
 

 

Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія: Філософія. Випуск 791 

 

 

1 

ISSN: 2519-8262 
 

 

 
 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
 
 
 

 

Рік заснування 1996 
 
 

Випуск 791 
 
 

ФІЛОСОФІЯ 
 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

 
 

 

 

 
 
 

Чернівці 

Чернівецький національний університет  

2017 



 

 

Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія: Філософія. Випуск 791 

 

 

2 

ISSN: 2519-8262 
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 
Серія: Філософія. Вип. 791. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 127 с. 

 
 

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

кативні засади сучасної гуманітаристики, різні аспекти історико-філософської та релігієзнавчої 

думки, філософії політики, моралі, 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 issues related to the problems of philosophy and methodology of 

humanitarian science, communicative basis of contemporary humanities, different aspects of historical, 

philosophical, and religious thought, philosophy of politics, morality, culture, and education. 

For philosophy scholars, teachers, students, and those who are interested in questions connected to 

contemporary worldview, philosophy and the human sciences methodological reflection.  

 

 

Редакційна колегія 
Марчук М. Г. – доктор філос. наук, проф. (головний редактор); Рупташ О. В. – доктор 

філос. наук, доц. (заступник головного редактора); Руснак І. Г. – канд. філос. наук 

(відповідальний секретар); Балух В. О. – член-кор. НАПН України, доктор іст. наук, проф.; 

Докаш В. І. – доктор філос. наук, проф.; Кисельов М. М. – доктор філос. наук, проф.; 

Петрушенко В. Л. – доктор філос. наук, проф.; Ратніков В. С. – доктор філос. наук, проф.; 

Чікарькова М. Ю. – доктор філос. наук, проф.; Шкрібляк М. В. – доктор філос. наук, доц. 

 

Міжнародна редакційна колегія 
Байор Ванда – доктор габіліт., проф. (Польща); Боладо Херардо – доктор філософії, проф. 

(Іспанія); Еліопулос Панос  – доктор філософії, ад’юнкт-проф. (Греція); Ліндґрен Віґель Стіґ 

Маттіас – доктор філософії (Швеція); Ліпський Б. І. – доктор філос. наук, проф. (Росія); 

Реньон Луїс Вега – доктор філософії, проф. (Іспанія); Рудовскі Томаш – доктор 

габілітований, проф. (Польща); Червінський О. С. – канд. філос. наук, доц. (Білорусь); 

Штеґер Петер – доктор філос., проф. (Австрія). 

 
 

Рекомендовано до друку вченою радою 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

 
Збірник входить до переліку фахових видань МОН України 

(Наказ МОН України №1604 від 22.12.2016) 
 

Свідоцтво Міністерства юстиції України 
про державну реєстрацію засобу масової інформації 

Серія КВ № 15876-4348Р від 28.10.2009 р.  
 

Загальнодержавне видання 

 
Адреса редколегії: 
кафедра філософії, філософсько-теологічний факультет,  
Чернівецький національний університет, вул. Коцюбинського, 2,  
м. Чернівці, Україна, 58012.  
Тел.: (0372) 58-48-78. E-mail: humanites@i.ua  

 
 
 

© Чернівецький національний університет, 2017. 



 

 

Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія: Філософія. Випуск 791 

 

 

3 

 

ГУМАНІТАРНІ ВИМІРИ ФІЛОСОФІЇ НАУКОВОГО ЗНАННЯ  
 
 
 

УДК 167/168 

© Panos Eliopoulos 
University of Peloponnese (Argos, Greece),  

ksatriya@tri.forthnet.gr 

© Tetiana Matusevych  
National Pedagogical Dragom anov University (Kyiv, Ukraine) 

sokmatus@gmail.com 

 
KNOWLEDGE MANAGEMENT IN TRANSITIONAL SOCIETIES: QUO VADIS? 
 
When we talk about transitional societies, the main accent is on the processuality and contextuality of the 

transit. Also, this "transit" cannot be considered as a linear process, but only as a multidirectional, multi -speed and 

ambivalent one. Considering the axiological sphere of transitional society, it becomes obvious that transit is not just 

a way from point A to point B, from here to there. It is not just a rejection of the current values of the point A and 

the preference of the future values of the point B. At any given time, the diversity of values in a transitional society 

presents a variety of options, simultaneously ongoing cancellation, (re)birth, competition, denial, and interaction of 

values and ideologies. Also, the development and formation of social/political phenomena and structural changes 

such as the information revolution, humanization, democratization of society, intensification of cross -cultural 

communication, globalization, etc., have made a colossal impact on the fundamentals of social/political systems 

everywhere and given rise to profound changes in the essence of social/political institutions and practices, which in 

turn have given rise to profound changes in the everyday life of people, their ideas, interpersonal communications, 

moral norms, life goals and strategies. These developments and changes contribute to the formation of a new 

infrastructure of social relationships and personal communications, leads to changing the value system, and puts 

the knowledge management issues in the first place [9, 10]. 

Keywords: transitive society, eclecticism of values, truth, democracy, politics, citizen, knowledge management. 

 

Society in Transition
1
 

Describing these contradictive processes, the Ukrainian philosopher Serhii Krymsky wrote: 
“the transition process is those transformations, changes or alteration that are genetically linked 

with (at least) two states of  stability of the system; one of them is the initial, and the second is resultative, 
final or target for social change. It is characterized by: a) variability, the variety of ways, shapes, patterns 
and manifestations of progress towards stability; b) the structural tensions or even rocking of the initial 

structures (their boundary can be a chaos); c) the opposition of the ordered and unorganized material, the 
spontaneous and programming changes, and thus the social transitions – the degree of legitimacy and 
illegitimacy of the process; d) the centaur-similarity of the transition process formations, the occurrence 

of events that connect features of opposing trends, issues, requirements.”[5, pp. 201-202] 
Obviously, the metaphor of a centaur accompanies every process and transformation in transitional 

societies. Only the temporal and spatial frameworks of the existence of this “centaur,” their vitality and 

the possibility of transformation are different. 
Such understanding of transitional processes shows their multi-directionality, ambiguity, and 

relativistic potential. But how do values exist in this situation of permanent instability and multi-directional 

movement? From our point of view, for transitional society one of the most important attributive 
characteristics is eclecticism of the axiological sphere, which has a significant impact on the social order 
development, politics, policies, and knowledge management issues. 

                                                 
1
 See: Tetiana Matusevych. Transitional Society: (Re) Evolution of Values. DIALOGUE AND 

UNIVERSALISM No. 2 / 2017, P. 159-167.; Tetiana Matusevych. Values Transformation in Transitional Societies:  

Revolution or Eclecticism? Analele Universitatii d in Craiova, Seria Filosofie, nr. 38 (2/2016), pp. 142-150. 
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The eclecticism of the value system is also one of the most important challenges of transitional 
societies. It possesses many forms and trajectories of change. 

However, in the political life of transitional society, eclecticism of values generally possesses the 

connotations of inconsistency. Such way to use the concept “eclectic” can be understood by the following 
example. In his description of the ninetieth century culture, Jacob Teunis Harskamp wrote: “Eclecticism 
never amounted to a movement or constituted a specific style: it is characterized precisely by the fact that 

it was not a particular style.”[4, p. 30]  
The eclecticism of value system in the transitional societies is often manifested in the form of 

consumerism and reductionism by creating a utopian picture of a "bright future" due to the combination 

of absolute ideas, and not paying attention to the praxis of the problem. After all, each system, theory or 
concept that claims to be universal, has its scope, limitations, warnings and risks. Political manipulation 
ignores it. As raindrops falling on the ground become dirty, the idea of absolute good, when faced with 

reality, can acquire new unexpected meanings. The slogans of the development of a democratic society in 
Ukraine today have been built in line with the best traditions of Lenin's “Land to the Peasants! Factories 
to the Workers!” At the same time, politicians get overlooks that any implementation of democratic ideals 

requires a direct participation of this most demos. And an active participation. But the active participation 
of citizens greatly complicates the manipulation, and dramatically removes the concept of one-dimension 
and mass man. Therefore, the questions of personal and collective social responsibility are rarely raised. 

After all, in such circumstances it is difficult for a politician to justify his/her role. In the previous 
paternalistic paradigm of “a politician is a provider of goods, a voter is a consumer” everything is 
obvious. And what will happen to a politician, if the voter turns from a consumer into a creator? 

For example, obtaining short-term preferences in the election campaign the democratic values 
(equality, solidarity, egalitarianism) is represented as a kind of an ideal being. The post-colonial 
habitualness of an ordinary voter to the uncritical acceptance of slogans and promises finds the response 

in the public consciousness. This creates an ample space for political manipulation, and puts the 
knowledge management issues in the first place [9, 10]. 

 

Knowledge management and the issue of Truth
1
 

It remains as an issue of paramount importance how truth can be employed in political matters. 
The use and dispersion of Truth is itself an issue of political repercussions. For Aristotle, the person 

who uses a thing, knows more of its truth. The management of truth, in the particular field, is 
associated with specific influences towards the electors as well as to the citizens, who do not use 
power directly in modern democracies. If gaps of knowledge or information are presented during the 

political interaction of the citizen and the polis, if truth is “economized” through parliamentary 
representation, then it is a natural aftermath that the political outcome or action will be altered or 
disrupted. Just as in the case of science which has to stand free of political and religious influences, 

democracy needs to evaluate carefully the kind of influences, if any, that it should carry. The absence 
of whole “blocks” of truth, regarding political, military, economic and social facts, raises obstacles to 
the proper handling of the political matters and enhances the authority and efficacy of demagogues or 

interest groups, as a result it is disruptive to democracy itself, if not totally subversive. Economizing 
truth, we must be aware that eventually we economize democracy [6; 7].  

In this sense, it is imperative to decide on the overall orientation of a state, whether a 

democratic state will head for prosperity in a purely materialistic mode, i.e. providing citizens with 
all imaginable goods available, or will labor towards the direction of eudemonia in the ancient Greek 
philosophical sense. After one of these options prevails, it is left to decide whether it is knowledge or 

information that will be in the limelight of the citizen’s interest. In either case, it is questionable 

                                                 
1
 See: Panos Eliopoulos .Knowledge Management in Modern Democracies and the issue of Truth [Управління 

знаннями в сучасних демократіях і проблема істини]. In PHILOSOPHY OF EDUCATION, Kyiv- Ukraine, 

Issue 2 (19), 2016, pp. 6-14; Panos Eliopoulos, The Relation between Truth and Democracy: Principles for an 

Effective Interaction”. In Olympic and Elian Dialogues (Proceedings of the Ninth World Congress of ISUD), edit. 

L. Bargeliotes- K. Wang, XXII/ iii-2012, pp. 399-410 
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whether politics, like science, takes the form of a secular priesthood or is accessible to every citizen. 
For the “good” of democracy, decisions are being made with the aid of demagogical speech, without 
the public actually knowing the whole truth or at least the most important aspects of the truth, what 

Kitcher calls “significant truth” even though the search for significance can conflict with other 
important values [8, p. 111]. In a series of events that are supposed to have moral repercussions, 
apart from the apparent practical ones on people’s lives, as in most, if not every, of the cases when 

political decisions are made, it is problematic how democracy can safeguard its moral superiority 
over other forms of regimes if it does not account to truthful events. To be a democratically 
responsible citizen implies that he is responsible for keeping the truth resonant with his moral and 

political awareness. In the form that democracy is practiced today, much of the citizen’s  
responsibility is ceded to the professional politicians and their institutions, which intentionally or not 
mask the nature of their decisions, providing citizens with shallow and often misleading rhetoric, if 

not outright falsehoods.  Almost any viable conception of democracy is thereby undermined.  
This analysis suggests that the difficult and complex relations of truth, responsibility and 

political participation are exacerbated by the power state. Even if citizens had access to reliable 

information, unless they could evaluate it in the context of the social and political values of the 
community, their knowledge will not enable them to participate responsibly in politics. As Paul 
Kitcher maintains: “the significant truths for a person are just those the knowledge of which would 

increase the chance she would attain her practical goals” [8, p.  65]. The quest in this case would be 
that truth-based political action should remain consistent according to a taxonomy that is the product 
of social consensus, as a citizen recognizes similarities and differences according to a certain pattern, 

it should also remain morally orientated and practically effective.   
In this context, we think there is theoretical space to introduce two philosophical- political 

prerequisites for democracy: a) commitment to the truth, b) access to the truth. Democracy is not 

only the concession of legal rights and personal property; above all, it is the confirmation of the 
citizen as a value per se, demonstrated in the allotment of all, even t he ordinary citizens, to the 
government offices and the assembly of all the citizens. These political powers have been substituted 

by the parliament and by the Press. The nucleus of the problem, apart from the above, lies in the 
additional recognition that information given from the sources such as the Press is often based on 
psychological techniques, as Noam Chomsky has demonstrated, rendering truthfulness problematic. 

Journalists quite often also depend on governmental payrolls, public relations etc. As a  result, their 
interference complicates further the public’s access to unbiased information.  Since the citizen has no 
reliable mediator between him and the truth, the democratic procedure [2, pp. 99-101] acquires the 

characteristics of an oligarchic procedure, where those who have more access to their version of truth 
can direct, in either a pedagogical or a demagogical way, the “informed” citizen. Aside from the huge 
power that the Press gathers in this indirect but forceful manner, it becomes apparent that access to the 

sources of information can equal access to the whole phases where the political truth related with 
decision making is absolutely essential. The solution would orientate somewhere between enhancing 
the citizen’s access to the truth while strengthening the moral responsibility of those who communicate 

the truth, not only in terms of information but in terms of what is politically good [6, 7].  
So why does this model not work today despite the plethora of blogs, the Internet, the immense 

variety of radio stations? One answer seems to be that all these media remain endosystemic, very 

close to the original sources of influence. Thus , we are presented with pseudo-dilemmas: to preserve 
the freedom of the press signifies to preserve the freedom of expression for everyone. But is the 
Press expressing politically significant truths? Is a citizen allowed his or her own political voice or is 

he or her confined to echo the unlimited vocality of the Press? That is why smaller communities, 
only interacting but not interdependent for the reasons of commerce or consumerism, can be 
responsible for their own application of the two principles mentioned above. Democracy can work 

today if there are many small autonomous groups in critical interaction, not isolation , but preserving 
their right to regional or communal forms of truth, whether taken as knowledge or information. 
Autonomy, dispersion, creative conflict, and the different interests of the citizens in Aristotle’s polis 

can guarantee the existence of democracy, also free expression of the citizens’ ideas. Even in the 
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case that some communities will not succeed in preserving the relationship between truth and 
democracy, they will be like hot spots in a big forest, separated by the rest of the forest with fire -
resistant zones. All in all, these communities will be autocentric on the first level but allocentric on a 

second level as nucleuses of civilization and knowledge. If one nucleus is corrupted, truth and 
democracy do not need to be corrupted for everyone everywhere. The global village bears this great 
risk: that when a decisive moment comes in history, there may be no resistance left. To continue our 

metaphor, conflagration will engulf the forest. To enjoy the benefits of democracy , we either have to 
be assured that the political group of authority has absolute commitment to the truth or that we, the 
citizens, have absolute access to the truth, not through the Press but through our own means. If one of 

the two parameters is not present, democracy is abolished by the ones who have absolute or partial 
power to manipulate the sources of knowledge [6, 7].  

From our perspective, democratic ideals should not be taken for granted [3]; they ought to be re-

invented, re-established, re-confirmed anew in any form of social unity, as their immobility in accordance 
with old ideals, uncritically inherited from previous centuries, would lead to an unacceptable stagnation 
of values, especially in western society. Of course, to establish truth based on reliable information as an 

ideal and sine qua non of substantive democracy is easier to postulate than to actualize. It remains 
exceedingly difficult to establish truth objectively.  How can one objectively prove that a particular 
society’s dependence on certain values is erroneous beyond contradiction? Which are the methodological 

loci on which differences of tradition and modern theorizations can be met and reconciled? Perhaps 
notions of scientific or philosophical objectivity will need to be relaxed, if the concept of truth is to  
operate in a political environment. As Aristotle suggested, political and social truths are true for the most 

part and are far from being absolute ones. Therefore, a kind of structured subjectivism may prove 
workable, so long as it does not degrade into a vulgar relativism.   

The democratic ideal and therefore the quest for the significant truth that is indispensable for 

political action is supposed to contribute to people’s welfare. That unavoidably will always take us back 
to the previous discussion about what are the constituents of this welfare: a rapid increase in our 
convenience of purchasing material goods or eudemonia in the ancient Greek philosophical perspective? 

Is democracy allowed to change our values if the truth that is revealed points out to  that direction as a 
necessity and not as a mere choice? [6, 7]. 

 

Conclusions 

Professional politics, like professional science, should neither take the form of theology, become 
fundamentalistic in pursuits and aspirations, nor should enjoy the solitary privilege to possess truth. If not 

conducive to the public good, whichever that good is concluded to be within the limits of a moral consensus 
shared by members of a community, the search for truth [1] would remain futile in the practical level of 
making people’s lives better and enhancing their bond with their polis. Truth and democracy intertwine at the 

point where the right service to the former means right service to the latter, both for the collective good of the 
society. If democracy is not a product of rhetoric but comprises a valuable political event, how truth safeguards 
it and what type of truth we need to employ in order to defend democracy has to be cross-examined with the 

question whether democracy is or is not a part of a certain episteme. Whatever the answer is, we had better 
forbear from economizing either democracy or our commitment to truth. 
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Анотація  
Еліопулос П., Матусевич Т.  Управління знанням у суспільствах перехідного типу: quo vadis? 

Досліджується питання управління знаннями в сучасних транзитивних суспільствах, які прямують до  

демократичних ідеалів. Наголошується на важливості питань управління знаннями в умовах еклектичності 

аксіологічної сфери транзитивного суспільства. Окрема увага приділяється проблемі істини в сучасних 

транзитивних суспільствах. У той час як сингулярне поняття істини не може бути ні епістемно безпечним, 

стаючи гнучким для часткових, суб’єктивних виявів свого  аутентичного чи ідеального значення, ні 

застосовуваним для будь-якого суспільства, воно все ще може набути форми критичного консенсусу на 

основі двох нових принципів, які постулюються в статті. Безперервність такого консенсусу, що лежить поза 

межами маніпулювання неетичною риторикою чи демагогією, може гарантувати наявність Полісу, без 

неодмінності припинення підтримуючих типову логіку силогізм ів, а також моральних якостей, важливих 

для осмисленої участі в соціальному та політичному житті. Пошук істини, якщо він не сприяє колективному 

благу, залишається марним у практичному розумінні покращення життя людей.  
Ключові слова: транзитивне суспільство , еклектизм цінностей, істина, демократія, політика, 

громадянин, управління знанням и. 
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APUNTES SOBRE LAS HUMANIDADES Y 

LA FILOSOFÍA COMO DISCIPLINA HUMANÍSTICA 
 

Este escrito es un informe en el que se discute el lugar de las disciplinas humanísticas en la presente configuración 

del saber. Frente a las instituciones oficiales que tienden a situar en el ámbito de lo privado la proyección de los saberes 

humanísticos, justificando así los recortes de la inversión pública en estas materias, el informe defiende que disciplinas 

humanísticas como la filosofía, la historia, las filologías, y las artes, principalmente, son esenciales en la construcción de 

la persona y del ciudadanos, por lo que tienen una proyección pública innegable. Además, el informe reflexiona 

brevemente sobre el objeto y el método de la filosofía como disciplina humanística en el presente. 

Palabras clave: filosofía, humanidades, disciplinas académicas, proyección pública . 

 

En la presente configuración global del saber, las instituciones encargadas de evaluar y supervisar 
la educación superior y a los docentes que la implementan, delimitan y evalúan a las humanidades sin 
ningún rubor, y con general aceptación, como unas disciplinas no científicas y, por lo mismo, sin 

proyección económico-tecnológica o sociopolítica, y, en consecuencia, de interés público cuestionable. 
Esas instituciones sistémicas, que controlan las políticas científicas y educativas en el presente, 

indican de manera explícita cuáles son las disciplinas humanísticas, a saber la Filosofía, la Historia, las 

Filologías, las artes, principalmente, pero no se detienen a definir el objeto de las mismas. Estas agencias 
oficiales suelen precisar además la función propia de esas disciplinas humanísticas, cifrándola en el 
desarrollo de la creatividad y el perfeccionamiento personal de los individuos humanos. Precisamente, 

esta funcionalidad supuestamente privada de las disciplinas humanísticas, que carecerían de justificación 
pragmática, es lo que motiva en el fondo la creciente marginación de las mismas en las políticas 



 

 

Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія: Філософія. Випуск 791 

 

 

8 

científicas y educativas que condicionan las inversiones y los planes de investigación y de estudio en la 
educación media y superior. 

Las disciplinas humanísticas mencionadas no aportan ciertamente conocimientos metódicos con el 

sentido pragmático que demanda el sistema económico y político en las sociedades industriales. Ni la 
filosofía, ni la historia, ni las filologías producen modelos matemáticos, que describan con precisión el 
funcionamiento de determinados mecanismos objetivos, aportando así tecnologías de aplicación 

industrial, o conocimientos económicos o sociales relevantes para las decisiones políticas. Por lo que no 
llenan los estándares pragmáticos de lo que se considera conocimiento y juegan el papel de cenicienta en 
la presente configuración de los saberes. 

Tradicionalmente, antes del establecimiento de la sociedad industrial en el siglo XIX, las 
humanidades eran las disciplinas que creaban y administraban los distintos ámbitos de la cultura intelectual 
constitutivos del sentido, la fuente de los significados que convertían el enigmático universo en un mundo u 

orden de vida humana. Dicho de otra manera, las disciplinas humanísticas producían y sabían del sentido 
que constituía el mundo de la vida orientando la acción humana en un período histórico determinado.  

Las bellas artes creaban las formas originales de vida en que se expresaba y devenía consciente 

nuestra sensibilidad, v. g. la edificación de espacios habitables, la representación de imágenes, volúmenes 
o cuerpos, la composición de ritmos y órdenes sonoros, etc. Pero el paso de las sociedades cristianas a las 
sociedades industriales,  supuso una progresiva disolución del sentido poético o religioso del mundo, que 

no pudo detener la reacción romántica, y con ello una pérdida de trascendencia ontológica de las 
producciones artísticas. Más aún, las artes de nuestra época parecen haber entrado desde la Gran Guerra 
en conflicto con la civilización técnica, que las produce, por su inhumanidad, y, habiendo quedado 

reducidos sus productos a mercancías con la función de entretener o adornar, se convierten de sólito en 
cínica provocación, denuncia y sarcasmo, protesta, etc. Pero no deja de latir por ello en el fondo de las 
artes su auténtica función humanizadora, de la que son depositarias las obras de arte heredadas del 

pasado. Pensadores como Heidegger se  han hecho eco de esos latidos vitales en sus reflexiones sobre la 
obra de arte en nuestra civilización técnica. 

La filología, e. d. el estudio y el cultivo de la lengua y la literatura de una cultura, constituía el 

elemento humano y humanizador por excelencia. La visión del mundo y del hombre, propia de una 
cultura, se encontraba depositado ante todo en su tradición literaria. Sin embargo, la literatura parece 
haber perdido en el presente, como el resto de las artes, su sentido ontológico, pasando a formar parte del 

mercado del ocio y el entretenimiento de las masas en la esfera de lo privado.  
Hemos de tener presente, por otra parte, que son varias y diversas las filologías, como son plurales 

las lenguas y las literaturas, que no pueden ser reducidas a una lengua franca, como pueda serlo hoy por 

hoy el inglés en el mundo de la ciencia, de los negocios o de la política internacional, y al constructo de 
una “Weltliteratur”. Incluso ciñéndonos al curso de la civilización occidental, desde su origen griego, 
tenemos que hablar en plural de filologías, v. g. filología hispánica, inglesa, francesa, germánica, etc., y, 

desde luego, de la filología clásica que comprende la lengua y la literatura griega y latina. A veces se 
estudian las lenguas y literaturas agrupadas en familias que comparten rasgos lingüísticos y formas 
estético-literarias comunes, y se habla de filología románica, eslava, etc. Pero la pluralidad de las 

filologías no es reducible a una “filología clásica” común, lo que obliga a mantener así mismo un 
concepto plural de humanidades. 

Las sociedades humanas, sus sistemas productivos, sus formas de Estado, como sus culturas, están 

sometidas a los cambios históricos que deja tras de sí la acción humana con el inexorable  discurrir del 
tiempo. Todo lo humano es en el fondo temporal y, por lo mismo, cambiante. La Historia es la disciplina 
humanística encargada de narrar de manera documental y comprensiva los procesos y cambios históricos 

a los que se ven sometidas esas formas de vida características de las sociedades humanas con el  
transcurso del tiempo. La identidad personal y ciudadana de los individuos humanos depende de esta 
identidad sociopolítica y cultural que narra la historia. En el presente, encontramos diversas maneras de 

concebir la historiografía, e. d. el objeto y el método de la historia, pero no resulta difícil discriminar las 
buenas prácticas historiográficas. 

El homo sapiens edifica su propio mundo material, en el que viviendo se identifica a sí mismo, para  

cobijarse dentro del universo infinito e inhumano que le produce. No tenemos ni podemos tener una idea 
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adecuada del universo, el cual es más bien la fuente del proceso real que nos constituye, y que 
forzosamente pensamos enmarcando nuestra idea del mundo y de la vida humana, cuando ideamos éstas. 
El sentido es el producto de la idealización del universo, desde la que el ser humano se interpreta a sí 

mismo en el mundo que el mismo ha edificado. El sentido es pues la idea de ese mundo socio-histórico 
edificado por el ser humano en el universo. Desde Platón hasta Hegel fue la filosofía la encargada última 
de esa idealización del universo en la que se reflejaba el rostro social e histórico del ser humano; si bien, 

en las sociedades cristianas, fue la Teología la que desempeñó esa función, sirviéndose de los conceptos 
de las tradiciones filosóficas clásicas.  

Todavía el Romanticismo y el Idealismo pusieron el origen del sentido en la idea filosófica, del 

lado de las disciplinas humanísticas, y en contraposición a las tendencias positivas de la incipiente 
sociedad  industrial. El desarrollo de esta, sin embargo, ha liberado tendencias, tanto filosóficas como 
científicas, que han puesto en cuestión esa tesis. Me referiré a las tendencias que con más fuerza han 

influido en la situación presente. 
El marxismo se ha inclinado a considerar el sentido depositado en las disciplinas humanísticas 

como un subproducto ideológico de lo que realmente produce y configura las formas de vida humana 

en una época determinada, e. d. las técnicas y materiales disponibles, la organización del trabajo 
humano, etc., o dicho brevemente el desarrollo de las fuerzas productivas y de la comunicación, en 
relación a las cuales se establecen las relaciones humanas en el sistema productivo y las re laciones de 

propiedad en el orden jurídico político. Desde el punto de vista marxista, las disciplinas humanísticas 
en su versión tradicional son meramente reproductoras de los significados y del sentido inducido por 
la clase dominante, legitiman en realidad la inhumanidad capitalista, la alienación, por lo que deben 

dejar su lugar a una praxis intelectual comprometida con la transformación de las relaciones de 
producción. Esta praxis intelectual humanitaria, materialista, se implementa como crítica histórica de 
las formas humanas de dominación y de las instituciones implicadas en las mismas, y como crítica 

socio-política, v. g. del enfoque positivista de ciencias sociales como la economía o la sociología 
positivista, antes que como crítica de la cultura. 

Por otra parte, el nietzscheanismo rechazó la idea producida por las disciplinas humanísticas en 

nombre de la vitalidad que requiere la superación de lo humano, de la vida voluntariosa y sana que 
reclama la nueva sociedad en formación. La idea sería expresión de vida decadente y enferma y cobijaría 
en realidad formas de vida nihilista. “Crítica del nihilismo”, “historia para la vida”, “cultura para la vida”, 

son las divisas de esta filosofía de la vida que afirma la voluntad de superar la idea clásica y crist iana de 
lo humano. Voluntad de poder es lo que reclamaría el desarrollo de la vida en una sociedad como la 
industrial que exige de lo humano una continua superación de sí mismo.  

En fin, el positivismo ha contrapuesto con éxito la cultura científica, la cual  representaría una 
visión fundada del mundo y del hombre sobre la base del conocimiento objetivo, producido por las 
ciencias, a lo que venía considerándose cultura intelectual, e. d. la cultura literaria producida por las 

disciplinas humanísticas y su invención de visiones antropocéntricas del lugar del ser humano en el 
cosmos. Hasta el punto de que, dentro de la configuración presente de los saberes, esa 
contraposición,  formulada el siglo pasado v.g. por Charles P. Snow, ha logrado desacreditar el valor  

epistemológico de las disciplinas humanísticas y su momento en la creación de significados y sentido 
ontológico. En el presente, la tendencia a crear significados y sentido cosmológico o antropológico 
parece erradicada de las artes, incluso del arte super ior y humanizador por excelencia, la literatura. 

La antropología filosófica está fuertemente cuestionada, no sólo desde la antropología física o desde 
la antropología cultural, donde sus aportaciones no encuentran encaje, sino también desde las 
orientaciones filosóficas críticas herederas del marxismo, y desde las orientaciones analíticas 

herederas del positivismo, o de sus mezclas en el post-estructuralismo. Etc.  
No podemos discutir en este lugar las limitaciones epistemológicas y la insuficiencia cultura l 

de la orientación positivista en materia de cosmología y, especialmente, de antropología, la cual llega 

a cegar la dimensión humana del sentido objeto de las disciplinas humanísticas. La credibilidad del 
positivismo emana en definitiva de la función esencial de la ciencia en los sistemas tecnológicos que 
sostienen a la sociedad industrial. Sin embargo, parece indudable que la cultura científica, impulsada 

desde orientaciones filosóficas positivistas y naturalistas, forma parte de la cultura intelectual en las 
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sociedades tecnológicas del presente. Pues la cultura intelectual del ciudadano no puede estar ayuna 
de conocimiento científico en el presente. En nuestras sociedades tecnológicas, la vida humana se 
desarrolla sobre un soporte técnico cuyo mantenimiento y desarrollo depende de la reproducción y 

del avance del conocimiento científico. No se podría mantener un sistema tecnológico que no 
garantizara la producción y transmisión del conocimiento científico implicado en el funcionamiento 
de sus técnicas. Además, las tecnologías afectan a la forma de ser y de actuar de las sociedades y de 

los individuos humanos. Así, la ciudadanía tiene que adaptarse a las formas de vida que impone la 
tecnología, y se confronta con frecuencia en discusiones públicas sobre la conveniencia o los límites 
en el uso de instrumentos y técnicas, lo cual supone el conocimiento del cómo, el por qué,  las 

consecuencias, etc., del funcionamiento de las mismas, es decir cierta cultura científica.  
Después de considerar el objeto de estas disciplinas humanísticas, y su cuestionamiento en el 

presente, nos detenemos a desenmascarar dos imposturas, de las mencionadas instituciones sistémicas, 

que afectan a la relación de las humanidades con la política. 
No parece pensable la posibilidad de construir un algoritmo que convierta en triviales procesos de 

cálculo las decisiones políticas de los representantes de la soberanía ciudadana, de las que está hecha la 

actividad de los políticos profesionales que encarnan al Estado, por ejemplo las decisiones del ejecutivo. 
Sin embargo, la autoridad política pretende con frecuencia revestir sus decisiones con el carácter de lo 
ineludible y necesario mediante la impostura tecnocrática, según la cual también las decisiones políticas 

estarían regidas por la ineludible racionalidad de medios. Las decisiones políticas estarían sometidas, 
como cualquier otra decisión racional, al cálculo de los medios más eficientes para conseguir los fines que 
nos impone la realidad económica. La ilusión tecnocrática es una primera impostura de esas agencias 

sistémicas que implementan las políticas científicas y educativas en los países desarrollados. Desde 
distintas instancias de la filosofía contemporánea, especialmente la Escuela de Frankfurt y el 
postestructuralismo, se ha criticado la deshumanización a que conduce esa reducción tecnocrática de la 

acción política a la racionalidad de medios.  
La segunda impostura de estas agencias consiste en pasar por alto el papel esencial que juegan 

las humanidades en la educación del ciudadano. Las agencias sistémicas, según expusimos 

anteriormente, atribuyen a las disciplinas humanísticas la función privada,  no pública, de contribuir al 
desarrollo de la creatividad y al perfeccionamiento de la personalidad de los individuos, como dejando 
así la financiación de las mismas del lado de lo particular y privado. Si la formación humanística no 

tiene que ver con la esfera económica de lo profesional, ni con la esfera pública de la ciudadanía, sino 
con la esfera privada de la vida personal y la cultura intelectual, también debe pasar a la esfera de lo 
privado la financiación de las humanidades.  

De esta manera se oculta, sin embargo, que las disciplinas humanísticas son esenciales en la 
educación pública, pues sin ellas no se puede implementar la educación de la persona y del ciudadano que 
supone el funcionamiento normal de nuestros Estados sociales y democráticos de derecho. Dicho de otra 

manera, la acción política libre, que debe caracterizar al individuo humano, en cuanto ciudadano de 
nuestros Estados de derecho, sería impensable sin esa dimensión de la educación pública que aportan las 
humanidades. Y, ciertamente, para que las disciplinas humanísticas puedan tener una implementación 

adecuada en la educación preuniversitaria, se requiere que tengan la correspondiente dimensión científica 
y docente en la educación superior.  

En efecto, sin la intervención de las disciplinas humanísticas como materias comunes en las 

distintas etapas de la educación preuniversitaria sería impensable la consecución de ciudadanos, es decir 
personas autónomas que dominan la lengua y la tradición literaria y artística de su sociedad, que 
reconocen la historia y la organización de su Estado, que están abiertos y son capaces de integrarse en el 

mundo global del que su Estado y su sociedad forman parte. Sin la educación común, que aportan la 
filología, las artes, la historia y la filosofía, no llegarían los individuos humanos a ser personas y 
ciudadanos, el mundo global se convertiría en una red de mercados y explotaciones de animales humanos 

sin otro destino que la producción y el consumo.  
El ideal de la vida política libre en los Estados de Derecho y de la educación ciudadana es a mí 

juicio una prueba irrefutable de que las humanidades forman parte esencial de la esfera pública y de 

que siguen protagonizando la ideación y comunicación del sentido junto con las disciplinas 
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científicas. Concluiré este trabajo con algunas reflexiones metafílosóficas en torno a la filosofía 
como disciplina  humanística que interviene en la constitución del sentido y en la educación de la 
persona y del ciudadano.  

Nos guste o  no, entre las disciplinas humanísticas se incluye en el presente a la Filosofía, 
entendida como una actividad última de análisis, crítica e interpretación del lenguaje humano. La 
Filosofía sería así la actividad límite del pensamiento occidental, en su intento de apropiarse de los 

significados y del sentido del lenguaje, entendido éste en su multiplicidad descrita por ejemplo por 
Wittgenstein en sus Investigaciones filosóficas. La post-analítica y la koiné hermenéutica en que se 
engloba parecen ser los referentes de esta Filosofía del presente entendida como disciplina humanística.  

Las sociedades industriales del presente son abiertas, complejas y plurales, de manera que en ellas 
circula y convive una diversidad de ideas del mundo y del hombre; con todo, la representación del universo 
que goza de mayor predicamento público es la que deriva de una cosmología científica en la que se especula 

generalizando resultados de ciencias matemáticas, físicas y naturales. Estas especulaciones cosmológicas y 
antropológicas siguen necesitadas del rigor del análisis, la crítica y la interpretación filosófica.  

Las formas de vida humana en nuestras sociedades de masas, a saber el capitalismo de mercado, las 

democracias liberales y la cultura de ocio y espectáculos, que son configuradas por las ciencias sociales y 
los medios de comunicación masivos, requieren sin embargo del punto de vista universal del análisis, la 
crítica y la interpretación filosófica a fin de restablecer la vigencia y la operatividad de la persona y el 

ciudadano, de la libertad y la justicia. 
 En suma, esta filosofía actual como disciplina humanística debería desarrollarse a mi juicio 

como una hermenéutica universal y crítica que no aba ndonase el rigor del concepto, ni decayera en la 

retórica o en el pensamiento en imágenes propio de literatos o de artistas plásticos. Los conceptos 
filosóficos de esta hermenéutica universal no deberían de ser productos imaginarios de la veleidad 
especulativa, sino resultados del análisis y la crítica de los  conceptos positivos de las ciencias 

naturales y sociales, interpretados a la luz del sentido que se expresa en el mundo de la vida. Con este 
riguroso procedimiento analítico, crítico y hermenéutico debería poder cumplir su tarea intelectual 
última de interpretar y dar sentido a la positividad científica desde los anhelos humanos que se 

expresan de manera estético-artística en el mundo de la vida, integrando así la cultura científica y la 
humanística disociadas por el positivismo.  

 
Summary 

Bolado G. Notes on the Humanities and Philosophy as a Humanistic Discipline.  

The article is a report that discusses the place of humanistic disciplines in the present configuration of 

knowledge. In opposition to the official view of the academic institutions that tend to shift the projection of the 

humanistic knowledge into the private sphere, thus justifying the cuts of the public investment in these matters, the 

report defends the issue that the humanistic disciplines such as philosophy, history, philology, and the arts , are 

mainly essential in the construction of a person and the citizens; so they have an undeniable public projection. In 

addition, the report briefly reflects on the object and method of philosophy as a humanistic discipline in the present. 
Keywords: philosophy, the humanities, academic discipline, public pro jection.  

 
Анотація  

Боладо Х. Про гуманітарні науки та філософію як гуманітарну дисципліну. 

У статті досліджується місце гуманітарних дисциплін у сучасній конфігурації знань. Всупереч 

офіційному погляду академічних інститутів, що мають тенденцію усувати гуманітарні знання у приватну  

сферу, що виправдовує скорочення державних інвестицій у це питання. У статті захищаються гуманітарні 

дисципліни, такі як  філософія, істор ія, ф ілологія і мистецтвознавство, які є основою для формування 

людини і громадянина, тому вони мають незаперечну суспільну проекцію. Крім того, автор коротко  

відображає об'єкт і метод ф ілософії як гуманітарної дисципліни.  

Ключові слова: філософія, гуманітаристика, академічні дисципліни, суспільна проекція.  
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РОЛЬ МЕТАФОРИ У МІФОЛОГІЧНІЙ ТА НАУКОВІЙ 

КАРТИНАХ СВІТУ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ  
 
Здійснено спробу семантичного аналізу метафори в структурі міфологічного та наукового знання. 

Показано, що метафора – вельми актуальна тема сучасної філософії та методології науки, оскільки 

відповідає інтенціям сучасної методології: міждисциплінарному підходу та комунікативному методу. 

Автори звертають увагу на когнітивні потенції метафори в межах наукового методу та міфологічного 

світогляду. Їх протиставлення дозволило з'ясувати несумірність: метафора спрямована на концентрацію 

смислу в єдиному образі, а науковий метод покликаний деталізувати образи, шукаючи найел ементарніше 

(атомарне) значення. Конфлікт метафори і наукового методу осмислювали Е.  Касірер, К. Леві-Строс, 

Ж. Лакан, які запропонували оригінальні підходи до розв’язання цієї проблеми. Послідовний аналіз концепції 

символічних форм, структурного аналізу, та психоаналітичного симптому показує, що метафора радше – 

фундаментальний механізм мислення, ніж методологічний феномен. Звідси випливає, що метафоричне 

мислення ближче до міфу, ніж до наукового методу. Однак аналіз дискурсу науки на світоглядному рівні, 

навпаки, вказує на нерозривний зв'язок міфологічної та наукової картин світу. Порівняння мови науки та 

міфу з позицій метафоричного мислення хоча й не фальсифікує факт їхнього протистояння в питанні  

об’єктивності знання, проте дозволяє побачити спільні механізми формування міфологічних образів і 

наукових понять. Виявляється, що метафора в науці – не рудимент міфологічного мислення, а неодмінний 

елемент, оскільки вона властива будь-якому дискурсу, в тому числі й науковому. У зв’язку з цим автори 

доводять тезу, що метафора дозволяє досліджувати міф і науку в єдиному семантичному полі. Крім цього, 

аналіз позанаукових форм знання дозволяє краще прояснити евристичну роль метафори і довести що вона 

виконує функцію посередника між світовідчуттям і науковими концептами.  

Ключові слова: дискурс, істина, метафора, міф, наукова картина світу, наукове знання, науковий 

метод, об’єктивність, позанаукове знання, реальність.  

 
Актуальність теми. Метафора – багатогранний лінгвістичний феномен, що актуалізується в 

різноманітних сферах гуманітарно-наукового знання. В найзагальнішому розумінні метафора – це 
перенесення властивостей одного предмета чи явища на інші, що ґрунтується на на їхній 
подібності, в результаті чого виникає переносне значення. Первинно метафору пов'язують із  

поезією, вказуючи на її естетичну функцію. Про метафору в контексті риторики говорив ще 
Аристотель, однак, після лінгвістичного повороту цей троп стає важливим елементом наукового 
дискурсу й осмислюється психологами, соціологами, методологами науки. Отже, дослідження 

методологічного потенціалу метафори в науковому пізнанні – актуальна тема сучасної філософії 
та методології науки. По-перше, міждисциплінарні та інтеграційні процеси у постнекласичній 
науці стимулюють дослідження “на стику” різних дисциплін, а  метафора – предмет осмислення 

лінгвістики, психології, філософії та інших дисциплін. По-друге, метафора стала ефективним 
інструментом комунікативної методології, що активно розвивається в сучасній філософії науки. 
Дискурс-аналіз важко уявити без осмислення метафори, оскільки її властивість концентрувати в 

єдиному семантичному обширі різноманітні значення дозволяє тлумачити науковий дискурс як 
цілісну систему смислів. Метафора формує своєрідний метадискурс, який існує поза 
дисциплінарними матрицями окремих наук і здатний генерувати поняття й концепти, актуальні 

для всіх науковців. «Метафора, – пише П. Баришніков, – володіючи евристично-інтуїтивними 
рисами і когнітивно-епістемологічними функціями, бере участь у складних процесах номінації, 
детермінації культурних об’єктів, при трансляції знання та комунікації» [1, с. 49]. Крім того, 

аналіз метафори в межах комунікативної методології, відкриває перед нами горизонт дослідження 
взаємозв’язку науки і міфології.  

Стан дослідженості проблеми. Дослідження метафори як елемента дискурсу, тобто 

з’ясування її когнітивного потенціалу в межах тієї чи тієї системи висловлень, реалізовано в 
роботах багатьох учених. Зокрема, вже згаданий П. Баришніков [1] аналізує співвідношення ролі 
метафори в науковому дискурсі та міфології, розкриваючи як позитивні, так і негативні аспекти її 
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евристичного потенціалу. М. Блек [2] зосередив увагу на референтній функції метафори, 
аналізуючи її можливість відображати реальність. Т. Галушко [3] досліджує метафізичні 
горизонти метафоричності, звертаючи увагу на її артикуляційну функцію в мові. Е. Касірер [5; 6] 

протиставляє логіко-дискурсивний і лінгво-міфологічний способи формування понять, вказуючи 
на метафоричну природу останнього. Ж. Лакан [7] вказує на онтологічну природу метафори, яка 
відіграє ключову роль у процесі "народження" суб’єкта. К. Леві-Строс [8] підкреслює виняткове 

значення метафори у формуванні міфологічного мислення, де вона виконує функцію об’єктивації 
духу. Н. Смирнова [13] розкриває плюралістичну природу метафори та її здатність творити нові 
смисли в межах різних картин реальності.  

Незважаючи на фундаментальну зацікавленість метафорою з боку фахівців, її роль у процесі 
світоглядної комунікації між наукою та міфологією залишається малодослідженою.  Незважаючи 
на колосальний історичний розрив між цими двома формами світогляду, існує подібність, яку 

виражається в метафорі, інакше кажучи, в переносному значенні – міф і наука близькі за змістом 
форми відображення реальності.  

Робоча гіпотеза дослідження може бути виражена такою тезою: метафора – ефективний 

методологічний інструмент аналізу світоглядних особливостей науки, що дозволяє досліджувати її 
в єдиному проблемному полі з міфологією.  

Головною метою нашої розвідки є з’ясування евристичного потенціалу метафори у 

дослідженні специфіки наукового знання та міфології. Це передбачає виконання таких завдань: 
осмислення логіко-семантичних особливостей метафори та її порівняння з науковим методом; 
дослідження природи наукового дискурсу крізь призму його міфологічних елементів; з’ясування  

онтологічного статусу метафори в контексті репрезентації реальності.  
Зондування когнітивних можливостей метафори неможливе без її порівняння з науковим 

методом, який вважається еталоном пізнавальної діяльності в сучасній культурі. Існує величезна 

кількість інтерпретацій (у тому числі й метафоричних) наукового методу. Користуючись 
критерієм очевидності, дозволимо собі сформулювати таке визначення: науковий метод – це 
логічно впорядкована пізнавальна процедура, в результаті застосування якої досягається 

найточніший (з можливих) образ реальності, що фіксується в науковому знанні. Незважаючи на 
плюралістичну природу пізнання, неявно науковий метод продовжує домінувати в інтерпретації 
реальності. Наукова картина світу, отримана в результаті застосування науковог о методу, 

практично тотожна з реальністю. Міра тотожності між реальністю та знанням про неї 
співвідноситься з поняттям “істина”, будучи атрактором наукового пізнання.  

У такому контексті метафора далека від пізнавального ідеалу, оскільки віддаляє нас від 

реальності, підмінюючи предмет мислення шляхом перенесення значення з одного об’єкту на 
інший. Саме ця обставина викликає найбільші сумніви у когнітивних можливостях метафори, а це 
у свою чергу віддаляє метафору від наукового методу. Подібні “претензії” наука висловлює і щодо 

міфу, тому що реальність, яка відображається в в міфологічній картині світу, заледве може 
претендувати на адекватність і буквальність. «Природно, – зазначає П. Баришніков, – що пафос 
різкого розмежування раціональної та естетичної діяльності людини, науки і мистецтва, прагнення 

протиставити точне знання міфові та релігії,  гносеологію – вірі завжди оберталося проти 
використання метафори в мові науки» [1, с. 10]. 

З іншого боку, озброєна методом наука не позбавлена недоліків і критика наукового 

світогляду часто спрямована саме на її бажання досягти максимальної точності співвідношення 
між теорією та емпіричними даними. Так, Х. Ортега-і-Гасет наполягав на “життєвому розумі”, та 
протиставляв його науковому методу, який, у гонитві за точністю репрезентації реальності, 

приречений на нескінченну регресію до деталей та принципову незавершеність. «Світ 
розсортований нами в шухлядах лабораторної шафи, – пише мислитель, – а ми самі не що інше, як 
класифікуючі тварини. Кожна шухляда – якась наука: в ці шухляди ми закриваємо купки 

шматочків реальності, вирубаних нами з величезної материнської каменоломні, яка зветься 
Природою. У кінцевому результаті в нашому розпорядженні залишається лише щебінь життя, що 
розподілений на маленькі купки на основі принципу подібності шматочків, тобто, по суті, 
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випадково. Для того, щоб стати хазяїнами цієї мертвої скарбниці, ми повинні були розколоти на 
частини вічну природу, повинні були вбити її» [9, с. 85].  

Очевидно, що науковий метод справді дозволяє нам досліджувати реальність максимально 

деталізовано та до найменших дрібниць оцінювати її властивості, однак ціна такої точності доволі 
висока. У цілому, позицію іспанського філософа можна охарактеризувати як протистояння 
панметодологізму європейської культури, яка в гонитві за науковою істиною втратила живий 

зв’язок з реальністю. 
Повертаючись до проблеми співвідношення міфу і науки, зазначимо, що незрима прірва, яка 

їх розділяє, може бути зображена як протистояння метафори та наукового методу в питанні 

точного відображення реальності. Міфічні образи метафоричні й конденсують у своєму 
семантичному полі максимальну кількість смислів, сплавляючи їх в єдине ціле. «Метафора, – 
пише І. Полозова, – це засіб, який здатний відтворювати цілісну картину дійсності, розділену 

розумом на фрагменти, та представити її як “розрізнену однорідність”» [12, с. 492]. Наука навпаки, 
прагне розмежувати і диференціювати ці смисли, рухаючись у напрямі до атомарного значення. 
Узагальнено таку інтенцію наукової методології можна охарактеризувати як прагнення до 

універсалізації наукового світогляду й утвердження його як основоположного принципу 
тлумачення реальності.  

Проте науковий метод не завжди гарантував дотримання подібних правил, а роль метафори 

в науковому пізнанні зростала в періоди кризи науки, наприклад, під час трансформації 
класичного ідеалу раціональності в некласичний. Після “краху” аналітичної філософії позиція, 
згідно з якою мова науки повинна стати ідеальним інструментом декодування реальності, 

виявилася безпідставною. Коли з’ясувалось, що науковий дискурс не може бути очищений від 
різноманітних двозначностей, або довільної інтерпретації, методологічні позиції метафори 
зміцнилися. Та наукове співтовариство з недовірою та неохотою визнавало когнітивний потенціал 

метафори, оскільки загрози, пов’язані з її застосуванням у наукових теоріях, не зникли, у 
результаті чого на початку ХХ ст. метафора, з одного боку, закріпила тісний взаємозв’язок із 
логікою, а з іншого не поривала зв’язку з міфологічним світоглядом [див.: 2, с. 6]. 

Своєрідна спроба примирення таких інтенцій метафори належить Е. Касіреру. Філософ 
переосмислює співвідношення метафори і міфу, звертаючись до проблеми репрезентації знання. 
Він намагається віднайти альтернативні шляхи аналізу співвідношення мислення і дійсності. «Чи 

закорінене метафоричне вираження мови у міфологічній структурі духу, – запитує Касірер, – чи, 
навпаки, структура духу може формуватись і розвиватися за допомогою мови?» [6, c. 36].  

У цьому запитанні приховане фундаментальне протистояння двох світоглядних позицій. 

Перша співвідноситься з трансцендентальною філософією, а інша – зі структуралізмом. В обох 
випадках у метафорі фіксується не лише вектор експлікації смислу, а природа людини: у першому 
випадку мова – як спосіб вираження більш складного духовного ядра, властивого людській істоті, 

а в другому – форма буття духу.  
Розвиваючи власну концепцію метафори, Е. Касірер намагається примирити ці дві позиції, 

та звертається до процесу формування понять, протиставляючи логіко-дискурсивний лінгво-

міфологічному [див.: 6].  На його думку, мова і міфологія як способи об’єктивації духу – це «різні 
пагони однієї і тієї ж гілки символічного формоутворення, закоріненого в одному й тому ж акті 
духовної обробки, концентрації та підвищення простоти уявлення. У звуках мови, так само як і в 

первинних міфологічних образах, знаходить завершення той самий внутрішній процес: і те й інше 
знімає внутрішнє напруження, висловлює душевні переживання в об’єктивованих формах і 
фігурах» [6, c. 36]. Вони повинні доповнювати одне одного, позаяк і логіко-дискурсивний і лінгво-

міфологічний підходи мають свої недоліки й обмеження. «У першому випадку, – пише Е. Касірер, 
– мова йде про концентричне розширення кола уявлень і понять; тоді як у другому випадку ми 
стикаємося з протилежним явищем: уявлення не розширюється, а спресовується, концентрується в 

одній точці. ... Весь світ концентрується в одній точці, у фокусі значення, тоді як усе, що 
перебуває поза межами фокусу мовного та міфологічного поняття, ніби залишається невидимим. 
Воно “непомітне’, тому що не наділене мовними чи міфологічними “ознаками”. У поняттєвому 

просторі логіки панує рівне, певною мірою дифузне світло – і чим далі просувається логічний 
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аналіз, тим далі це рівномірне світло поширюється. У поняттєвому просторі міфу та мови, 
навпаки, можна знайти місця, де інтенсивне світло сусідить з повною темрявою» [6, с. 37]. 

Парадоксальну подібність мови і міфу помічали також інші дослідники. Зокрема, 
О. Тарасова зазначає: «Метафора – найближча родичка стародавнього міфу, який надзвичайно 
складний для сучасного сприйняття та недоступний для особистісного візуального розуміння, 
оскільки у міфі всі рівні значень і смислів одночасні» [14, с. 29]. У цьому випадку міф постає 
формалізованим образом реальності, що репрезентує її за допомогою символів.  

Міф, незважаючи на свою віддаленість від ідеалів наукової раціональності, володіє 
потенцією до відображення логічних зв’язків у реальності. Міфологічна картина світу – це 
припущення стосовно того, яка реальність. Відповідно вербалізацію природних сил у 
міфологічних символах слід розуміти як метафору, тобто спробу перенести властивості цих 
символів на реальність. Ця безмежна і невизначена реальність стає доступною людському 
мисленню лише через символічну структуру, що її репрезентує. В результаті метафоризації 
з'являється інтуїтивне переконання в тому, що символ має прямий стосунок до об’єкта, 
референтом якого він є. Людина мислить та уявляє світ лише тоді, коли він має символічне 
вираження, оскільки в такому випадку його можливо сприймати як цілісну структуру, а не 
хаотичний потік відчуттів і переживань.  

Схожу позицію відстоював відомий дослідник міфології К. Леві-Строс: «Завдяки міфам ми 
відкриваємо, що метафора ґрунтується на інтуїтивному передчутті логічних відношень між 
якоюсь однією сферою та іншими, в єдність яких вводить першу, незважаючи на рефлексивну 
думку, що настирно намагається їх роз’єднати. Далека від того, щоб слугувати доповненням до 
мови як прикраси, кожна метафора очищує мову та повертає її до первинної природи» [8, с. 322]. 
Отже, метафора не просто логічна процедура чи лінгвістичний троп, який покликаний 
розширювати можливості нашого пізнання шляхом примноження смислів і символів. Навпаки, її 
завдання ґрунтується на потребі редукувати поліфонію символів до єдиного смислу, і міфологічне 
мислення дуже споріднене з нею. «Міфологічна думка, – продовжує своє міркування К. Леві-
Строс, – визнає природу лише тоді, коли може її відтворити, при цьому вона обмежує себе, 
вибираючи з неї лише ті формальні властивості, завдяки яким природа може сама мати значення і 
які відповідно мають потенцію до перетворення на метафору" [8, с. 324]. 

Повернімося до аналізу концепції Е. Касірера, де філософ наполягав, аби не спиратися на 
ідею розриву між дійсністю і поняттям. Не заперечуючи гегелівську теорію пізнання, в якій 
поняття – це есенція тотожності духу і реальності, неокантіанець пропонує зосередитися не на 
результаті, а на самому процесі пізнання. Тлумачити поняття як своєрідну метафору дійсності не 
зовсім доречно, тому що поняттєва система має власну онтологію, а метафоричні зв’язки можуть 
виникати всередині самого дискурсу, між поняттями.  

Метафора не закостеніла мовна конструкція, а своєрідна гра, що передбачає плюралізм 
значень. Відповідно, в процесі пізнання, коли його трактувати як об’єктивацію духу, метафора, за 
Е. Касірером, постає як функція символу, його особливий вимір, що дозволяє йому асимілюватися 
в тій чи тій дискурсивній системі. Не існує остаточної (ідеальної) форми об’єктивації духу, 
натомість існує ціла низка варіацій. «Для правильного розуміння та  вживання метафор потрібно 
усвідомити, що одне і те ж слово “береться” в різних значеннях. Окрім безпосереднього чуттєвого 
смислу воно володіє ще й опосередкованим, “переносним” смислом, і розуміння метафори 
залежить від того, наскільки вдається переходити від однієї смислової сфери до іншої, добачаючи 
то одне, то інше значення» [5, с. 196].  

Подібне твердження висловив іспанський мислитель Х. Ортега-і-Гасет. Аналізуючи 
філософське мислення, він зазначає, що «розум філософа повинен як ніхто інший безперервно і 
гнучко переходити від прямого смислу до переносного...» [10, c. 204]. 

Подібне розуміння метафори у пізнанні – своєрідний компроміс між структуралізмом, який 
виступав за автономію символічних структур, і трансценденталізмом, який добачає в людині 
апріорні форми розсудку. З одного боку, значення, що продукуються метафорою, не є точними 
референтами дійсності, а тому їх прояснення й уточнення не наближає нас до істини. З іншого 
боку, ці значення не повністю відірвані від денотату, а є похідними від нього, в  математичному 
розумінні, тому не можна говорити про випадкові значення і смисли в мові, оскільки між 
дійсністю та її позначенням існує логічний взаємозв’язок, “символічне відношення” 
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[див.: 5, с.257]. Інакше кажучи, пізнавальна функція метафори не зводиться до простого 
перебирання значеннями і символами з метою виявлення найадекватніших.  

Таке визначення скоріше підходить до наукового методу. Разом з тим, переносне значення не 
є результатом прямого контакту з дійсністю чи його копією. Буття людини, за Е.  Касірером, 
здійснюється на межі мови і духу, вона цілком перебуває в середовищі символів, користується ними 
та на їх основі структурує реальність, однак між символом і реальністю існує стійкий зв’язок. «Ми 
бачимо, – пише Е. Касірер, – що вся теоретична визначеність і будь-яке теоретичне оволодіння 
буттям пов’язані з тим, що думка не прямо застосовується до дійсності, а продукує систему знаків і 
вчиться використовувати їх як “представників” предметів. У міру встановлення цієї представницької 
функції буття стає впорядкованим цілим, ясною для споглядання структурою. Чим більше вдається 
репрезентувати зміст певного сутнього чи процесу, тим швидше цей зміст набуває загальної 
визначеності. Прослідкувавши ці визначення і символічно репрезентуючи кожне з них, думка 
отримує досконалу модель буття і його цілісну теоретичну структуру» [5, с. 45]. 

М. Блек дотримується такого ж погляду, проте він більш наполегливо переконує в тому, що 
головна функція метафори не символічна, а референтна, лише з поправкою на те, що метафора  
повинна передавати смисл, а не значення. Всупереч Е. Касіреру, М. Блек наполягає на тому, що 
деконструкція метафори може наблизити нас до пізнання дійсності, та це лише побічний ефект, 
оскільки метафора володіє своєрідною автономією в нашому мисленні. «Роз’яснення підґрунтя 
метафори – яке, втім, не варто трактувати як адекватний у когнітивному розумінні субститут 
метафори  – може бути надзвичайно плідним і корисним. Її величності Метафорі це може 
зашкодити не більше, ніж музиці – вивчення її гармонійної та мелодичної структури. Звісно, 
метафори небезпечні – й, можливо, нанебезпечніші у філософії. Але заборонити їх використання – 
означатиме планомірне обмеження здатності нашого розуму до пошуку та відкриття» [2, c. 169].  

Оригінальною та неоднозначною на тлі подібних підходів до тлумачення метафори постає 
психоаналітична концепція симптому Ж. Лакана. Слід відзначити, що французький 
психоаналітик схильний визначати метафору подібно до Е. Касірера, як поле концентрації 
смислу в одній точці, однак на цьому подібність їхніх підходів до тлумачення метафори 
закінчується. «Verdichtung, – пише Ж. Лакан, – тобто ущільнення, конденсація, це структура 
взаємонакладання референтів, що є полем діяльності метафори – структура, ім’я якої включає в 
себе слово Dichtung (поезія), що вказує нам на спорідненість цього механізму з поезією, і 
спорідненість настільки сильну, що вона вбирає в себе її традиційну функцію» [7, с. 69].  

За Ж. Лаканом, метафора – фундаментальний спосіб буття суб’єкта, що вперше знаходить 
себе не в оточенні об’єктів дійсності, а в символічному світі. У цьому світі референт стійкіший від 
його денотату. Якщо в Е. Касірера та М. Блека похідними були значення, що “"юрбилися” довкола 
позначуваного, то в концепції Ж. Лакана не тільки денотат може мати невизначену кількість 
референтів, а й один референт може позначати множину денотатів. Лаканівське розуміння 
метафори як конденсації ґрунтується на фройдівському понятті заміщення, однак він інтерпретує 
його в контексті лінгвістики. «Фройд розумів під конденсацією, – пише О. Дьяков, – сумісність 
кількох об’єктів несвідомого в одному образі; Лакан каже, що при конденсації відбувається 
накладання одного означаючого (референта – М.М.) на інше за посередництва метафори. ... Отже, 
в системі Лакана образи, які випливають з несвідомого, нерепрезентативні, тобто це таке 
означаюче, якому не відповідає жодне означуване» [4, с. 198]. 

Протиставлення науки і міфу в означеному контексті вказує на ще одну важливу функцію 
метафори в інтерпретації дійсності. Треба з’ясувати онтологічний статус метафоричного 
мислення, його метафізичну природу. Зрозуміло, що онтологічна структура науки та міфу істотно 
відрізняється одна від одної. Постає питання: наскільки ефективно мова науки відповідає 
духовним запитам людини в освоєнні світу? Ж. Лакан вказує на неефективність суворого 
поняттєво-категорійного апарату мови науки, її несумірність онтологічним запитам несвідомого, 
можливість нескінченного “ковзання” означуваного та означення. В цьому контексті міф 
виявляється більш гнучким і адаптивним, здатним зберігати цілісність світогляду і, якщо 
використовувати психоаналітичну термінологію, забезпечує єдність усіх рівнів психіки. Ця 
особливість міфологічного мислення не може бути асимільована наукою в силу суворих правил 
функціювання її дискурсу, адже її мова формувалася в процесі протистояння міфові. 
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Метафора виконує роль містка, що поєднує ці дискурси в єдину онтологічну цілісність. 
«Екстатичні, чуттєві образи міфологічної свідомості, виражені у мові, – пише П. Баришніков, – 
мають концептуальні аналогії в науковому дискурсі, в силу чого вони органічно інтегруються в 
смислові пласти наукових метафор. Отже, простежується закономірний шлях концептуально-
образних трансформацій у точках дотику міфологічної картини світу і наукового дискурсу, 
результатом якого є квазінаука» [1, с. 161]. Зрозуміло, що метафоричне перенесення образів 
міфологічної свідомості у науковий дискурс – неоднозначне явище, однак ми не ставимо перед 
собою мету дати оцінку такому явищу, а лише вказуємо на присутність подібних процесів у 
сучасній науковій картині світу. 

Наука завжди “обережно” ставилась до будь-яких способів спотворення істини. Однак, це 
стосується радше її методологічного ядра, а на рівні соціального феномену наука більш-менш 
мирно співіснує з різноманітними позанауковими теоріями. Звісно, лише в тому випадку, коли 
вони не претендують на право називатися наукою і залишаються своєрідними ілюстраціями 
реальності, не претендуючи на абсолютну істинність. Разом з тим, не заперечуючи загроз, які 
приховують у собі подібні квазінаукові теорії, слід наголосити на їх евристичному потенціалі.  

Позанаукове знання часто стає осередком формування корисної для науки метафори, яка 
первинно була покликана до життя міфологічною свідомістю. «За допомогою метафори людство 
освоює нові недосліджені сфери пізнання, – зазначає В. Петренко, – кидаючи на хитку поверхню 
незнання уявлення і поняття освоєного світу. Одна з передових наук – фізика – просто рясніє 
“стертими метафорами”, від понять класичної фізики, серед яких “поле”, “напруга”, “сила” і до 
сучасних “теорії струн”, “аромат часток” в атомній фізиці, “чорних дір”, “кротових нір” тощо в 
космології» [11, с. 89]. Позанаукове знання демонструє свою ефективність як посередника між 
суворою наукою та міфологією, а метафора – методологічна процедура, за допомогою якої базове 
світовідчуття експлікується в наукову термінологію.  

Висновок. Підбиваючи підсумки нашого дослідження, хотілось би зазначити таке. 
Пізнавальний потенціал метафори в науковому пізнанні досі викликає глибокі сумніви, а її 
застосування, в силу методологічних перепон, залишається обмеженим. Однак дискурс-аналіз 
показав, що вона залишається важливим елементом наукової картини світу, однак, не як рудимент 
міфологічного світогляду, а як евристична процедура, характерна для людської свідомості в 
цілому. З’ясовано, що наукове знання, в силу своєї відкритості, демонструє нерозривний зв’язок з 
міфом, а посередником такої “міждисциплінарної” комунікації постає позанаукове знання, що 
більш ефективно асимілює міфологічні образи та експлікує їх у науковий дискурс. Дослідження 
ролі метафори у співвідношенні міфу та науки може бути надзвичайно багатогранним і ця 
розвідка не вичерпує всіх аспектів проблеми. Детальний аналіз метафори на рівні наукової 
методології може мати плідні перспективи у контексті протиставлення релігії та науки. 
Оригінальним може виявитися дослідження ідеологічного виміру метафори в науковому дискурсі.  
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Summary 

Melnychuk M., Khatsaiuk M. The Role of a Metaphor in the Mythological and Scientific Worldviews: 

a Methodological As pect. 

The article deals with the semantic analysis of a metaphor in the structure of mythological and scientific 

knowledge. It has been shown that a metaphor is a significant topic of the contemporary philosophy and methodology 

of science because it correlates with the main intentions of modern methodology such as interdisciplinary approach and 

communicative method. The authors have paid attention to cognitive potentiality of a metaphor within a scientific 

method and mythological Weltanschauung. The opposition of the scientific method and a metaphor made it possible to 

reveal the conceptual incompatibility of the notions. A metaphor is aimed at the concentration of meaning in a single 

image, while a scientific method is designed to detail the images through finding the most elementary (atomic) 

meaning. The conflict escalating between a metaphor and a method was comprehended in the works by E. Cassirer, C. 

Levi-Strausse, J. Lacan where we can find the original approaches to resolution of this opposition. Sequential analysis 

of the concepts of symbolical forms, structural analysis and psychoanalytical symptom shown that a metaphor is rather 

a fundamental mechanism of thinking than a methodological necessity. This made it possible for the authors to assert 

that metaphoric thinking is closer to a myth than to a scientific method. However, the analysis of the discource of 

science on the Weltanschauung level indicates an inextricable link between the mythological and scientific world views. 

Comparison of the scientific and mythological languages from the point of view of metaphorical thinking allows 

revealing the general mechanisms of establishing mythological images and scientific concepts , however not falsifying 

the fact of their confrontation in the matter of the objectivity of knowledge. It turned out that a metaphor in the science 

is not a rudiment of mythological thinking but a necessary element because it is inherent in any discourse scientific 

including. That is why the authors come to the conclusion that a metaphor allows us to consider the myth and the 

science being parts of a single semantic field. In addition, the analysis of non-scientific kinds of knowledge made it 

possible to clarify the heuristic role of a metaphor thoroughly, as well as to prove that it performs the function of an 

intermediary between an attitude of the world and scientific ideas. 

Keywords: discourse, truth, metaphor, myth, scientific worldview, scientific knowledge, scientific method, 

objectivity, non-scientific knowledge, reality.  
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КОМУНІКАТИВНИЙ ПОВОРОТ У ФІЛОСОФІЇ  
ТА ПРОБЛЕМА ПОЗАНАУКОВОГО ЗНАННЯ 

 
Важливим поняттям сучасної філософської думки є “комунікативний поворот”. Особлива увага 

йому почала приділятися переважно після так званого “лінгвістичного повороту”. Позанаукове знання має 

безпосередній стосунок до найважливіших проблем методології та гносеологічної комунікац ії. Не може 

існувати сфери буття і діяльності, в якій не було б власного знання. Без різноманітних форм знання 

людська цивілізація і суспільство не існували б. Спроба зведення всіх форм знання до наукового може 

призвести до надмірного збіднення поняття “знання”. Наукове пізнання – не єдино можливий шлях 

набуття інформації, а поняття “знання” не можна ототожнювати з поняттям “наукове знання”. 

Позанаукове знання набуває дедалі більшого значення в суспільній свідомості та культурі. Традиційні 

наукові методи мають обмежену сферу застосування. Філософська методика дослідження науки і  

наукового знання дає можливість з’ясувати епістемологічні особливості позанаукових форм пізнання.  

Ключові слова: комунікативний поворот, позанаукове знання, наука, філософія, методологія. 

 
Актуальність теми. Проблеми наукової методології в усі часи мали велике значення для 

філософії, адже наука для свого розвитку завжди потребувала саме наукових методів пізнання. Тим 
більш очевидно, що вся ця проблематика має надзвичайно велике значення, особливо в наш час. Адже 
завдяки доволі значним загальним успіхам наук упродовж усіх останніх десятиліть, в умовах 
сучасного суспільства поступово сформувався надзвичайно високий ступінь довір’я до науки як такої. 
Проблемне поле сучасної філософії науки визначається питаннями зміни статусу та місця науки в 
сучасній культурі, зростання авторитету  соціогуманітарних  наук, переміщення уваги з предмету 
пізнання, який  домінував у філософії науки першої половини двадцятого століття, на питання 
зростання міждисциплінарної проблематики та вихід на передній план інтегративних тенденцій. 

Стан розробки проблеми. Істотний внесок у розробку комунікативної проблематики у сфері 
філософії зробили українські дослідники, зокрема Н. Бусова, О. Вєдров, О. Висоцька, О. Гомілко, 
С. Дацюк, А. Єрмоленко, В. Загороднюк, М. Марчук, Л. Озадовська, Н. Петрук, Н. Поліщук, 
Л. Ситниченко, О. Соснін, Ю. Ткачова, М. Тур, Н. Хамітов. Названі автори також приділяють 
увагу епістемологічним і етичним засадам соціальних наук з погляду філософії комунікації. 

Можна констатувати, що проблеми методології наукових досліджень уже досить давно 
викликають великий інтерес у значної частини філософів сучасної України. Багато відомих 
представників української філософської думки упродовж декількох останніх десятиліть 
присвячували значну увагу дослідженням різних аспектів і проблем методології науки.  

Інтересу українських філософів до методології сприяло те, що однією з найважлив іших 
особливостей відомої навіть за межами України Київської філософської школи завжди було те, що 
якщо в західній філософії прийнято було говорити переважно про філософію науки, то в 
українській філософії, відповідно до традиції, яка вже досить давно сформувалась, у подібних 
дослідженнях здебільшого йшлося передусім про логіку та методологію наукового дослідження 
[див.: 11, с. 230]. Щоправда, у наш час повинно бути цілком зрозуміло, що філософію науки, з 
одного боку, і логіку та методологію наукового дослідження, з іншого боку, не варто було б 
надмірно протиставляти. Адже в обох випадках мова йде майже про те ж саме, або ж про дуже 
подібне. П. Копнін, якого в сучасній Україні нерідко називають фундатором Київської 
філософської школи [див.: 10, с. 227], вважав, зокрема, що логіка наукового дослідження повинна 
вважатися змістовною логіко-гносеологічною системою, яка дає цілісне знання про процеси 
наукового дослідження, а також про його складники [див.: 11, с. 8]. 
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Одним із найважливіших понять сучасної філософії можна вважати поняття 
комунікативного повороту в філософії. Це поняття може використовуватись у різних значеннях.  
Але, з іншого боку, варто також зазначити, що вже порівняно давно комунікативістика посіла 
чільне місце у філософуванні, тому це поняття можна зарахувати до таких, які визначають певну 
лінію розвитку філософії загалом. У цьому вже склалася своєрідна традиція. 

Варто також підкреслити, що поняття комунікативного повороту в філософії відображає 
одну з найважливіших проблем філософії науки. Адже мова в цьому випадку йде про істотні зміни 
в усвідомленні методології загалом. Разом з тим, значення такого явища, як поворот у філософії, 
на жаль, не завжди усвідомлюється. 

Інтерес до комунікативного повороту в філософії спричинений тим, що, за твердженнями 
багатьох сучасних філософів, наука переживає випробовування змінами, пов’язаними з перебудовою 
когнітивних і соціально-культурних підвалин пізнавальної діяльності, адже проблемне поле новітньої 
філософії науки визначається питаннями зміни статусу та загалом місця науки в сучасній культурі, 
зростання авторитету  соціогуманітарних  наук, переміщення уваги з предмета пізнання, який  доміну-
вав у філософії науки першої половини двадцятого століття, на питання зростання  міждисциплінарної 
проблематики та вихід на передній план інтегративних тенденцій. Особливе значення у цих процесах 
може бути відведене комунікації як визначальному феномену соціогуманітарної  царини, за 
допомогою  якого забезпечується  не лише трансмісія  наукової  інформації, а й стають можливими 
реалізація питань цілевизначення комунікації, необхідних умов її ефективного здійснення тощо. 
«Впродовж усього періоду розвитку філософської, а також наукової думки – зазначає Ю. Ткачова, – 
комунікація була іманентним складником гуманітарного знання, проте окрема увага йому почала 
приділятись переважно після так званого «лінгвістичного повороту» [23, с.1]. 

На думку частини сучасних українських дослідників (П. Матвієнко, Ю. Ткачова) саме 
завдяки Р. Рорті [20], друга половина двадцятого століття ознаменувалася так званим 
«лінгвістичним поворотом» у філософії. Таке визначення ситуації у філософії має принаймні два 
обґрунтування. Перше обґрунтування пов’язується зі значним інтересом до мовної проблематики 
у домінуючих на той час філософських напрямах (аналітична філософія, структуралізм, 
постструктуралізм), друге – означало крах фундаменталістських ілюзій, тобто остаточну відмову 
від претензій побудувати теорію, яка була б істинною в класичному (кореспондентському) 
розумінні рефлективної відповідності з дійсністю [див.: 14].  

Прийнято вважати, що для сучасної філософії загалом характерна орієнтація на 
індивідуальність і неповторність конкретної людини, що можна проілюструвати відомою характе-
ристикою Ж. Ліотаром ситуації постмодерну: вичерпання терміну дії великих наративів і 
домінування дрібних. Така ситуація , безперечно, має переваги: мирне співіснування багатьох 
шкіл, систем цінностей, усунення загрози тоталітарного однодумства. Тому П. Матвієнко вважає, 
що можна говорити про утворення метапарадигми релятивізму. Іншою стороною цих процесів 
стає хаотичність у різних соціокультурних зрізах [див.: там само]. 

Можна говорити про втрату єдиного стандарту для ціннісного набору та виникнення на його 
місці великої кількості різних, але принципово рівноправних ціннісних наборів. Так чи інакше, але 
проблема трансформації цінностей, ціннісного плюралізму та релятивізму стає ключовою для 
розуміння не лише сучасної філософії, а й соціокультурної ситуації загалом. Це знаходить вияв і в 
зростанні цікавості до екзистенційної проблематики, і в значному розвитку досліджень з біоетики, 
екологічної етики тощо. Разом із тим спостерігається зростання релігійної зацікавленості народу 
(що особливо помітно на посттоталітарному просторі). Крім того, досягнення конкретних наук 
(зокрема, генетики, геноміки) і технологій дають підстави для реанімації модного колись гасла про 
те, що людина справді є царем природи [див.: там само]. Виникає парадоксальна ситуація: 
набуваючи здатності підкорити і навіть «перешити» на своє замовлення природу, в тому числі й 
природу самих себе, люди втрачають здатність домовитись як це зробити і взагалі – чи варто це 
робити. У загальному випадку немає критеріїв для порівняння тих проблем, які належить 
розв’язувати. Досягнення науки і технологій демонструють подвійну потенцію свого застосування: 
як на благо, так і на самознищення людства. 

Згадані негативні характеристики соціокультурної ситуації найбільш відчутні там, де втрата 
єдиної шкали цінностей відбувається не в одній, а в кількох соціокультурних площинах: 
наприклад, моральній, науковій та політичній, де руйнується усталений менталітет і спосіб життя 
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(треба особливо наголосити на гостроті цих проблем для посттоталітарного простору, до якого 
належить Україна). Ця ситуація визначає важливість спроб її рефлексії як філософськими, так і 
іншими засобами [див.: 8, с. 118-121; 16, с. 325-332]. 

П. Матвієнко переконаний у тому, що лінгвістичний поворот у філософії був пов’язаний зі 
спробами розв’язати проблеми, які випливали з пошуку універсальності. Розвиток тенденцій, які 
пов’язані з лінгвістичним поворотом, спричинили актуалізацію ціннісної проблематики в сучасних 
дослідженнях. Тому сучасну ситуацію у філософії можна визначити як «аксіологічний поворот». 
Його лейтмотив – обґрунтування можливості (чи неможливості) віднайдення консенсусу між 
різними наборами цінностей та консенсусу щодо пріоритету і важливості проблем, спричинених 
сучасним станом наукової та соціокультурної сфери [див.: 14]. 

На думку Ю. Ткачової, в сучасному проблемному полі філософії науки помітні процеси, які 
за різними ознаками можна назвати «комунікативною революцією». Вона намагається показати, 
що наука перебуває в стані кризи, спонукаючи до пошуків нових шляхів осягнення істини, які 
останнім часом дедалі частіше пов’язують з осмисленням комунікації [див.: 23, с.12-13]. 

Аналізуючи наявну літературу з цього питання, бачимо, що, з одного боку, комунікативний 
поворот у філософії різні автори трактують зовсім по-різному, та з іншого боку, в поглядах і 
міркуваннях переважної більшості цих авторів порівняно неважко знайти багато спільного.  

Комунікативний поворот у філософії не зовсім виправдано трактувати безвідносно до 
проблем наукового та позанаукового знання. Питання стосовно існування, а також природи 
позанаукового та ненаукового знання порівняно недавно вже стало об’єктом філософського 
дослідження в Україні [див.: 27]. Цілком доречно можна говорити про існування, а також про 
дослідження не лише загальноприйнятої наукової методології, а й про існування та про 
дослідження позанаукового знання. 

Позанаукове знання так само, як і знання наукове, має безпосередній стосунок до проблем 
методології, оскільки воно не може виникати з нічого. Інакше кажучи, для отримання 
позанаукового знання потрібно застосовувати різні методи пізнання [див.: 26, с. 33-38]. 

Не може існувати такої сфери буття і такої сфери діяльності людини, в якій не було б свого 
власного, особливого, спеціального  знання. Очевидно, що без таких різноманітних форм знання 
людська цивілізація і людське суспільство або просто не існували б, або ж неминуче  стали  б  
набагато  біднішими  за  своїм  змістом. Тому для правильної оцінки сутності поняття “знання” 
потрібно досліджувати не саме лише наукове знання. Спроба зведення всіх форм знання до 
наукового може призвести до надмірного збіднення самого поняття “знання” [див.: 26, с. 33-38]. 

Наукове пізнання не єдино можливий шлях набуття людством життєво важливої для нього 
інформації, а поняття “знання” не тотожне з поняттям “наукове  знання”. Адже, починаючи з кінця 
минулого століття, дедалі більшого значення в суспільній свідомості та культурі набуває 
позанаукове знання [див.: 26, с. 33-38]. Окремі дослідники, такі як, наприклад, К. Поппер [див.: 19, 
360-361], навіть висловлювали парадоксальні твердження, що процес пізнання як набуття знань є 
спільним не лише для зростання донаукового та наукового знання, а й для знання фактуального.  

Провідні західні фахівці з філософії вже досить давно звернули увагу  на те, що звичайні наукові 
методи, які тривалий час вважались універсальними засобами здобування когнітивної  інформації, 
мають  обмежену сферу застосування. Так, наприклад, К. Поппер вважав, що за допомогою наукових 
або раціоналістичних методів не можна передбачити хід людської історії [див.: 18, с. 23]. 

На нашу думку, філософська (а також соціологічна) методика дослідження (М. Малкей), 
що була створена філософією для аналізу науки і наукового знання [12], дасть можливість у 
перспективі з’ясувати епістемологічні особливості позанаукових форм пізнання, краще зрозу-
міти і пояснити  характер ненаукових знань, їхнє місце і роль у життєдіяльності сучасної людини і 
суспільства. Щоправда при цьому потрібно спеціально підкреслити, що незважаючи на 
особливості отримання позанаукового знання, їх не варто було б протиставляти загальновизнаній 
методології наукового дослідження. 

Висновки. Комунікативний поворот у філософії не зовсім виправдано трактувати безвід-
носно до проблем наукового та позанаукового знання. Поняття комунікативного повороту в 
філософії відображає одну з найважливіших проблем філософії науки. Мова в цьому випадку йде 
про вельми істотні зміни в усвідомленні всієї методології загалом Позанаукове знання, так само, 
як і знання наукове, має безпосередній стосунок до методології, адже воно також повинно бути 
отримане, оскільки не могло б виникати з нічого. Інакше кажучи, для отримання позанаукового 
знання потрібно застосовувати різні методи пізнання. 
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Summary 

Chornomordenko I. Communicative Turn in Philosophy and the Problem of Extra-scientific Knowledge. 

Nowadays, due to the significant general progress of sciences during the last decades, there has been formed 

a very high credibility for a  science as such in the conditions of the contemporary society. The issues of scientific 

research methodology have long aroused an interest from the considerable part of Ukrain ian philosophers. The 

traditional approach in the Ukrain ian philosophy implies logic and methodology of scientific researches while 

speaking of philosophy of science, mostly, concerning similar researches in the western philosophy. The logic of a 

scientific research should be considered a substantial logical and gnoseological system that gives the integral 

knowledge both of the scientific research processes, and of its components. One of the important notions in the 

contemporary philosophy is a notion of a turn in  philosophy. This notion can be included into the notions that 

determine a peculiar line of development in the contemporary philosophy in general. The contemporary science 

experiences reconstruction of cognitive and social-cultural grounds. The problemat ic field of philosophy of science 

is outlined with the questions of changing a status and a general place of science in the contemporary culture. 

Communicat ions are especially essential. A peculiar attention was paid to communications mainly after “the 

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vchu/N154/N154p005-014.pdf
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linguistic turn” in philosophy. The processes in philosophy of science encourage searching for the new ways of 

perceiving the truth, connected with the comprehension of communications. It is not justified to consider the turn in 

philosophy without regard to the scientific and extra-scientific knowledge problems. It has the direct correlation to 

the methodology issues as well. This correlation is to be admitted as it could not have appeared out of nothing. A 

sphere of being and activity where there would not be its own knowledge, cannot exist. The human civilization and 

society would not exist without various forms of knowledge. An attempt to reduce all the forms of knowledge to the 

scientific knowledge can lead to the excessive reduction of the notion of knowledge itself. The scientific perception 

is not the only a possible way to get information, and the notion of knowledge cannot be identified through the 

notion of scientific knowledge. Extra-scientific knowledge becomes important in social consciousness and culture. 

Currently accepted scientific methods have a limited field of applicat ion. One cannot forecast the course of human 

history with the help of scientific or rat ional methods. Philosophical research methodology developed in order to 

analyze science and the scientific knowledge, gives a possibility to find out the epistemological peculiarities of the 

extra-scientific form of perception. 
 Keywords: communicative turn, ext ra-scientific knowledge, sciences, philosophy, methodology. 

 

 
УДК 141.319.8:17.026.2 

© Mariya Alchuk 
Ivan Franko National University of Lviv 

al_chuk@bigmir.net 

 
THE PHENOMENON OF TRUST AS A COMMUNICATIVE FACTOR 

 
The article deals with philosophical and communicative aspects of the phenomenon of trust. Such distinctive 

features of trust as mutual understanding, mutual respect, reliability, competence, concern for the interests and needs 

of each interlocutor, responsibility for the final result are singled out. It is pointed out that trust is a key factor that 

determines communication among people. It is argued that trust as a mental state expresses a subjective assessment of 

the essence of a person. The article shows that the structural elements of the phenomenon of trust are knowledge, 

feelings, values and mentality. Trust is quite a complicated entity that reveals national peculiarities of a human being - 

knowledge, feelings, values, mentality. Modern research in humanities evinces individual rather than general qualities 

of a person. The role of spiritual self-determination of a person (not the category of "trust", but trust as a qualitative 

feature of a person) is singled out. It can be noted that trust as a spiritual essence leads to understanding.  

Key words: trust, dialogue, spirituality, communication, person, phenomenon. 

 
Articulation of the issue. The philosophical aspect of trust has not been fully elaborated. The 

question: “What is trust?” is important and difficult.  Is it possible to respect a person whom we do not 
understand and trust? Does a "blind" trust serve as a means of self-deceit when you do not understand 
an interlocutor? When a person understands why an interlocutor talks and operates in the way, one 
thinks that one can trust the person. What is necessary to know and how should we trust in 
interpersonal relations?  

Dialogic tradition stresses upon meaningfulness of the “Other”, human subjectivity, providing in 
this way mutuality in communication. The idea of trust to the person runs through the studies of M. Buber 
– the faith in wisdom and unlimited possibilities. In many of his works, the philosopher touches upon the 
important questions about the absence of trust among people, about the necessity to form the ability to 
conduct a productive dialogue in order to decide intergovernmental, cross-cultural and religious 
questions. Trust is the condition of inner development of a person, which forms harmonious relations 
among people and with the nature. 

Research objective settings. The article aims at analyzing the importance of studying the 
phenomenon of trust as an image of faith, due to the uniqueness of the dialogical nature of the human 
being and his full and valuable life.  

The phenomenon of trust must expose conformity of reality to our projection, meaning, confidence 
in the fact that an object of trust will be the same, as we imagine due to certain norms and requirements. 
Trust envisages formation of conditions under which our trustful object meets certain expectation - 
certain actions, their quality, efficiency and predictability. Trust is the mental state that expresses 
subjective estimation of authenticity and envisages formation of certain emotional conditions to 
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implement what is expected, displaying mutuality and responsibility. It is necessary to point out one 
specific feature of trust, i.e. it is impossible to confirm it.   

Trust is quite a difficult formation that displays national features of a person – knowledge, feelings, 
values, mentality. Modern researches in humanities draw attention to individual qualities of a person, rather 
than a human being in general [4]. The role of spiritual self-determination of a person (not the category of 
"trust", but trust, as a value of personality’s specificity) is distinguished. It is necessary to point out, that 
trust as the spiritual entity is a combination of the image of the world and the moral law of a person.  

Trust as understanding. 
The phenomenon of trust was investigated by many scholars, but mainly from economic, 

sociological, psychological, political and theological positions (E. Hiddens, R. Emerson, K. Arrow, N. 
Lumann, M. Rosenberg, A. Selihmen, T. Skrypkina, F. Fukuyama, P. Sztompka). In his work “Power and 
Trust” N. Lumann emphasizes complex and non-transparent character of modern societies. Trust under 
these conditions is necessary for their development. He distinguishes between “trust” as an important 
component of interpersonal relations and “trust” as “confidence”. Trust must unite people in the society, 
that is why it is necessary to form it slowly and persistently.  

A well-known philosopher and humanist Martin Buber considered trust as an image of faith which 
is possible due to the dialogic nature of the human being. He focused on the religious faith – subject-
subject relations, their dialogic nature, based on trust. In his studies the way of breakthrough from 
loneliness into the world of relations between "I-You" is specified, it stretches beyond individualism and 
collectivism. Such estrangement can be overcome by means of faith. For him to believe in God means to 
speak with him. Belief in God is the ability to talk to the God that is expression of the deepest trust. It is 
important that the religious faith can be interpreted as metaphorical expression of the natural feeling of 
trust to the world. To determine the essence of religious faith such metaphorical concepts are used, as 
meeting, dialogue. In his philosophical anthropology dialogic existence of a human being in the world 
opens up only through penetration in the world of the “Other” and in correlation with the existence of "I" 
and "You". When defining the specificity of "faith as trust", the philosopher points out that trust is a state 
characterized by difficult multi-stage process, that combines in itself rational and irrational with important 
"interpersonal space" that makes a man a man. "the idea is about the true third the comprehension of 
which will help people to return to their true personality and create the real community" [ 2]. Hence, 
contiguity in is primary trust and leads to apprehension of the person who is trusted. Due to trust 
cooperation is possible in different spheres of activity, reciprocity, self-confidence, honesty. 

At the end of the XXth beginning of the XXI centuries the problem of trust is investigated by 
contemporary Ukrainian scholars. S. Vorozhbit, A. Gumenyuk, M. Hoch, V. Zinchenko, R. Smith, V. 
Shynkaruk analyze maintenance, characteristic features, orientation, interaction of the concepts "trust", 
"faith", "mistrust". Researchers mark that trust is quite a difficult and wide concept. Under conditions of 
cognitive-informative freedom, cultural development the problem of trust is topical both in theoretical 
and practical aspects. Trust is necessary in situations, when essential information to make decision and 
take further actions is absent. It can compensate vagueness and unpredictable situation in interpersonal 
relations. The concept of "trust" has various interpretations. Subject-subject or subject-object relations in 
the society are singled out. They must be based on the confidence that communities of people execute all 
functions and duties entrusted with them and operate according to legal norms, and such cooperation will 
result in material and moral achievements. Personal features of trust are mutual understanding, mutual 
respect, reliability, responsibility, competence, anxiety and determination about the interests and needs of 
every interlocutor. Research of the concepts "trust", "faith", and "mistrust" enables to show their 
importance and usage in philosophical literature. 

L’viv is one of well-known Ukrainian and European historical and cultural cities. On September 
29, 2011, the Academic conference took place in L’viv entitled "Reforms through trust". It was held 
within the framework of the IVth Ecumenical social week (ESW), leading experts from Ukraine and 
abroad participated in it. The selected question concerned the affinity of the Church teaching and social 
sciences, the importance of conducting reforms that require trust. To be more specific, religion and 
legislation perform absolutely opposite roles in the life of society, however their cooperation is necessary 
to implement reforms. 

“The day of trust" took place in L’viv already for the second time (9th, October) and it became the 
final accord of 3rd Ecumenical Social Week. We trust when we understand and respect. Trust as the basis 
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for partnership in social initiatives was discussed on one of the round tables that took place on the fifth day 
of the 3rd Ecumenical Social Week. Disputes were about overcoming barriers between public organizations, 
public initiatives and Ukrainian society in general, the ways to raise the level of trust in order to implement 
public initiatives. Ways to achieve trust were searched at the forum because during the period of frustration 
in Ukrainian society it is the trust that can unite citizens to solve various problems. 

September 29 – October 4, 2014, the All Ukrainian public forum "Responsibility of Christianity in 
the modern world" (7th Ecumenical Social Week) took place. It paid close attention to religious, 
philosophical, political, psychological, sociological aspects of reforms in modern society. It was pointed 
out in the lectures that wide cooperation of the Church with civil society is crucial for reforms. It is 
necessary to have more people who will be ready to undertake responsibility for reformation processes. 

Boris Gudziak (archbishop, UCU rector) marked that "history of our country is polluted with the 
radiation that has destroyed trust from early years of the life of each of us. It is mistrust that destroys our 
political and business life. It is present in personal human relations too. Therefore, searches of trust are 
the major task of present time. It is not easy to raise this topic and the result will not be fast, but the Lord 
will help us in this difficult endeavor" [3]. It takes much more time to obtain trust than to ruin it, because 
people are more likely to notice and estimate negative events rather than positive ones. As an example, 75 
% of population in Ukraine trust nobody, especially, in financial sphere, people keep nearly 70 billion 
dollars in cash at homes (mistrust to banks). 

Trust for Ukrainian nation is a pre-condition and the main driving force of socio-economic and 
cultural development of the civil society. Trust is formed by a person in the processes of one’s activity, in 
search of the sense of one’s personal life, and self-perfection [1]. Multidimensional nature of the 
phenomenon of trust produces its own system of understanding. 

Communication today is not effective enough in Ukrainian society. Demand for the dialogue was and 
still remains urgent. Quite urgent is the necessity to build general bridges round each other in order to 
achieve better future. Trust of the society to state power (this helps to accept reforms) is the first step to 
understanding. Let us specify, Ukraine today is the state of nearly total mistrust, and a good indicator of it is 
the fact that the population decreased almost by 15 % for eighteen years, which makes seven million. As 
public opinion polls state, nearly 60 percent of young people if they had an opportunity to leave Ukraine, 
would take the chance. It testifies to the mistrust to the executive and judicial power. In the period of  
frustration trust is the crucial point that can unify Ukrainians. To implement reforms it is important to 
communicate and discuss problems, only in this way truthful decisions may be found. This, in its turn, can 
wake up the good in everybody in order to form the civil society. It is not necessary to search for something 
special in case of Ukrainian citizens, but to extend their own level of trust. Trust is very high on the personal 
level of Ukrainians. Its rise in the public sector will help people to understand, how to work properly for 
each other and for the common good. 

The development of national culture is closely connected with philosophy. Dialogue in 
contemporary philosophy is the peculiar feature that comprehensively reveals the essence of the human 
being. Ukrainian philosophers W. Horskyy, E. Bystrytskyy, A. Yermolenko, M. Popovych, 
V.Tabachkovskyy, V. Shynkaruk have outlined the main principles which are dialogue and humanism.  
These principles should be based on historical and philosophical approach to culture. This view claims 
truly pluralistic, dialogical understanding of culture. 

In the article "Humanism and Problems of Dialogue between Cultures" W. Tabachkovskyy also 
notes the lack of appeal to a single cultural model or absolute humanistic approach [5]. The main question 
for humanism is the nature and purpose of the human being. People seek their own selves (self-assertion), 
their identity within a certain image in the world of other people. They try to assert themselves in this 
complex world. This happens with every culture that creates a world of its own on the global cultural 
arena. Although there is an intense interplay, mutual enrichment of various cultures, their desire for self-
identity remains not less important. 

Spirituality is a prerequisite and the main driver of socio-economic and cultural development of 
society. Spirituality is formed by an individual in the process of one’s activity, in search of the meaning 
for personal life, and self-improvement. Spirituality is a complex entity that reveals the essence of a man, 
his knowledge, feelings, values, and mentality. Spirituality is characterized by the presence of human 
skills and capabilities to change conditions of life. One can see that it is self-awareness and self-
realization of the personality. 
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Nowadays spirituality expresses not only personal interests, but also interests of other people. 
Truth, goodness and beauty are combined in spirituality; this can be combined in one word – Love. 
Education of love is necessary since one’s birth, because this is the way to achieve true happiness for the 
person that enables spiritual awareness and self-assertion. 

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

Conclusions. There is no effective enough communication in Ukrainian society today. The 
requirement for a dialogue has been and still is very important. The necessity to build general bridges 
round each other in order to achieve better future is also very important. Trust of the society to the state 
power which helps to accept reforms, is the first step to understanding. It should be noted that Ukraine 
today is the state of almost total mistrust, and the fact that the population was reduced by almost 15 % 
during eighteen years (seven millions people) testifies to it. Sixty percent of young people, as public 
opinion polls state, would leave Ukraine if they had an opportunity. This testifies to the mistrust to the 
executive and judicial power. In the period of frustration, communication and discussion of problems are 
very important in order to carry out reforms. For, only in this way truthful decisions can be acquired and 
they might wake up the good in everybody and inspire people to form civil society. There is no need to 
search for something special for Ukrainian citizens, though it is necessary to extend the level of trust. It is 
high on the personal level of Ukrainians. Its increase in the public sector will help people to understand 
how to work properly for each other and what is necessary for the common good.  

It is important to create the common European educational space. However, the following 
questions arise: Does European integration exist? How cross-cultural education and multiculturalism 
confront preserving national characteristics and traditions in education? How can we keep the balance 
between the experience of European countries, on the one hand, and national values and heritage, on the 
other one? It is also important to consider the controversial question: Do we need a single European 
educational space? What are the principles of common educational space? We can note that diversity is a 
source for development. By strengthening the unity, we receive many benefits. 

Human being is responsible for the existence. One is responsible for his or her actions, and this 
makes the person a subject of law. Also, a person transforms the outside world into the inner and it is 
especially important when one plans to implement something. This implementation happens at least at 
three stages: self-determination, self-realization, self-confirmation. All these stages are equally important 
to us. The same analogy can be made for the establishment of the nation, civil society and the state. 
Today the following steps determine the historical fate of European civilization to a great extent. 
Nevertheless, all the significant events in Europe in XIX - XX centuries are associated with the definition, 
implementation, consolidation of space, lifestyle and identity of each particular nation.  
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Анотація  
Альчук М. Феномен довіри як важливий фактор комунікації .  

У статті досліджується філософський та комунікативний аспекти феномену довіри. Виокремлено 

характерні риси довіри – взаєморозуміння, взаємна повага, надійність, компетентність, турбота про інтереси і 

потреби кожного співрозмовника, відповідальність за кінцевий результат. Зазначено, що довіра є саме тим 

визначальним фактором, який може стати об’єднуючим у спілкуванні між людьми. Встановлено, що довіра  як 

ментальний стан, виражає суб’єктивну оцінку вірогідності особи. З’ясовано структурні елементи феномену 

довіри – знання, почуття, цінності, менталітет. Довіра – це досить складне утворення, що розкриває 

національні особливості людини – знання, почуття, цінності, менталітет. Сучасні дослідження у гуманітарній 

сфері акцентують увагу на індивідуальних якостях особи, а не людини взагалі. Виділяється роль духовного 

самовизначення особи (не категорія “довіри”, а довіра у значенні особистісної властивості).Відм ітимо, що 

довіра як духовна сутність приводить до порозуміння.  

Ключові слова: довіра, діалог, духовність, комунікація, особа, феномен. 
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INTERTEXTUAL FEATURES IN THE POETRY BY VOLODYMYR LUCHUK  

AS AN EXPRESSION OF INTERLITERARY COMMUNICATION 

 
The author analyzes the peculiarities of intertextual connections in the poetry by Volodymyr Luchuk. For 

every writer, the phenomenon of intertextuality is presented in a rather peculiar way: to a greater or lesser extent, 

the author applies this communication, conducts a "dialogue" explicitly or allegorically, and uses certain types of 

intertextuality. The poetry by Volodymyr Luchuk, a poet-forerunner of the Sixtiers' movement, has not yet been 

studied in terms of intertextuality; therefore, this article is only part of a wider study of intertextual communication 

in Luchuk's writings. She focuses on the connections among literary interactions that are reflected in the poetry 

analyzed. It is demonstrated how communication occurs in each of the following types of intertextuality on the 

example of several works by the Poet. Luchuk’s poetry contains all these types of intertextual connections, so we 

will demonstrate how communication occurs in each of the above types as based on several poems of the poet. 

Intertextuality as a manifestation of literary communication shapes the artistic and philosophical discourse of 

quasi-writings in works by various authors.  

Keywords: poststructuralism, intertextuality, communication, interpretation, Volodymyr Luchuk, poetry, text. 

 

Articulation of the issue. The rhizomatic thinking of poststructuralism fundamentally changed the 
cultural and philosophical paradigm. One of the results is the phenomenon of intertextuality. It was first 

voiced by Julia Kristeva in 1966 in her report on Mikhail Bakhtin, which was later transformed into the 
article "Bakhtin, a Word, a Dialogue and a Novel" (1967). Mikhail Bakhtin wrote about the dialogical 
nature of the word: "The word wants to be heard, to have an answer and to answer the answer again, and 

so id finitum. It enters a dialogue which does not have a senseful end" [2, p. 421]. This theory had an 
impact on Roland Bart's theory of text and writing: the text of a literary piece acquires the properties of a 
smart device? It not only transmits the information contained therein, but also transforms the message and 

produces new ones. Comparing the concepts of writing and text, Roland Bart considers text to be the field 
of methodological knowledge [1]. 
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Yuri Lotman emphasized the "polyglotism" of culture and of any artistic product that creates 
polyphony, intersemiosis [13]. Michael Riffaterre argued that intertextuality is the product of an act of reading: 
the connections which the reader discovers between the read work and other works that preceded it or 

appeared later [8, p.172]. Similar thoughts are in receptive aesthetics: in particular, V. Iser stated that text is 
constantly filled with meaning, which specifies the reception of the reader. And he also set a certain strategy 
for this reception. Filling empty spaces in the text, semantic decoding, or "aesthetic reception" occurs in the 

parameters of agreement between the reader and the text. The significance of the text determines the recipient's 
imagination, which is capable of transforming the text into a large number of senses [10]. 

Nathalie Piégay-Gros defined the phenomenon of intertextuality as a device through which one text 

overwrites another text, and the intertext is the whole set of texts that are reflected in this writing, 
regardless of whether it correlates with the text in absentia (in the case of allusion) whether it is included 
in praesentia (in the case of a quote); thus, intertextuality is a general concept that covers such diverse 

forms as parody, plagiarism, transcription, and collage [16, p.13]. This idea is a negation of the view of 
Kristeva, her predecessor, the author of the term "intertext", who claimed that intertextuality is "text 
permutation", an infinite text process, and text dynamics. 

Research objective settings. These studies of intertextuality are sufficiently complete, and they do 
not contain radical views on the main problems. However, for every writer, the phenomenon of 
intertextuality is presented in a rather peculiar way: to a greater or lesser extent, the author applies this 

communication, conducts a "dialogue" explicitly or allegorically, and uses certain types of intertextuality. 
The poetry by Volodymyr Luchuk, a poet-forerunner of the Sixtiers' movement, has not yet been 
investigated in terms of intertextuality; therefore, this article is only part of a wider study of intertextual 

communication in Luchuk's writings. Therefore, the objective of this article is to analyse the specific 
features of intertextual communication in the poetic works by Volodymyr Luchuk. 

In his study of intertextuality, which Gérard Genette regarded as part of textual transcendence or 

transtextuality [7, p. 339], the critic identified the following types of intertextual connections: 
- Intertextuality; 
- Paratextuality; 

- Metatextuality; 
- Architextuality; 
- Hypotextuality / hypertextuality. 

Analysis. Luchuk’s poetry contains all these types of intertextual connections, so we will 
demonstrate how communication occurs in each of the above types as based on several poems of the poet. 

Intertextuality stands for the presence of quotations, citations, allusions, reminiscences, imitations, 

references to other literary works. This is the broadest type of intertextual communication. It can be 
testified by analyzing the poem "Legend" (in memory of Vasyl Symonenko). Volodymyr Luchuk refers 
to Vasyl Symonenko as "Legend". Being peers, they entered literature at the same time in a loud and 

successful way; both of them saw the world in an innovative way and wrote poetry that was sometimes 
very similar. Were they personally acquainted? It is probable that they came across each other in the 
literary circles, but they were not close friends. Meanwhile, there were rather well aware of each other's 

poetic works. In his book of memories, "Not only about myself", Bohdan Horyn recalls the attitude of 
Vasyl Symonenko to Volodymyr Luchuk (while describing the discussion between Horyn and 
Symonenko concerning Horyn's article "More good and various poets" in the newspaper "Molod 

Ukrayiny"): "It is good that the voices of the spirit of poetic renewal (Vasyl pronounced this sentence 
with overt irony) are Lina Kostenko, Vinhranovskyi, Drach, but what has Luchuk got to do with it? What 
can be found in his poetry that will put this name next to Kostenko and Vinhranovskyi?" [4, p.171]; 

Horyn replied to this remark: "I am impressed by his search for forms, emotional anxiety, and orientation 
at new trends in European poetry, which he knows well and translates extensively. Actually, it seems to 
me, that Luchuk deserves to be included as one of those who roll the waves of poetic renewal" [4, p.174]. 

Symonenko was discontented with the things that others praised. He wrote about himself in h is diary 
"Slices of Thoughts" on September 18, 1962: "This is already the twenty-eighth time that the Earth 
carries me around the Sun. I have done so little nice and good. But I have learnt how to drink horilka, 

smoke tobacco, as well as learnt to keep silent and be cautious when one should shout. And the worst 
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thing is that I have learnt to be insincere" [19, p.13]. In the diary entry of September 20, 1963, he wrote: 
"It seems to me that I have begun writing worse than a year ago. My brain and heart became lazy" [19, 
p.18]. Symonenko was critical and highly-demanding both to himself and to the others, therefore he 

attributed very high standards to all poets and considered Taras Shevchenko the top of perfection. 
The use of I-narration was chosen not only from the viewpoint of the narrative strategies of the 

author, but also as a peculiar attribution to the aesthetics of Symonenko, who emphasized the "I", where 

"I" is a unique personality of everyone: "Every ‘I’ has the name». Liudmyla Tarnashynska noticed this 
feature in the phenomenon of the Sixtiers: "the sum of the individual "I" shapes the whole generation is 
formed – especially the one which we call the Sixtiers" [20, p. 10]. In addition to the emphasis on the "I", 

where Symonenko as an individual is identified as "a legend in all languages", "Christ who came down 
from the cross", we find the following intertexts to Symonenko in the context of the poem: 

- «Я над правдою прихвоснів ницих 

сотні вичовгав підошов» [15, p.146]  
(I have scraped hundreds of soles over the truth of henchmen) 
The search for the truth was a vital credo for Symonenko, which ultimately drove him to an early 

grave at the age of 28.  
- «Але вірю у голос, що колосом 

над підступністю зійде у вись» [15, p.146]  

(But I believe in the voice that will go up like a spire over scoundrelism (translated by M.M.)) 
Symonenko saved his voice not only in the form of poetry, but also in the literal sense: he recorded 

his poetry on the tape. After his death, many of his poems were published due to these records, and his 

voice is reproduced at the events dedicated to the commemoration of the poet. This voice is the pulse of 
the Sixtiers' movement, because, as Horyn observes, "After the compressed-spring emotions of Drach, the 
professional acting of Vinhranovskyi (both of them spoke in front of very crowded audiences in Lviv), 

Symonenko's simple, truly sincere, unpretentious voice was something new, unexpected and truthful, like 
confession" [4, p.174].  

- Philanthropy 

«Щоб не був я –філософ у бочці, 
і людину зі свічкою вдень 
не шукав, наче сонця в півночі, 

як опівдні людей Діоген» [15, p.146]. 
(For me not be a philosopher in the barrel and searching with a candle for a Man in the afternoon, 

like for the sun at midnight, following Diogenes’ searching for humans at noon (translated by M.M.)) 

In his poems describing a human being – a Man ("You know that you are a Man?", "People are 
beautiful", "People often live after death" and others), Symonenko's philosophy of existence, his 
cordocentrism, is the basis of sincere attitude to people. Being a heart-centred person means living 

according to your heart and experience the essence of being-in-heart. Symonenko wrote: 
«Нащо правді словесна маска?  
Ти мовчанням мені кричи.» 

(Why does the truth need a verbal mask? Do shout by silence to me (translated by M.M.)) 
The poem "Handmill" contains no mention of the heart. Heartiness here is unspoken, internal.  

«Цілую руки, що крутили жорна у  

переддень космічної доби» 
(I kiss the hands that spun the handmill in the eve of the cosmic era (translated by M.M.)) 
Writing this needs feeling it along with empathy and coexistence with the same human pains. Just 

understanding what is going on is not enough! Taras Salyha characterized Symonenko's poetry: "In 
Symonenko's verses, the word was not romantically coloured with the red state colour of the communist 
empire (although, the poet sometimes spoke out pro-Soviet ideas), the red colour was only seen in the 

lympha, flowing between the fingers of the coarse hands of kolkhoz workers. This was the monologue of 
the son addressed to his mother and the dialogues of the grandchildren with their uncles and aunts. It 
disturbed the soul, provoked to openness, stumped ideological stereotypes, reproached the moral "double 

standards", stripped off masks from the faces of spiritual monsters" [18].  
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The peculiarity of the dedication to Vasyl Symonenko is that like in his other literary works, 
Luchuk implements hidden associations to life-creation, personality, and he also chose Symonenko's 
rhythm, which also refers associatively to poetry by Symonenko. 

The structure of the poem "For the special seminar: Gorky and Ukraine " (the excerpts below 
translated by M.M.) resembles short theses-abstracts in a poetic form. The seminar topic is worked out 
through use of intertextual connections, thus, almost each thesis in this poem does have a real background 

in the topic “Maxim Gorky and Ukraine”: 
«the founder of socialist realism» 

Gorky, under the direction of Stalin, is considered to be the founder and theorist of socialist realism 

in the Soviet literature. 
«Let the storm get stronger!» 

This is a quotation from Gorky's "The Song of the Petrel", containing the phrase: «Пусть сильнее 

грянет буря!..»  ("Let the storm get stronger!..") [5, p.387]  
«about that thing which was stronger than Goethe's "Faust" (nonsense!) – giant-Stalin 

was not mistaken» 

Stalin wrote about Gorky's fairy tale "A Girl and Death" that "This thing is stronger than Goethe's 
"Faust" (love defeats death)". 

«we do not need Ukrainian "Mother"» 

Gorky did not allow to translate his story "Mother" into Ukrainian, because he considered 
Ukrainian to be a "dialect" of Russian.  

«about the cases of Artamonovs (wonderful translation by Yevhen Pluzhnyk...)» 

The author means the Ukrainian-language translation of Gorky's novel "The Case of the 
Artamonovs". 

«Yellow Devil» 

This is how Gorky calls New York in the pamphlet "A City of the Yellow Devil" (1906).  
«Kotsiubynskyi, Stefanyk, Tychyna», «Franko with Hnatiuk» 

Gorky had friendly relations with each person: he said about Vasyl Stefanyk that "this man writes 

briefly, strongly and frighteningly"; Pavlo Tychyna translated his "Ballad of Countess Helen de Kursi"; 
Ivan Franko wrote the article "Maxim Gorky" (1905).  

«bone in the throat of Stalin» 

During the last years of Gorky's life, his friendship with Stalin came to naught. Stalin is considered 
to be involved in the death of Gorky. 

«Sam-gin / unfinished / gin» 

Gorky's novel-epic "The Life of Klim Samgin (Forty years), the fourth part of which was not 
completed, is encoded in the author's peculiar game. 

Applying the same principle, the author constructed the poem "The Great Day of Antonych" on 

the base of peculiar images-intertexts. These are the most wide-spread images from the poetry by 
Bohdan-Ihor Antonych, which the narrator tries on, like masks, arranged into poetry so that they can 
disclose the complete  polysemantic literary portrait of the poet: "I am a sign of the grass", "the 

characteristic sign of the sun", "I am a May bug on cherry trees", "a relative of the wind", "named in the 
Lemko way –Antonych", "cat-bohdan", "became a green fox ", "pagan", "carpenter of the word", "myth". 
Poetry was written on October 6, 1988, on the 79th anniversary of the birth of Anthonych. Besides, back 

in 1965, Luchuk published the poem "Eternity of Antonych" in the collection "The Horizon on the 
Wings". Intertextually, "The Great Day of Antonych" communicates with the poem "Eternity of 
Antonych", shaping a kind of a poetic dialogue. The "Eternity of Antonych" in the form of a third-person 

narration also appeals to the specific features of Antonych ("was burning and burned down", "resurrected 
and lives young", "trees of the legend are whispering in the virgin forest" [10] ...), but, unlike the poem 
"The Great Day of Antonych", it is more isolated and generalized. Already in "The Great Day of 

Antonych" one finds a direct conclusion: 
[…] кати таки не в силі –  
мій голос-ген – окраїнне єство –  

насильственно приспати у могилі [9] 
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(executioners are not in power to forcibly cut off my genetically grounded voice and drive the 
frontier-like nature to the grave (translated by M.M.)) 

Paratextuality is the inclusion of epigraphs, letters, memoirs, prefaces and afterwords into a literary 

work. The epigraphs are oriented at the readership and influence their psychology. "We sowed a lot of 
flowers..." – is the epigraph to the poetry "Flowers", taken from Lesia Ukrayinka's letter to her 
grandmother in Hadiach (of May 2-14, 1884, Kolodiazhne). This letter does not contain particularly 

interesting or valuable information, it only refers to the child's household concerns, but for some reason, 
Luchuk chose those lines. At the end of poetry, he repeats them by incorporating them into the poem: 

«А люди щось сумні такі, і ми 

Насіяли багацько квітів…» [14, p.55]  
(And people are somehow so sad and we have sowed a lot of flowers… (translated by M.M.)) 
Lesia Ukrayinka loved flowers very much. It is difficult to distinguish her favourite ones, because 

in her "flower" poems, readers will find almost the whole flower paradigm. The poetess devoted her 
poems to flowers, turned them into symbols in numerous works ("In the flower shop", "Flower, flowers, 
as many flowers as possible", "Lily of the Valley", "The Singer", "Snow-ball tree", "The Last Flowers", 

"Tiredness covers me, the head is aching", " I knew that there would be tears, tormenting"," Your letters 
smell withered..." and others). U. Eco wrote that "every" consumption of a literary piece is an 
interpretation and implementation of it, because in each subsequent vision, the work again and again 

comes to life in a distinct perspective [6, p.409]. Volodymyr Luchuk knew these works by Lesia 
Ukrayinka well and used not only the common symbols of flowers in her poetry, but also some intertexts 
from her poem "Forest Song". The reason was clear: the letter from which the epigraph was taken, had 

been written by Lesia Ukrayinka in Kolodiazhne, which played an important role in the creation of the 
poem "Forest Song". In Lesia Ukrainka's "Forest Song", one reads: 

                           ….А я не знаю 

нічого ніжного, окрім берези, 
за те ж її й сестрицею взиваю; 
але вона занадто вже смутна, 

така бліда, похила та журлива, – 
я часто плачу, дивлячись на неї. 
От вільхи не люблю – вона шорстка. 

Осика все мене чогось лякає; 
вона й сама боїться – все тремтить. 
Дуби поважні надто. Дика рожа 

задирлива, так само й глід, і терен. 
А ясень, клен і явір – гордовиті. 
Калина так хизується красою, 

що байдуже їй до всього на світі» [11, p.264]. 
(But I’ve never known 

Such tender love, unless ‘twas from the birch, 

And that is why I call her “sister”. Yet 
She always seems so sorrowful, so pale, 
So bowed and swaying, making mournful sounds; 

It often makes me weep to gaze at her. 
The alder I don’t like; it is too rough. 
The aspen, somehow, always frightens me; 

It must feel fear, it trembles all the time. 
The oak is much too stern. And the wild rose 
Is prickly, like the hawthorn and the brier. 

The ash, the plane, the maple, they are proud. 
The cranberry so glories in her pride 
Of beauty, that she cares for nothing else. 

(translated by Percival Cundy)) 



 

 

Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія: Філософія. Випуск 791 

 

 

33 

Instead, Luchuk extends the psychological description of the plants by using the same rhythm 
(five-feet iambus, white verse), but instead of trees and shrubs, he refers to flowers:  

«Ось вітер був – подівся десь. Затих, 

мабуть троянду обійняв за плечі 
Її пелюсточки немов горять. Вона 
Шаріється, як дівчина, що любить… 

Лілея заздро стан свій вигина – 
а чом її той легіт не голубить? 
А братики – малюсінькі-малі – 

незрозуміло мружать сині очі: 
їм нетямки ні сором, ні жалі, 
ні те, що матіоли сплять до ночі… …» [14, p.55] 

(Here was the wind, but it is gone. Silently, it may hug a rose, touching the rose’s shoulders, the 
rose petals are like burning ones. It looks like a girl in love... Lily envies and postures: and why does not 
this guy caress her? And violas – tiny-small ones – with blurry eyes: they feel neither shame nor pity, nor 

they understand that matthiolas sleep till late at night (translated by M.M.)) 
Metatextuality consists of critical reviews of a literary piece. It is possible to distinguish the 

following genres of literary criticism dedicated to Luchuk: 

1. Review of a new collection; 
2. Criticism of poetry (poems) of a young author;  
3. Article with a focus on a certain moment / problem / topic of Luchuk’s creativity in the context 

of his peers or era; 
4. A poetic greeting with his jubilee; 
5. Article-memoir (referring to posthumous criticism). 

Criticism devoted to Luchuk's writings is not too extensive; it did not have any kind of advertising, 
which may have also played a role in locating Luchuk beyond the "academic" circle of the Sixtiers. 
"Glory was already so nearby, but it turned out that Volodymyr Luchuk, a displaced person from Poland 

in 1945, has independent thinking and is considered to be an dissident, and nobody loves this" [17, p. 
136-137]. The reserved character of the poet, the desire to avoid political turmoil, became the cause of 
poetic silence. His high erudition and linguistic skills enabled him to occupy other, less controversial 

artistic niches, like research, translations and adaptations from / into other languages. 
Architextuality is the author's indication of the genre of a work, which, in fact, does not belong to 

this genre. Luchuk did not perceive genre as a canonical concept. And this occurred due to the fact that 

very often subconsciously, and sometimes deliberately, his original naming of the genre does not 
correspond to the established definition. An individual approach to genre expanded, and sometimes 
destroyed the limits of canonical forms. Most generic mystifications are found in ballads. The author's 

original experiment is the lyricization of the legend. Legend is traditionally considered to be an epic 
genre. Initially, this genre had only a prose narration, and later incorporated both poetic and dramatic 
insertions [12, p. 546]. Thus, the definition of this genre is "a folk or literary piece containing a story 

about a fantastic topic" [3, p.280]. In general, the genre includes a free form and subject-matter, but also 
the canonical composition: content, conclusion, and instruction.  

There are no epic works among writings by Luchuk, but the genre of the legend is adapted by the 

poet to lyrics, like his poem "The Legend of Lake Talsi, heard from Māris Čaklais".  
Volodymyr Luchuk started translating poetry by the well-known Latvian poet and essayist Māris 

Čaklais in 1965. In 1979, Иaklais published the poetic collection "Lake of Hours". However, this poem 

by Luchuk was first published in the newspaper "Vilna Ukrayina" on May 22, 1977, and entitled "The 
Legend of Lake Talsi". In the collection "Dyvovyd" (in the cycle "Pictures of the Baltic"), the poem was 
published with the title "The Legend of Lake Talsi, heard from Māris Čaklais". This work is an example 

of the author's play on the text and with the reader. First of all, the title implies a connection to the genre 
of the legend, and although this is not an epic, but a lyric poem, the work is a kind of legend. True, the 
legend is created only by the author, without any specific background, but with thoughtful details that 

produce the illusion of truthfulness. It is not possible to find logical explanations: 
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- what is the reason for choosing Lake Talsi, if in Talsi there is another lake – Lake Vilkmuizha – 

which the folk legends do describe (although, in the works by Luchuk, they are not reflected either)? 

- what is the reason for choosing Māris Čaklais, who does not have any direct allusions to the city 

of  Talsi, nor works on similar topics? 

In this case, the author's game aims at transferring all veracity to a hidden narrator, a witness of the 

collision, which vanished in the reformatted version of the legend by Luchuk and is present only in a 

tangent reminder. The legend is intellectual, oriented at communication with the reader, containing 

deliberate distortions of facts in order to attract the attention of the reader and start a dialogue. For example: 

- «at the entrance to the village of Talsi»  

Talsi is a city in Latvia, which is first mentioned in 1231.  

«Nobody called it by name, because it was just a small lake…» 

Lake Talsi is also called Lake Martinelli and Lake Ronnes. 

And the legend itself, which the author describes, triggers no doubt in its truthfulness, until it is 

verified. Luchuk indicates all the details as if he were a witness: 

«юнак, з брилем на голові, 

на скрипці граючи тужливо, 

зайшов у хвилі голубі: 

смичок торкає ніжно струни, 

а він іде: все далі й да... 

в глиб озера... і вже – як з трумни 

звучить мелодія... Вода 

сховала скрипаля... У вітті 

кленовім згук останній згас...» 

(a young man with a straw hat on his head, playing the violin melancholiously, entered the blue 

waves: the fiddlestick touches the strings softly, but he is going farther on so far... into the depths of the 

lake ... and the melody sounds hollow like from the coffin... The water has hid the violinist... In the maple 

branches, the last sound has faded... (translated by M.M.)) 

Unlike the classical legend, there is no definite conclusion with instructive content. The conclusion 

refers not to the legend, but to the very literary piece: 

«Якби ж не диваки на світі, 

То чи й були б легенди в нас?!» 

(If there were not strange fellows in the world, would we have any legends?! (translated by M.M.)) 

As we can see, the epic genre of legends can be quite natural in a lyrical interpretation. 

Hypo(hyper)textuality signifies a text which is rebuilt from another text, or which served as the basis 

of another text. The cases of this type of literary communications are the poems "Prologue" and "Stone-

Breaker", which were included into the collection as a single verse entitled "Stone-Breaker", containing 

numerous differences from the author's original idea. In the manuscripts of Volodymyr Luchuk, we see a 

clear distinction between the two poems with the author's titles: "Prologue" and "Stone-Breaker". In the 

author's version of the poem "Prologue" there is an epigraph: Franko's words from the poem "The 

Decadent" – "My Call: Labour, Happiness and Freedom / I am a man, a prologue, but not an epilogue". In 

the author's version there is another stanza omitted in the collection version of "Stone-Breaker": 

Життя побудуйте 

Прекрасне –  

Одвічній брехні 

На зло! 

Я бачу: 

В промінні яснім –  

Його пролог…[9] 

(Build up a life, a beautiful one, in order to oppose the eternal lie! I see: in the bright rays, there is 

its prologue... (translated by M.M.)) 
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This stanza was not "heretical" for a socialist realist canon, but added new accents to the poem. The 

"purified" collection version embraces a certain pattern: the "prologue" was hidden, as after the censorial 

intervention, the word "prologue" is never used! Due to the author's delimitation of the literary pieces, the 

author's titles (one of which – "Prologue" – was absorbed by "Stone-Breaker"), emphasis on a "prologue" 

in the epigraph, the work acquired an additional reverberation. In the author's version, Volodymyr 

Luchuk combined the ideas of several works by Ivan Franko (in particular, "Decadent" and "Moses") with 

his subjective interpretations of Franko's ideas and views (specific religiosity, nationality, revolutionism). 

The author's version of the poem "A Stone-Breaker" was included into the collection without editorial 

interference. In our opinion, these poems should be considered singularly. Although, it is logical to 

combine them and consider them as a cycle, the author's ideas are lost. In addition, both poems are quite 

complete and self-sufficient.  

Conclusion. Intertextuality as a manifestation of literary communication shapes the artistic and 

philosophical discourse of quasi-writings in works by various authors. This enables to trace the main 

author's interests, priority topics, the influences of other writers. Intertextual works have "their" reader 

who is thoughtful, intellectually ready to accept the work with non-textual instructions, with allusions to 

other works, authors, and events.  
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Анотація 

Мазепа М. Особливості інтертекстуальності у поезії Володимира Лучука як вияв  

міжлітературної комунікації.  

Проаналізовано особливості інтертекстуальних зв’язків у поезії Володимира Лучука. У кожного 

письменника явище інтертекстуальності представлено цілком своєрідно: більшою чи меншою мірою автор 

вдається до цієї комунікації, «діалогізує» прямо чи езоповою мовою, використовує певні типи  

інтертекстуальності. Інтертекстуальність як вияв літературної комунікації утворює художньо-філософський 

дискурс квазісвітів творів різних авторів. Це дозволяє простежити основні авторські зацікавлення, пріоритетні 

теми, впливи інших письменників. Інтертекстуальні твори мають «свого» читача – вдумливого, інтелектуально 

готового сприйняти твір з позатекстовими вказівками, з алюзіями до інших творів, авторів, подій. В. Лучук був 

фанатичним книголюбом, купляв усі можливі (і неможливі) книжки. Це і нові книги сучасних йому поетів, і 

класична українська література, і зарубіжна. Завдяки частим подорожам у «братні країни», мав можливість 

добре вивчити їхніх поетів, маловідомих, не канонічних в Україні. Поезія Володим ира Лучука – поета-

передшістдесятника з погляду інтертекстуальних зв’язків ще не досліджена, тому ця стаття – лише частина 

матеріалу про міжтекстову комунікацію творів В. Лучука, автора дванадцяти поетичних збірок. У статті 

з’ясовано зв’язки міжлітературних взаємодій, які відображені в аналізованій поезії Володимира Лучука, де 

присутні всі типи інтертекстуальних зв’язків (за Ж. Женеттом), тому в статті продемонстровано як 

відбувається комунікація в кожному з наведених типів на прикладі кількох творів автора.  

Ключові слова: постструктуралізм, інтертекстуальність, комунікація, інтерпретація, Володимир 

Лучук, поезія, текст.  
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PLAN OPIEKI RODZICIELSKIEJ JAKO SPOSOB KOMMUNIKOWANIA  
SIE W SYTUACJI ROZWODU 

 
Złożoność konfliktu w sytuacji rozwodu, brak umiejętności rozwiązywania sporów, poczucie zagubienia utrudniają 

prowadzenie sensownych rozmów. W mediacjach rodzinnych należy się spodziewać trudności i zakłóceń, z którymi 

mediator będzie musiał sobie poradzić przy pomocy swoich umiejętności i doświadczenia. Jego obowiązkiem jest 

stworzenie i utrzymanie pomiędzy rodzicami konstruktywnego dialogu, aby podtrzymać ich współpracę przy 

wychowywaniu dzieci. Pomaga w tym wspólna rodziców i mediatora dyskusja nad Planem Rodzicielskim. 

Słowa kluczowe: opieka rodzicielska, komunikacja, rozwiązanie konfliktu, rozwód. 

 

Zamiast wstępu 

Po rozwodzie ważna jest komunikacja między rodzicami, wspólne ustalanie zasad sprawowania 

opieki nad dzieckiem, dotrzymywanie przyjętych umów i zobowiązań..
1
 

 

 
1. ROLA MEDIACJI W KONFLIKCIE RODZINNYM 

Mediacja jako sztuka rozwiązywania konfliktów znakomicie nadaje się do rozwiązywania 

różnorodnych konfliktów rodzinnych. Mediacja – (łac. mediare – być w środku) jest miękkim procesem, 
w którym – oprócz stron procesu – pojawia się trzecia osoba, pomagająca w dojściu do porozumienia.

2
 

Mediator to osoba lub grupa osób, która identyfikuje różnice dzielące skonfliktowanych, ustala ich 

przyczyny, podpowiada interpretację wzajemnych interesów, strukturyzuje zachodzące między stronami 
interakcje, namawia, perswaduje i nakłania do zawarcia obustronnie korzystnego porozumienia

3
. 

Mediator jako osoba jest niezaangażowany bezpośrednio w spór, bezstronny, biegły w warsztacie 

kierowania konfliktem, lecz nie ingerujący w sam przedmiot sporu. To strony mają podjąć wzajemne 
zobowiązania i być odpowiedzialne za ich dotrzymanie

4
. 

Najczęściej w sprawach rodzinnych przy pomocy mediacji rozwiązuje się konflikty związane z 

rozwodem, szczególnie obejmujące spory o dzieci. Otrzymały one nawet odrębną nazwę - "mediacje 
rozwodowe" (divorce mediation). Po podjęciu decyzji o definitywnym rozwiązaniu małżeństwa , (przed, 
w trakcie lub po rozwodzie) dotychczasowi partnerzy zwykle muszą jeszcze zasiąść do negocjacji wielu 

problemów, m.in. związanych z podjęciem ostatecznej decyzji dotyczącej samej istoty rozwodu (w 
sytuacji braku zgodności obu stron), z ustaleniem zasad opieki nad dzieckiem i przyjęciem 
szczegółowych rozwiązań, jak odwiedziny, wakacje dziecka, świadczeń alimentacyjnych, materialnych 

itp.; czy rozstrzygnięciem spraw finansowych i własnościowych lub wreszcie wszystkich innych spraw, 
które wymagają wspólnych rozwiązań.).

5
 

W aspekcie społecznym pomyślne zakończenie całego procesu rozwodowego oznacza 

reorganizację , czasem redefinicję rodziny, a jeśli są dzieci, każdy z byłych małżonków musi ustalić 
swoje z nimi kontakty,. Warto zauważyć, iż jest to trudne, ponieważ nie ma modeli ról ani zasad 
społecznych regulujących zachowania osoby rozwiedzionej w stosunku do np. rodziny pochodzenia, czy 

przyjaciół i sąsiadów
6
. 

                                                 
1
 WWW.swiat-zdrowia.p l/strefa ekspercka/172/DZIECKO PRZECHODZI PRZEZ ROZWÓD –wywiad Renaty 

Mazurowskiej z psycholog, terapeutą rodzinną, mediatorką, Magdaleną Godlewskąopublikowany 2009-06-17 
2
 S. Chełpa, T. Witkowski, Psychologia konfliktów, Oficyna Wydawnicza Unus, Wrocław 1999, s.207-230 

3
 tamże, s. 208 

4
 Skarb mediatora. Wybór tekstów, Fundacja „Partners” Polska, Warszawa 2006, s.23  

5
 por. Przybyła –Basista H., Proces mediacji rodzinnych - od teorii do praktyki, „Mediator” 2000, nr 21  

6
 Rydzewski P. Modele i typologie procesu rozwodowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 

1991, nr 1 
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Konflikt rodzinny różni się od innych konfliktów charakterem relacji osób w nim uczestniczących: 
bliskich, naładowanych emocjami, długotrwałych, także po rozpadzie (przypadku istnienia dzieci). Osoby 
będące ze sobą dłuższy czas w bliskich związkach intymnych mają kłopoty z funkcjonowaniem 

zadaniowym i koncentracją na rozwiązaniu sporu, bo pojawiają u nich się liczne przeszkody 
komunikacyjne pod postacią uproszczonego i tendencyjnego spostrzegania partnera, którym towarzyszą 
często silne emocje. Przeszkadzają one w skupieniu się na rzeczowej rozmowie nawet w przypadku 

pozytywnej motywacji stron do rozwiązania konfliktu
1
. 

Kryzys burzący rodzinę godzi w podstawowe wartości moralne, religijne, obyczajowe i przekonania 
jej członków, w poczucie własnej wartości; grozi utratą twarzy, zmianami ekonomicznymi. Każde z 

partnerów głęboko przeżywa swoje trudności: poczucie winy, wątpliwości, złość czy żal, poczucie straty, 
poniżenie, lęk. Znajomość czułych punktów partnera pozwala na celne uderzenia i ranienie drugiej strony 
bez wiary w wyjście z pułapki wzajemnych pretensji. Wielowymiarowość konfliktu w sytuacji rozwodu, 

brak wiedzy z zakresu alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, poczucie zagubienia utrudniają 
prowadzenie konstruktywnych rozmów. W tej sytuacji strony samodzielnie (często nieporadnie i z dużymi 
kosztami emocjonalnymi) lub przy pomocy specjalistów (adwokatów, terapeutów, rzadko mediatorów) 

starają się mniej lub bardziej skutecznie o pomyślne załatwienie tych kwestii, często jeszcze przed 
rozpoczęciem procesu sądowego

2
. Do mediatora najchętniej zwracają się rodziny, dla których dobrowolne 

dojście do porozumienia jest dobrą alternatywą wobec konfrontacyjnego postępowania poza- i sądowego. Z 

doświadczenia wynika, że większe szanse na mediację są wówczas, gdy kobieta jest bardziej wykształcona, 
bo też to ona najczęściej inicjuje mediację rozwodową. 

Jest to ważna i cenna decyzja, bo w przypadku rodziny wygrana w sądzie jednej strony oznacza 

najczęściej przegraną dla pozostałych jej członków (w tym dzieci), a często przegranymi są wszyscy 
uczestnicy dramatu. Spór sądowy z zasady nie pozwala na zachowanie równowagi pomiędzy stronami, 
dzieląc ich na wygranych i przegranych, co oznacza dalszy ciąg trudnych sytuacji dla rodziny, nawet po 

jej rozpadzie. Budzą się wówczas po obu stronach dodatkowe negatywne emocje: żal, poczucie krzywdy, 
złość, bezradność, chęć zemsty, nierespektowania wyroku sądu etc. 

Mediacja natomiast dba o równowagę stron, o dobrowolne wypracowywanie porozumienia, za które 

uczestnicy biorą odpowiedzialność. W mediacji idzie o rozwiązanie konkretnego problemu bez wchodzenia 
w jego przyczyny, dlatego mediacja rodzinna jest tańsza, oszczędniejsza czasowo i mniej obciążająca 
emocjonalnie aniżeli np. psychoterapia

3
. Należy ona do sposobów rozwiązywania tych sporów, w których 

emocje, czasem zaś uprzedzenia, brak właściwego przygotowania czy odporności na stres mogą ograniczać 
lub wręcz uniemożliwiać prowadzenie dialogu skonfliktowanym stronom i gdzie jest potrzebna interwencja 
trzeciej osoby, którą powinien być specjalista od rozwiązywania sytuacji konfliktowych. W mediacjach 

rodzinnych należy się spodziewać trudności i zakłóceń, z którymi mediator będzie musiał sobie poradzić 
przy pomocy swoich umiejętności i doświadczenia. Leżące u podstaw kryzysu utrwalone schematy 
interakcji między członkami rodziny (wyrażające się w trudnościach komunikacyjnych, w podejmowaniu 

decyzji, w rozwiązywaniu konfliktów) znajdują swój wyraz także w mediacji 
4
. 

Charakterystyczne dla mediacji rodzinnych jest to, że mediator wkracza w spór na długo po tym, 
jak konflikt zdążył się rozwinąć, a strony zająć nieprzejednane stanowiska, mimo zgłaszanej chęci 

porozumienia (basista). Z punktu widzenia osób uczestniczących w konfliktach małżeńskich i 
rodzinnych, pożądanym zakończeniem konfliktu byłaby poprawa ich relacji. Jednak jest ona możliwa 
wówczas, gdy skłócone strony wykazują się otwartością i szczerością w komunikowaniu swoich uczuć i 

potrzeb, tworząc klimat zrozumienia i zaufania, co bywa zazwyczaj trudne, a czasem niemożliwe.
5
 

                                                 
1
 Przybyła –Basista H., dz. cyt. 

2
 Gójska Agata, Violetta Huryn, Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, Wydawnictwo C.H.Beck, 

Warszawa 2007, s.62, 64, 65 
3
 K. Bargiel-Matusiewicz, Negocjacje i mediacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 92  

4
 Gójska Agata, Vio letta Huryn, dz.cyt., s. 63  

5
 Zajączkowska M. J.;, Rola mediacji wśród sposobów rozwiązywania konfliktów małżeńskich i rodzinnych (w) 

KOCHA SIĘ RAZ? Miłość w relacjach partnerskich i rodzinnych. Redakcja naukowa Wojciech Muszyński, 

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s.362  
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Biorąc pod uwagę szczególną rolę komunikacyjną mediatora w relacji konfliktowej dwóch osób i 
jego skomplikowany warsztat pracy, mediację można określić jako misję polegającą na pośredniczeniu 
osób trzecich w określonych sytuacjach, gdy strony nie mogą osiągnąć wzajemnie akceptowanego 

porozumienia, a mediator pełni rolę ambasadora każdej ze stron po drugiej stronie. Podstawowym 
obowiązkiem mediatora jest stworzenie i utrzymanie pomiędzy sobą oraz stronami atmosfery 
umożliwiającej konstruktywny dialog. Tak tworzy się komunikacja trialogowa

1
. 

Jednakże badania pozbawiają naiwnego postrzegania komunikacji jako panaceum na poprawienie 
sytuacji konfliktowej

2
. Postrzegać ją raczej należy jako neutralne narzędzie, które może pomóc w 

rozwiązaniu konfliktu gdzie efektem będzie osiągnięcie porozumienia. Bo najlepsza nawet komunikacja 

nie może zmienić istniejącego stanu faktycznego. W przypadku trudno rozwiązywalnych konfliktów ( a 
do takich często należą rodzinne) profesjonalny mediator rezygnuje z nierealnego celu rozwiązania 
sytuacji i skupia się na procesie, na konstruktywnym sposobie prowadzenia mediacji, udziela stronom 

.informacji o postępach w budowaniu zaufania (lepsze zrozumienie własnych potrzeb), skupia się na 
dokonaniach i lepszych rezultatach innych negocjatorów, orientując strony na efekty działania i 
uświadamiając je, że sukces nie tyle zależy od cech osobowości czy talentów, lecz od wysiłków 

włożonych w rozwijanie sposobów radzenia sobie z konfliktem 
3
. 

 
2. TECHNIKI WERBALNE MEDIATORA 

Podstawowym zadaniem mediatora jest nauczenie stron porozumiewania się językiem 
rozładowującym konflikt. Powinien pod tym względem być sam wzorem dla stron, może także stosować 
różne techniki interwencyjne mające na celu zmianę sposobu wypowiadania się stron, może także przerwać 

komunikację . W procesie mediacyjnym mogą pojawić się formy języka stosowane przez uczestników 
sporu, prowadzące do jego eskalacji .Mediator interweniuje wówczas poprzez zadawanie pytań w celu 
skorygowania ich sposobu komunikowania się. Są one głównym narzędziem pracy mediatora, bo oddają 

inicjatywę uczestnikom mediacji. W obrębie pytań pojawiają się treści podawane przez strony, co pozwala 
mediatorowi i negocjatorom zobaczyć problem w różnych wymiarach i na różne sposoby. 

Pytania pełnią również rolę motywacyjną , zachęcając do refleksji i przyjęcia odpowiedzialności za 

rozwiązanie konfliktu
4
. W zaburzonej negatywnymi emocjami komunikacji pojawiają się bariery, które 

mediator w rozmowie ze stronami powinien ominąć lub zlikwidować, ewentualnie przekształcić w 
pomosty komunikacyjne.  

Najczęściej w konfliktach rodzinnych pojawiają się cztery typowe zakłócenia komunikacyjne: 
 obwinianie oponenta, co mediator może wykorzystać jako formę obawy bądź troski ( czy możesz 

powiedzieć nam, czego się obawiasz?) 

 negatywne opisy oponenta, które mediator stara się przenieść na istotę sporu (co ten problem 
oznacza dla ciebie?) 

 żądanie spełnienia wymagań jednej strony przez drugą, które mediator formułuje w postaci 

interesu (jaki jest twój interes w tej sprawie?) 
 stosowanie przez jedną ze stron uogólnień i stwierdzeń absolutnych wobec drugiej, gdzie 

mediator poszukuje wyjątku pozwalającego przejść do pozytywów (czy zdarzyło się kiedyś inaczej?)
5
. 

Skuteczność pracy mediatora opiera się także na technikach, które w konflikcie rodzinnym 
szczególnie mu pomagają. I tak wstępne neutralizowanie konfliktu i normalizowanie pozwalają się stronom 
uspokoić i wzbudzić nadzieję rozwiązania problemu, a także przygotować je na różne ewentualności (na 
dzisiejszym spotkaniu będą państwo mogli przyjrzeć się temu, jak każde z was chce realizować się jako 

                                                 
1
 por. M. J. Zajączkowska, Mediacja jako forma komunikowania się w konflikcie, [w:] Komunikacja społeczna w 

świecie realnym, pod redakcją M. Baryluk i M. Wawrzak-Chodaczek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 

2008, s.103-116 
2
 R.M. Krauss, E. Morsella, Konflikt a komunikacja , (w) Rozwiązywanie konfliktów, Pod redakcją Mortona 

Deutscha, Petera T. Colemana, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s.142  
3
 T.Y.Katz,C.J.Block, Proces lub wynik. Orientacja na cel w sytuacjach konfliktowych, (w) Rozwiązywanie 

konfliktów, dz. cyt., s. 283 
4
 Gójska Agata, Vio letta Huryn, dz. cyt., s.164-174 

5
 Nordhelle G., Mediacja. Sztuka rozwiązywania konfliktów, Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych, 

Gdańsk 2010, s.153 
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rodzic, ale również, czego potrzebuje od drugiego z was, aby  to było możliwe. Na początku wiele osób 
mówi, ze się to na pewno nie uda). Powtórzenie, parafraza i dowartościowanie pokazują stronom, że są 
słuchane uważnie i ze zrozumieniem, dają także możliwość wysłuchania i zrozumienia oponenta (bardzo 
doceniam pracę, którą każde z was włożyło w przygotowanie tego projektu). Uwspólnianie pomaga stronom 
zobaczyć, że ich potrzeby są ważne, podobne, czasem identyczne i że nie zawsze się wykluczają ( widzę, że 
dla obojga państwa kształtowanie charakteru syna to sprawa główna, a jego dobro jest najważniejsze) 
Odzwierciedlając uczucia stron, mediator daje do zrozumienia, że traktuje z szacunkiem ich emocje ( czy 
dobrze rozumiem, że poczuł się pan dotknięty, gdy...). 

Podsumowanie i przeformułowanie pozwalają mediatorowi na porządkowanie usłyszanych treści, 
wydobycie zasadnicze kwestie, sprawdzać, czy wszystko zostało zrozumiane (mój były mąż nie potrafi 
zapewnić dzieciom właściwej opieki.chciałaby pani, abyście wspólnie zastanowili się, jak powinna 
wyglądać opieka nad dziećmi, w czasie, gdy przebywają z tatą). 

Znajomość i umiejętność stosowania odpowiednich technik komunikacji ułatwia prowadzenie 
spokojnej rozmowy na tematy pożądane bez nadmiernego ujawniania przeżywanych emocji przez strony.  

 

3. KIEROWANIE UWAGI NA DZIECKO –STRATEGIE MEDIATORA 
Większość rozmów, które mediator prowadzi z rodzicami na temat dzieci, odbywa się pod ich 

nieobecność. Mediacje pomiędzy rodzicami polegają na tym, by podtrzymać ich współpracę przy 
wychowywaniu dzieci, mimo że związek ich już nie istnieje. Mediator musi spowodować, by strony 
zapomniały o pretensjach partnerskich i skupiły się na poprawieniu lub nawiązaniu współpracy. Wśród 
najczęściej stosowanych w mediacjach strategii kierowania uwagi na dziecko daje się wyróżnić trzy: 

 
1. Oddzielenie roli partnera od roli rodzica 
Zadaniem mediatora jest wyraźne oddzielenie roli partnera od roli rodzica. Ale strony pozostające 

w konflikcie mają te role pomieszane, a historia ich związku może być pełna negatywnych i bolesnych 
uczuć, co utrudnia wspólne działanie w kwestii opieki nad dzieckiem. Tak długo, jak konflikt między 
stronami będzie się nakładał na sprawowanie opieki nad dzieckiem, komunikacja będzie zaburzona, a 
szanse na osiągnięcie porozumienia niewielkie. Realizowanie tego zadania odbywa się popr zez 
zastosowanie właściwych technik, między innymi rozmów zorientowanych na przyszłość, wyrażania 
życzeń i wątpliwości, traktowania się wzajemnie stron jako konsultantów.  

 
2. Pomoc rodzicom w skoncentrowaniu się na potrzebach dziecka  

Podstawowym zadaniem mediatora w walce rodziców ze sobą jest uświadomienie im potrzeb 
dziecka , aby o nich nie zapominali w trakcie mediacji. Ułatwia to zadanie miłość rodziców do dziecka 
oraz kierowanie ich uwagi na nie poprzez pytania dotyczące dziecka, mające na celu przerwanie kłótni 
stron, wizualizowanie dziecka w celu spojrzenia na problem z jego perspektywy czy hipotezy na temat 
dziecka w szczególnie wrażliwych kwestiach. 

 
3. Pełnienie roli pedagoga 

Proces mediacyjny z udziałem biernym bądź czynnym dzieci wymaga od media tora odgrywania roli 
pedagoga. a zatem posiadania wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej i pedagogiki. Mediator powinien 
poruszyć z rodzicami wiele tematów i zmusić ich do refleksji, musi poinformować rodziców, że główną 
przyczyną dolegliwości psychicznych dzieci z rodzin rozbitych jest nieumiejętność współpracy rodziców . 
Do najczęstszych problemów, koniecznych do ustalenia między rodzicami należą między innymi: 
przekonanie dziecka, że zostało odrzucone przez jednego z rodziców i zapewnienie mu poczucia 
bezpieczeństwa, branie przez dziecko odpowiedzialności na siebie za rozpad związku rodziców z powodu 
egocentrycznego pojmowania świata u małego dziecka, nowy partner rodziców jako dodatkowy ciężar dla 
dziecka i niebezpieczeństwa związane ze zmianą środowiska

1
. Dla rodziców, którzy nie radzą sobie z 

wszystkimi problemami, mediator staje się rzecznikiem dziecka. Największym wyzwaniem dla rodziców, 
którzy zakończyli swój związek, jest umiejętność wysłuchania dzieci , zapewnienie im szacunku i wsparcia. 

 

                                                 
1
 Nordhelle G., Mediacja. Sztuka rozwiązywania konfliktów, Fundacja Inicjatyw Społec znie Odpowiedzialnych, 

Gdańsk 2010,s.300-312 
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4. PLAN RODZICIELSKI 

W uporządkowaniu problemów do dyskusji rodziców na temat postępowania z dzieckiem (lub dziećmi) 

stanowi konstrukcja, zwana Planem Wychowawczym Opiekuńczym lub Rodzicielskim, tworzącym arenę 

dialogu. Przedstawiony poniżej zestaw punktów jest wersją uproszczoną planu rodzicielskiego, wg wzoru 

polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Prezentuje w zasadzie wyczerpujący zestaw podstawowych 

zagadnień związanych z wychowywaniem dziecka.
1
 Rzeczowo sformułowane zagadnienia, obejmujące w 

zasadzie całość życia dziecka, zmuszają matkę i ojca do skupienia się na konkretach, a nie na wzajemnych 

pretensjach, na własnych możliwościach i potrzebach dziecka, z uwzględnieniem również możliwości 

drugiego z rodziców, w czym pomagają im techniki stosowane przez mediatora. 

Jak wiadomo jednak, „diabeł siedzi w szczegółach”. Otóż na każdą z podanych kwestii rodzice 

mogą mieć odmienne zdanie, inną wizję. I mimo uszczegółowienia PLANU (a może ze względu na ten 

fakt) samodzielne dojście do porozumienia ojca i matki może okazać się w praktyce niemożliwe. Aby 

spokojnie przedyskutować wszystkie punkty opieki, rodzice muszą koniecznie spełnić trzy warunki: mieć 

na uwadze dobro dziecka, a nie swoje racje, wykazywać chęć komunikacji bez deprecjonowania drugiej 

strony i dać gwarancję uczciwego dotrzymania uzgodnień. 

Szczególnie warunek właściwej komunikacji może w praktyce okazać się najtrudniejszy do 

spełnienia między byłymi partnerami, „zanurzonymi” w konflikcie. I tu niezbędną trzecią osobę w 

dialogu , tworzącą komunikacyjny trialog trzech osób, stanowić może mediator. 

 

Plan Rodzicielski –zawartość 

(przykładowe zagadnienia, wersja uproszczona) 

 

1. Miejsce zamieszkania dziecka i kontakty z drugim rodzicem 

 Zasady spotkań z drugim rodzicem (harmonogram, zasady podczas spotkań, przejazdy między 

domami rodziców, sposób zmian wizyt, co dziecko zabiera ze sobą na spotkania, pomoc dziecku w 

obowiązkach podczas spotkań, np. prace domowe) 

 Harmonogram w roku szkolnym, w trakcie wakacji, zasady spędzania świąt i innych dni 

szczególnych 

 Komunikacja z rodzicami poza terminami spotkań (telefon, Internet, etc. 

2. Kontakty dziecka z innymi osobami 

 Zasady spotkań dziecka z dalszą rodziną i innymi ważnymi dla dziecka osobami,  

 Obecność nowych partnerów rodziców w życiu dziecka 

3. Udział rodziców w istotnych decyzjach dotyczących dziecka 

 Szkoła (sposób wyboru, wymiana informacji dotyczących wyników szkolnych dziecka, udział w 

imprezach szkolnych) 

 Zajęcia pozalekcyjne (priorytety w wyborze, dowożenie dziecka) 

 Inne 

4. Zasady wychowawcze 

 Zasady wspólne i różne w obu domach (np. rytm dnia, korzystanie z komputera, TV, dieta, etc.), 

tradycje, zwyczaje i obyczaje religijne lub kulturowe dziecka 

 Zakres samodzielności dziecka w podejmowaniu decyzji jego dotyczących  

5. Partycypacja rodziców w kosztach utrzymania dziecka 

 Kalkulacja potrzeb dziecka, oszacowanie wydatków, sposób partycypowania ze strony obojga 

rodziców (wydatki bieżące i szczególne, autonomia dziecka w gospodarowaniu własnymi pieniędzmi)  

6. Opieka zdrowotna 

 Zasady odpowiedzialności za zdrowie dziecka (rutynowe badania, szczepienia, specjalne potrzeby, 

zasady podawania leków i leczenia w warunkach domowych. wymiana informacji w ty, zakresie) 
 

                                                 
1
 Mediacja w sprawach rodzinnych . Stan prawny na 1 lipca 2009 r., dr Agata Gójska, Oficyna Wydawnicza 

Ministerstwa Srawiedliwości, Warszawa 2009, s.15  
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Summary 

Zajanchkowska M. Parental Care Plan as a Means to Communicate in a Divorce Situation. 

Mediation, as an alternative process to the judicial one, is especially needed when it comes to solving family  

problems. Divorce mediation is the most common kind of mediation in family affairs. Complexity of the problem in  

divorce, lack of problem solving skills, feeling of loss make the negotiations difficult to carry. In family mediations 

difficult ies are most likely to occur. That is why a mediator needs to overcome the difficult ies with the use of his/her 

experience. One of mediator's responsibilit ies is to create understanding between parents to help them cooperate 

when discussing a parental plan. 

Keywords: paternal care, communication, conflict solution, divorce.  

 

Анотація  

Заянчковська М. План батьківського опікування як засіб комунікації в ситуації розлучення.  

Складність і конфліктність ситуації розлучення, брак уміння розв’язання суперечок, почуття 

безвихідності заважають конструктивному спілкуванню. У сімейних стосунках варто очікувати труднощів і 

клопоту, з якими посередник (медіатор) стикатиметься і з якими м ає розбиратися за допомогою своїх навичок 

і досвіду. Його обов’язком є налагодження та підтримування плідного діалогу між батьками, щоб забезпечити 

співпрацю у вихованні дітей. Шлях до цього – конструктивна дискусія між батьками і посередником -

психологом щодо Плану батьківського опікування. В статті представлено ряд тверджень, в яких 

сконцентровано відповідний досвід щодо посередництва спеціаліста з розв’язання сімейних конфліктів. 

Посередник постає як третя особа комунікації між батьками і дітьми; він допо магає сторонам конфлікту дійти 

порозуміння. Особливості тристоронньої комунікації з урахуванням новітніх філософських і психологічних 

підходів стали істотною теоретичною підставою для автора у виробленні практичних рекомендацій щодо 

створення Плану батьківського опікування  в ситуації розлучення.  

Ключові слова: батьківське опікування, комунікація, розв’язання конфліктів, розлучення, спілкування.  
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ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНА ВІЗІЯ ЛЬЮЇСА КЕРРОЛА В ОНІРИЧНОМУ  
ПРОСТОРІ РОМАНУ АНДРІЯ ЖУРАКІВСЬКОГО «САТЕЛІТИ» 

 
Проаналізовано текст Андрія Жураківського «Сателіти» як об’єкт соціокультурного та 

психоаналітичного дослідження. Виявлено основні типи позасвідомого у тексті твору (зокрема визначено 

різницю між сновидіннями, галюцинаціями, мареннями, мріями, оніричним і параноїдно -галюцинаторним) , 

сформовано структуру оніричного (відповідно до хронотопного поділу на сновидіннєві рівні та суб-рівні, 

запропоновані сюжетними  колізіями) та експліковано окремі фрагменти в ідеологічному та масово-

культурному дискурсі (аналізовані уривки входять у матрицю популярної культури початку 2000 -х та 

ідеологічну схему критики капіталізму, тому при аналізі використано методологію, запропоновану Славоєм 

Жижеком), зокрема проаналізовано паралель «Жураківський-Керрол» як базу обміну оніричними образами та 

архетипами, а також як основу для створення постмодерного дискурсу  тексту завдяки пародіюванню, 

інтертекстуальності тощо.  

Ключові слова: Андрій Жураківський, інтертекстуальність, компаративістика, оніричне, 

психоаналіз, постмодерн, галюциногенне. 

 

Постановка проблеми. Перебуваючи у межах так званої постмодерної парадигми, 
українська література у своєму семантичному та онтологічному розвитку дедалі частіше звертає 
увагу на позареальні чи навіть метареальні явища. Зокрема, це зумовлено деструктивною 
природою позасвідомого тексту, поетики і естетики оніричного абсурду тощо. 

Нещодавно розпочався новий етап зацікавлень онірично-галюциногенною тематикою в 
літературі. Згадаймо хоча б формулювання Нобелівського комітету для премії Мо Яня у 2012 році: 
«За його праці, в яких галюциногенний реалізм поєднується з народними казками, історією та 
сучасністю». Багато уваги приділено семантиці та структурі «нової реальності», яка насамперед 
будується на пасивних продуктивних формах уяви, зокрема – сновидіннях, мареннях, мріях, 
галюцинаціях тощо.  

Аналіз останніх досліджень. У полі зору психоаналізу залишаються оніричні явища, які на 
сучасному етапі є предметом науки онейрології. З’являються спроби трактувати сон як текст, або 
сукупність символів, які можливі для дешифрації саме в літературознавчому ключі. З українських 
досліджень назвемо «Естетичні функції картин сновидінь у художніх творах українських 
письменників другої половини ХІХ-ХХ століть» Наталії Фенько, «Онірично-міфологічний 
дискурс прози Валерія Шевчука» Тетяни Жовновської, «Оніричний простір поезії Леопольда 
Стаффа та Львівсько-Варшавська філософська школа» Е. Циховської, «Сновидіння в поетиці 
романтизму: часо-просторова специфіка» Наталі Мочернюк та ін. 

Взявши за основу класичну методологію психоаналізу та практики ідеологічного 
трактування несвідомого, запропоновані Славоєм Жижеком а також основні методики аналізу 
явищ свідомості у психофізіології, можемо запропонувати диференційну характеристику 
оніричних явищ у ряді творів сучасної української прози (часовий відрізок – від початку 90-их 
років ХХ ст. до сьогодні). Варто насамперед звернути увагу на прозу, в якій оніричні явища 
функціонують не як маргінальні елементи, а як органічний складник композиційної побудови 
(назвемо цей аспект «онтологічним», у якому онірика слугує базою для побудови мікро- та 
макрорівня тексту), творення персонажа (психопортрет), а також імплементації особливого 
естетичного навантаження (сугестивно-деструктивна). 

Формулювання мети та постановка завдання. У такому контексті актуальним постає 
дослідження прози Андрія Жураківського як предмета оніричного аналізу. Зокрема, важливим є 
питання збереження однієї з рис постмодерної прози – інтертекстуальності – навіть в оніричному 
просторі, а також природи хронотопу тексту «Сателіти» – як саме визначаємо примат 
галюциногенного чи оніричного. На домінантну роль позасвідомих факторів вказує ще у 
передмові до видання 2003 року Юрій Андрухович: «… перенасичений візіями й алюзіями і 
підкреслено люїсо-керролівський (а подекуди квентіно-тарантінівський) і надзвичайно дотепний 
на мікрорівні текст «Сателітів» на макрорівні виявляється багатосерійною і багатошаровою, 
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розгорнутою до вражаючих парапсихологічною достовірністю деталей хронікою передсмертної 
галюцинації головного героя…» [2, c. 199]. 

Метою дослідження є встановлення інтертекстуальних особливостей оніричного простору  
тексту Андрія Жураківського «Сателіти». Спершу варто окреслити принципову різницю між 
такими видами пасивної уяви як сновидіння, галюцинації, марення і мрії в літературному тексті.  

Виклад основного матеріалу. Психофізіологія трактує сновидіння як одну з мимовільних 
пасивних форм уяви, що акумулює життєвий досвід і творчо комбінує його, у той час як 
галюцинації відокремлені від безпосередньої емпірії і мають переважно причиною певну девіацію. 
Мрії, ж навпаки, вважаються цілком нормальним фізичним станом – фантазією, пов’язаною з 
певним бажанням [див.: 6, c. 289-310]. 

Дифузійність цих елементів у тексті «Сателітів» Андрія Жураківського детермінована 
самою природою оніричного і галюцинаторного – візії, марення та сновидіння героя викликані 
дією футуристичного препарату «Енаврил М», який по-своєму конституює метареальність. Уже на 
початку книги головний герой – Орцо, приймає дві таблетки і опиняється у віртуальному 
онірично-галюцинаторному хронотопі. «Наступної миті він смикнувся і заснув. Йому видалося, 
що він лежить на животі впоперек двоспального ліжка в незнайомій кімнаті та їсть із тарілки 
заморожені ягоди, читаючи книгу. Біля нього на тумбі стояв вимкнений антикварний телевізор 
«Електрон», на якому стояла синя настільна лампа, така ж старовинна. Уві сні Орцо усвідомив, що 
потрапив у минуле» [2, c. 209]. 

Переміщення у хронотопах, один з яких виконує функцію онтологічного «базису», а інший 
«надбудови» (врешті вони утворюють опозицію реального і віртуального) за допомогою триггера у 
формі таблетки наштовхує на порівняння із популярним у масовій культурі початку 2000-их років 
концептом «Матриці», репрезентованій у кінокартині Братів Вачовскі. Зазначимо, що Жураківський 
у подальшому часто використовуватиме інтертекст культурного і маскультурного тла 90-их. Суть 
«Матриці» в опозиції реальності та симуляції реальності у формі запрограмовоного сну. Славой 
Жижек з цього приводу зазначає: «Вибір між синьою або червоною таблеткою не є вибором між 
ілюзією та реальністю. Звичайно, Матриця – це машина фікцій, але таких, які структурують нашу 
реальність. Якщо ви виберете з нашої реальності символічні фікції, які регулюють її, ви втратите 
саму реальність. (...) Я хочу третю таблетку. Так що ж таке третя таблетка? Напевно, не якась 
трансцендентна таблетка, яка дає досвід релігійного фаст-фуду, але таблетка, яка дозволить мені 
сприймати не реальність поза ілюзією, а реальність у самій ілюзії. (...)» [Кінофільм “The Pervert's 

Guide to Cinema” (Sophie Fiennes, 2006)]. 
Подальші сюжетні ходи автор націлено римує з «Алісою в Країні Чудес» Льюїса Керрола. 

Герой, перебуваючи у маренні, прямує драбиною до центру землі, де знаходить персонажів Кроля 
та Білого (очевидний авторський напіврозклад Керролівського «Білого Кролика») в локусі, 
окресленому як «Стара Кав’ярня». Персонаж сам усвідомлює своє потрапляння в культурно-
символічний парадокс і намагається його детермінувати. Проте сновидіння Жураківського не 
вписано в якусь конкретну раму, як у Керрола. Як зазначає дослідник літератури абсурду Клюєв: 
«Головна особливість керролівських снів […] у тому, що цим снам поставлені немислимо жорсткі 
межі. […] Справді, сон з «Аліси в Країні Чудес» вписаний у карткову партію, сон з «Аліси в 
Задзеркаллі» – в партію шахову. До речі, «вганяти» ефемерність сну в чітку структуру є і взагалі 
улюблений прийом Керролла: в уже проаналізованої нами «Полюванні на Снарка» письменник 
саме так чинить зі «Сном Баррістера», вписуючи його в канон судової процедури» [3, c. 69]. 

Прикметно, що побудова галюцинаторного у Жураківського відбувається аглютинативно: 
нагромаджуючи культурний досвід, він повторює сюжетні перипетії Керрола в оніричному 
просторі, вганяючи героя іще далі в сюрреалістичні марення, які мисляться цілком реальними. 
Така подвійна матриця позасвідомого й породжує вже згадану нами дифузію, що базується, 
очевидно, на культурологічному ґрунті. 

Проте варто звернути увагу на саму природу явищ у тексті: Орцо постійно відчуває 
відкинутість і відстороненість стосовно інших персонажів оніричного хронотопу, він ставить під 
сумнів об’єктивне існування цього виміру, розуміючи, що перебуває в окресленому символічному 
колажі, викликаному «Енаврилом М» та постійно перебуває під тиском інших персонажів, врешті 
зриваючись: «…чи не надто це все нагадує Керрола? Чому? У цьому всьому мені вбачається якась 
гігантська бридка містифікація! Я прожив своє життя достойно і, мабуть, не для того, щоб ставати 
жертвою ідіотських розіграшів, чи не так? Я вимагаю хоч якихось пояснень, кінець кінцем! – Люїс 
Керрол – тема твоєї дисертації, – лаконічно нагадав Бородатий» [2, c. 222]. 
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Інтертекстуальний поворот до Керрола у тексті Жураківського є органічним, адже саме Керрол 
пропонує візуально яскравий, подекуди токсичний оніричний простір, наповнений нонсенсом та 
абсурдом. Це цілком виправдовує структура тексту і психотропний триггер у формі таблетки. 

Враховуючи це, можемо зробити припущення про багаторівневість позасвідомої онтології 
тексту «Сателітів». На першому рівні, поштовхом до створення якого слугувала таблетка 
«Енаврилу», герой перебуває у кімнаті, що нагадує йому минуле (класифікуємо цей рівень як 
власне сновидіння, яке сконструйовано на матеріалі емпірії персонажа). На другий рівень герой 
переходить, потрапляючи через загадкову драбину в «Стару Кав’ярню», де з ним і відбуваються 
ремінісценції з «Аліси в Країні Див» Люїса Керрола. Проте  якщо у першого рівня була точна 
окресленість, то другий, хоч і побудований на життєвому досвіді персонажа, все ж викликає 
сумніви стосовно походження. Припускаємо, що Орцо не галюцинує, а псевдогалюцинує, адже: 
«Псевдогалюцинація – розлад сприйняття у вигляді відчуттів і образів, що мимовільно виникають 
без реального подразника (об’єкта), що відрізняються від галюцинацій відсутністю у хворого 
відчуття об’єктивної реальності цих образів» [5, c. 451]. 

Якщо на першому рівні поштовхом слугувало снодійне/психотропне, то на другому такого 
триггера (реального подразника) у тексті не бачимо. Це наштовхує на думку про стилістику 
параноїдно-галюцинаторного бачення (синдром Кандинського-Клерамбо). У подальшому текст 
усе більше руйнується і на рівні структури і на рівні деконструкції персонажа – наприкінці 
другого рівня Орцо перевтілюється на дівчинку-підлітка і це знання настільки шокує, що він 
непритомніє, потрапляючи у ще один оніричний простір.  

Третій рівень оніричного у тексті Жураківського – після реалізації головним героєм зміни 
своєї статі. Його інша іпостасть (Ліна) теж поринає у галюциногенні виміри за допомогою 
сакральних ритуалів та їжі. Цей рівень, де герой повністю розчиняється у свідомості іншого 
персонажа, дематеріалізується узагалі будь-яке поняття власного «Я», ми схильні характеризувати 
як «архетиповий рівень сновидіння». На потойбічність також вказують численні переходи і двері, 
які, як відомо «…структури, завдяки яким можливі ритуали переходу. Перспектива потойбічного 
світу починається біля його вхідних брам, вхід у які означає ініціацію. Перед входженням кожен 
повинен прийняти дволику природу Януса, і тоді все, що зустрінеться всередині, буде володіти 
подвійним змістом, буде герменевтичним, метафоричним» [10, c. 213]. 

Герой входить у структуру потойбіччя за допомогою сакрального ініціаційного обряду – 
відбувається ритуальний прийом їжі (спершу коктейль «DECISIONS», потім Чарівна Солонина) та 
коїтус із явною церемоніальною семантикою (одягнення перстеня). Про останній варто говорити 
навіть знаючи навмисну авторську алюзію на «Володаря Перстенів» із цитуванням напису на 
Перстені Всевлади однією із героїнь: «…ash nazg durbatuluk, ash nazg gimbatul, ash nazg thrakatuluk, 
agh burzum ishi krimpatul, – прошепотіла Юлія їй у вухо» [2, c. 228-229]. 

Подальші трансформації героя і наратора (від гетеродієгетичного гомодієгетичного), а також 
статі та локацій скоріше можна охарактеризувати як процес трансмогрифікаційний – тобто такого 
роду трансформації відбуваються хаотично та максимально гротесково (чого вартий лише  образ 
гуцулів–циклопів (у тексті «гоцули»)). Рівень абсурдності тексту росте і досягає кульмінації після 
проходження своєрідної нірвани–локації масової культури – магічного Уругваю, де переплетені 
образи–персонажі бразильських телесеріалів, зірки телешоу, відомі музиканти 2000-их тощо.  

Можемо дійти висновку, що оніричні елементи у тексті Андрія Жураківського «Сателіти» 
формують особливий суб-рівень розуміння і трактування завдяки сформованій авторській візії 
Керролівського тексту «Аліса в Країні Див» та багатьох інтертекстуальних елементів, що 
підлаштовуються під загальний психотропний стиль, водночас утворюючи самостійну 
щонайменше триактну вертепну структуру на макрорівні та матрицю символічних сновидіннєвих 
та архетипових знаків на мікрорівні. Важливо також вказати на дифузійність галюциногенно-
параноїдного та оніричного, зумовлену своєрідним психотропним тригером (таблетка «Енаврил 
М»). Переконані, що безсвідомі явища у «Сателітах» потребують детальнішого вивчення з 
соціокультурного та мовознавчого боку (відрізняючись, наприклад, на рівні синтаксису). 
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Summary 

Strilchyk B. Intertextual Vision of Lewis Carroll in the Oneiric Space of Satellites by Andrii 

Zhurakivsky.  

The article regards “The Satellites” by Andrii Zhurakivskii as an object for sociocultural and 

psychoanalytical analysis. The article has revealed the main types of nonconscious (among other issues, it includes 

the difference between dreams, hallucinations, delusions and reveries, as well as  the one between oneirical and 

paranoidally hallucinatory visions). There has been formed the oneiric structure (according to chronotopic division 

into dream levels and sub-levels, as being suggested through the plot collisions), as well as explicated some 

fragments of ideological and mass-cultural discourse (that episodes being the part of the early 2000th popular 

culture matrix, and there have been used both the ideological scheme of the criticis m of capitalis m and the 

methodology offered by Slavoi Zizek). Furthermore , there have been analyzed  the «Zhurakivskii-Carroll» parallel 

as the basis for image and archetype exchange, as well as the basis for creation of the postmodern textual discourse 

due to parodying, intertextuality, etc. Oneiric space of “The Satellites” by Andrii Zhurakivskii is full of the 

postmodern artifacts: the calques of plot twists here correlate not only with Carroll, but with Tolkien, “The Matrix” 

by Wachowski brothers and lots of others popular culture phenomena from the late 90th and early 2000th. Thus, the 

textual dream-picture is also a field, where the post-modern play is held, and oneiric criticism is applicab le to this 

play, as well as ideological, semiotic and psychoanalytic interpretation. Especially important are diffusional 

elements on the brink of hallucinations and dreams, them playing init ial plot-building role and to some degree 

indicating the correlat ion between real and irreal chronotopi (within nonsonscious textual d imensions as well).  
Keywords: comparat ivistics, oneiric, psychoanalysis, post-modern, hallucinatory. 
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ДО ПРОБЛЕМИ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ  
ФІЛОСОФІЇ В УКРАЇНІ ПОЧАТКУ ХХ ст. 

(на прикладі Київського Релігійно-філософського (1908-1919)  
та Київського Науково-філософського (1914-1919) товариств) 

 
Досліджується стан філософії в Україні початку ХХ століття на прикладі Київського Релігійно-

філософського (1908-1919) та Київського Науково-філософського (1914-1919) товариств, до складу яких 

входили професори Університету св. Володимира та Київської Духовної Академії. Основну увагу приділено 

дослідженню самоідентифікації філософської думки цього періоду, тобто виявленню того, як тогочасні 

філософи самі ідентифікували свої погляди, до яких течій себе зараховували, як розуміли філософію. 

Встановлено, що пошук ідентичності філософії в Україні початку ХХ  століття, зокрема, пов’язаної з 

Києвом, відбувався у двох напрямах: по-перше, через осмислення  сьогодення та історії вітчизняної 

філософської думки, виокремлення тієї її частини, що базується на православному віровченні, як підґрунтя 

для формування християнської (точніше, православної) філософії, а також через певне дистанціювання від 

західноєвропейської філософії як складової культури, заснованої на інших світоглядних засадах – 

католицизмі та протестантизмі; по-друге, через визнання спільності європейської філософської традиції, 

що не виключало критичний діалог із західноєвропейською філософією, пошук власних розв’язків кризових 

проблем, характерних для неї на той час.  

Ключові слова: історія філософії в Україні початку ХХ ст., Київське Релігійно-філософське 

товариство, Київське Науково-філософське товариство, західноєвропейська філософія, релігійна 

філософія, слов’янофільство.  

 

Бібліографія досліджень філософії в Україні початку ХХ століття, пов’язаної з Києвом, що в 
основному відбувалися в останні два десятиліття, настільки вагома, що доцільніше, на наш погляд, 
буде не давати перелік численних джерел, а вказати на основні тренди вивчення цього фрагменту 

вітчизняної філософської думки: спочатку в фокус дослідницьких інтересів потрапили окремі 
персоналії [наприклад, 11], згодом настав час реконструкцій інституційованих форм 
філософування, що відтворювали контекст і панораму традицій, в яких творили тогочасні 

філософи: спершу – академічної філософії в Київському Імператорському університеті 
св. Володимира [наприклад, 2] та Київській Духовній Академії [наприклад, 8], потім – 
філософських товариств (Київських Релігійно-філософського (1908-1919) та Науково-

філософського товариств (1914-1919)) [наприклад, 12, 13]. 
Тим не менше, процес осмислення цієї частини нашої філософської спадщини все ще 

далекий від завершення. Одним із важливих його моментів, що дозволив би, з одного боку, вийти 

за межі суто дескриптивного підходу до вітчизняної думки, а, з іншого, – уникнути поверхових, 
довільних узагальнень і тлумачень, є, на нашу думку, виявлення того, як тогочасні філософи самі 
ідентифікували свої погляди, до яких течій себе зараховували, як розуміли філософію. Це, 

вочевидь, дасть змогу побачити і зрозуміти неоднозначність і складність вітчизняного 
філософського процесу, в тому числі в його відношенні як до західноєвропейської філософської 
традиції, так і до історії власної філософської думки.  

З огляду на це, вибір історії київських філософських товариств є невипадковим і доцільним, 
оскільки дає змогу врахувати всю панораму існуючих думок, адже до їхнього складу входили не 
лише професори Університету св. Володимира і Київської Духовної Академії, а й філософи-

аматори, які, одначе, були й залишаються визнаними авторитетами в академічному філософському 
середовищі (згадаємо, наприклад, Л. Шестова). Крім того, присутність в обох товариствах 
викладачів двох основних київських навчальних закладів – представників світської та релігійної 
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думки, їх діалог і дискусії значною мірою були тим каталізатором, який прискорював та робив 
актуальним для кожного учасника пошук та усвідомлення своєї філософської ідентичності, а 
також сприяв істотній трансформації вітчизняної філософії початку ХХ століття.  

При цьому, слід зазначити, що важливими чинниками світоглядного, філософського та 
історичного характеру, які спричинили смислові зрушення у нашій тогочасній філософії, були:  

– по-перше, усвідомлення частиною інтелігенції обмеженості атеїстичного світогляду як 

основи наукового підходу,  результатом чого стало звернення до релігії, в тому числі до 
Православ’я як підґрунтя альтернативного, принципово відмінного світобачення, що й лягло в 
основу релігійно-філософського відродження початку ХХ ст., інституційним каркасом якого були 

релігійно-філософські товариства, зокрема, Київське Релігійно-філософське товариство;  
– по-друге, криза класичного європейського раціоналізму, заснованого на механістичній 

картині світу, що дало поштовх пошуку власних відповідей на існуючі філософські проблеми, а 

також формуванню постійних діалогових майданчиків, одним із яких було Київське Науково-
Філософське товариство; 

– по-третє, Перша світова війна, яка від початку поставила під сумнів автономність 

культури, в тому числі й філософії, від соціально-політичних процесів. Одним із перших маркерів 
цього процесу був лист-звернення німецьких інтелектуалів «До культурного світу», 
опублікований 4 жовтня 1914 р. у найбільших німецьких газетах, що дістав назву «Маніфест 93-

х», у якому виправдовувалась агресія Німеччини та декларувався зв’язок між німецьким 
мілітаризмом і німецької культурою: «Неправда, що війна проти нашого так званого мілітаризму 
не є також війною проти нашої культури, як лицемірно стверджують наші вороги. Без німецького 

мілітаризму німецька культура була б давним-давно знищена в самому зародку. Німецький 
мілітаризм є похідним від німецької культури і він народився в країні, яка, як жодна  інша країна в 
світі, піддавалась упродовж століть розбійницьким нападам. Німецьке військо та німецький народ 

єдині. Це усвідомлення пов’язує сьогодні 70 мільйонів німців, незважаючи на відмінність в освіті, 
соціальному становищі та партійності» [9, арк. 3]. Серед підписантів – всесвітньо відомі німецькі 
вчені, в тому числі філософи Рудольф Ейкен, лауреат Нобелівської премії (1908), Вільгельм 

Віндельбанд, Вільгельм Вундт. 
 Усе це – тло, на якому самоідентифікація для вітчизняної філософії цього періоду була не 

лише природним, а й нагальним явищем, передумовою і водночас рушійною силою розвитку, 

усвідомлення своєї самобутності та місця у філософському процесі.  
Вивчення історії київських філософських товариств показує, що процес самовизначення 

вітчизняної філософії проходив у двох напрямах, для яких характерна відмінність як у розумінні 

того, чим є культура та філософія як її складник, так і, як наслідок, – у ставленні до 
західноєвропейської філософії. Один із цих напрямів, що сформувався у межах КРФТ, але 
частково мав своїх послідовників і в КНФТ, виходив з того, що насправді європейська культура 

ґрунтується не на загальнолюдських цінностях, а сформувалася під впливом християнства, де 
існують суттєві догматичні розбіжності між католицизмом (і породженим ним протестантизмом) 
та Православ’ям. А тому навіть у Європі ми живемо не у світі однієї культури, а в світі культур, 

межі яких визначаються не стільки мовними відмінностями, скільки тими специфічними 
смислами, що сформувалися в кожній з них під впливом різних гілок християнства. Фактично у 
нових історичних умовах актуалізувалась ідея ранніх слов’янофілів про відмінність 

західноєвропейської і російської культури як таких, що мають різну релігійну основу. Зазначимо, 
що процес самоідентифікації вітчизняної філософії у межах цього напряму, що стосується КРФТ, 
умовно можна розділити на два періоди: перший – з моменту заснування (1908) до початку 

Першої світової війни, другий – за часів війни та революції (1914-1919).  
У перший період самовизначення філософської думки відбувалося переважно шляхом аналізу 

історії вітчизняної релігійної філософії та її сьогодення, а також певною мірою через її 

протиставлення західноєвропейській філософській традиції. Осмислення вітчизняної релігійної 
філософії було пов’язане з намаганням, по-перше, виявити в ній той ідейний стрижень, навколо 
якого має формуватися християнська (а точніше – православна) філософія, а, по-друге, піддати 
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критиці та спростувати ті руйнівні філософські тенденції, що спотворюють православну догматику 
через поєднання її тверджень з, по суті, несумісними концепціями (зокрема, з пантеїзмом).  

Перш за все, звернімося до виступів на засіданнях КРФТ, які були присвячені релігійно-

філософській думці, що ґрунтувалася на православному віровченні. Перелічимо найбільш значимі 
з них: В. З. Завітневич «Основні твердження в системі філософського світогляду Олексія 
Степановича Хомякова» (16 листопада 1910 р.), П. П. Кудрявцев «Деякі мотиви у віршах 

О. С. Хомякова і К. С. Аксакова» (11 січня 1911 р.), В. В. Зеньковський «Про містицизм Гоголя» 
(20 березня 1911 р.), В. З. Завітневич «Питання про народність у його науковій постановці» 
(28 листопада 1911 р.). Особливе місце серед них належить доповідям, де аналізувалася творчість 

засновників слов’янофільства, зокрема, О. С. Хом’якова, які, тим не менше, не були лише 
викладом історії ідей, а й обґрунтуванням можливості та необхідності християнської філософії. 
Показовим у цьому розумінні був згаданий виступ професора КДА, члена Ради КРФТ Володимира 

Зеноновича Завітневича (який належав до найавторитетніших тогочасних дослідників творчої 
спадщини О. С. Хом’якова) «Основні твердження в системі філософського світогляду 
О. С. Хом’якова». На той момент В. З. Завітневич опублікував у «Трудах Київської Духовної 

Академії» три статті – «Олексій Степанович Хом’яков» (1902.  Т. 1. С. 1400-1422), «Із системи 
філософсько-богословського світогляду О. С. Хом’якова» (1906. Т. 1. Кн. 1. С. 17-49) та «Про 
молитву. Із системи філософсько-богословського світогляду О. С. Хом’якова» (1907. Т. 1. Кн. 1. 

С. 1-14), проблематика яких збігається з темою доповіді. Для Завітневича, творчість засновника 
слов’янофільства – зразок того, як релігійна віра здатна надати новий імпульс розвитку 
філософського пізнання. Ключовим для розуміння того, як це відбувається, є думка професора 

КДА про спорідненість тем християнської догматики і філософії, котрі богослов’я розкриває на 
основі Откровення, однак це не означає, що слід ігнорувати філософське знання, але за умови, що 
у філософській системі збігаються істина християнського вчення та природність розвитку 

філософської думки. Автор вказує, що  О. С. Хом’яков не вважав це чимось нереальним і настання 
такої «нової філософської ери, якій би позаздрили інші народи», пов’язував з іменем 
І. В. Киреєвського, який мав надію у своєму курсі філософії показати, що «істина науки – в істині 

Православ’я» [3, с. 157]. Його смерть і потреба прокоментувати його нотатки змусили 
О. С. Хом’якова написати низку статей, які містили критику німецької класичної філософії як 
вершини тогочасного раціоналізму, а також виклад його власного вчення про пізнання, в якому, на 

думку Завітневича, виходячи з поняття про Сутнє, він зміг уникнути як крайнощів раціоналізму, 
який одну здатність духу (логічний розсудок) сприймає як усю його повноту, так і містицизму, що 
ґрунтується на почутті, яке саме собою не може бути засобом пізнання об’єктивного світу.  

Важливим в аналізі автором поглядів О. С. Хом’якова є те, що він не залишає поза увагою 
той факт, що критика раціоналізму філософськими засобами у слов’янофіла доповнена пошуком 
витоків західного раціоналізму, які він знаходить у католицькій еклезіології.  Саме в ній Хом’яков 

добачає підґрунтя раціоналізму, оскільки у Західній Церкві об’єднавчим первнем, який охороняє Її 
єдність, є непогрішимість папи, а, отже, носієм церковної істини визнається особистий розум 
однієї людини. При цьому, на його думку, раціоналізм як щось небезумовне, що спирається на 

доведення, неминуче породжує сумнів, а згодом і зневіру. В. З. Завітневич не залишає без уваги 
висновки О. С. Хом’якова: 1) раціоналізм, який сформувався на ґрунті Західної (католицької) 
Церкви, є наносним явищем для православної культури; 2) спасіння від зневіри можливе лише у 

Православній Церкві, яка, не обмежуючи свободу дослідження, водночас не залишає місця для 
руйнівної дії раціоналізму, оскільки перевіряє істину соборним розумом Церкви. Отже, звернення 
до творчості О. С. Хом’якова дозволило В. З. Завітневичу не лише розкрити відмінність між 

секулярною та релігійною філософією, а й показати, що опора на православне віровчення здатна 
створити новий філософський дискурс, що й має стати завданням вітчизняної філософії.  

Не менш важливим складником процесу розвитку та самовизначення вітчизняної релігійної 

філософії цього періоду була критика концепцій, що поєднували в собі християнські та нехристиянські 
ідеї, як таких, що є глухим кутом у процесі формування християнської філософії. Зокрема, цій темі 
були присвячені наступні доповіді: О. Б. Селіханович «Про Д. С. Мережковського» (4 травня 1909 р.), 

П. П. Кудрявцев «Зв’язок з отцями в серці і думці В. Соловйова», В. В. Зеньковський «В. Соловйов як 
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філософ» (обидві – 28 листопада 1910 р.), В. І. Екземплярський «Л. М. Толстой і св. Іоанн Златоуст у 
їхніх поглядах на життєве значення євангельських заповідей» (30 жовтня 1911 р.), цикл доповідей 
О. К. Закржевського «Сучасна релігійна свідомість у Росії та її представники (розділи книги 

“Релігія”)» про Д. Мережковського (25 вересня 1912 р.), М. Мінського (11 жовтня 1912 р.), З. Гіппіус 
(29 жовтня 1912 р.), В. Розанова (15 листопада 1912 р.). 

Показовим у цьому розумінні є цикл доповідей члена Ради КРФТ Олександра Карловича 

Закржевського «Сучасна релігійна свідомість у Росії та їїпредставники (розділи книги “Релігія”)», де 
аналіз творчості Д. Мережковського, М. Мінського, З. Гіппіус, В. Розанова був пов’язаний з 
критикою раціоналістичного пізнання Бога та поєднання язичництва з християнством. У творчості 

цих релігійних мислителів – своїх сучасників, яких він називає «неохристиянами», автор знаходить 
усі три елементи, характерні для спадщини Ф. Достоєвського – дух бунту, дух карамазовщини та 
релігійний первень, який врятував його від руйнівного впливу перших двох. Але носії сучасної 

релігійної свідомості не знаходять гармонії та звільнення в релігії, оскільки охоплені сумнівами, 
відчаєм, живуть надуманою, а не справжньою вірою, прагнуть реформувати Церкву, будучи 
відірваними від Неї. Якщо перші три доповіді в основному стосувалися критики раціоналістичного 

пізнання Бога, спотвореного тлумачення догматів, різкого розмежування історичного та містичного 
тіла Церкви, що зумовило нерозуміння і того, й іншого, то в доповіді про В. Розанова говорилося 
про недоліки інтуїтивного, чуттєвого сприйняття християнства, про небезпеку змішування його з 

язичництвом та відриву обряду від догмата. Значно пізніше, вже в еміграції М. Бердяєв фактично 
повторив, можливо, чіткіше, основні моменти критики Закржевським «нової релігійної свідомості»: 
«Релігійне відродження було християноподібним, обговорювалися християнські теми і 

використовувалася християнська термінологія. Але був сильний елемент язичницького відродження, 
дух еллінський був сильніший, аніж біблійний месіанський дух. У певну мить відбулося змішування 
різних духовних течій» [1, с. 193].  

З початком Першої світової війни на засіданнях КРФТ найбільшої актуальності набуває 
обговорення історіософських проблем, зокрема нового продовження набула ідея про відмінність 
між західноєвропейською культурою, заснованою на католицизмі й протестантизмі, та 

російською, яка ґрунтується на Православ’ї. Маловідомим є те, що, крім військового 
протистояння, одним із каталізаторів цієї теми, який надав особливої гостроти цим дискусіям, був 
уже згаданий лист діячів німецької культури «До культурного світу», де, на додаток до декларації 

про нерозривну єдність німецької культури та німецького мілітаризму, містилося таке твердження, 
адресоване, вочевидь, англійцям і французам: «Менш за все мають право розігрувати роль 
захисників європейської цивілізації ті, хто заключили союз із росіянами та сербами» [9, арк. 3]. 

Тим самим діячі німецької культури, дорікаючи англійцям і французам – протестантам і 
католикам, самі провели розмежувальну лінію європейської цивілізації за релігійною ознакою, 
відмовляючи православним росіянам і сербам у належності до неї.  

Своєрідною відповіддю на цей лист стала доповідь «Банкрутство просвітницьких засад 
західноєвропейської освіченості й виступ Росії як носія первнів істини християнського вчення», 
прочитана професором КДА В. З. Завітневичем у КРФТ 9 листопада 1914 р., а згодом під схожою 

назвою у «Трудах КДА» вийшла його стаття [4], де критика західноєвропейської цивілізації 
поєднується зі з’ясуванням причин світового протистояння. І тут автор, як і раніше, поєднує 
виклад основних ідей слов’янофілів і доведення їх актуальності для осмислення сучасної історії.  

Повторюючи Хом’якова, професор КДА зазначає, що європейській освіченості притаманна 
однобічність у всіх сферах: раціоналізм (звуження духу до розумового первня) – у сфері теорії; 
превалювання права над мораллю – у сфері практики. Це у свою чергу призвело до заміни 

соборного первня абсолютизмом римського папи в релігійно-церковній сфері та до відмови у 
взаєминах між людьми, тобто в соціальній сфері, від християнської любові на користь боротьби за 
існування, що стала законом життя. Підбиваючи підсумки успіхам, досягнутим матеріальною 

культурою Заходу, Завітневич стверджує, що «європейське просвітництво…упредметнилось, … у 
тому розумінні, що інтереси речові отримали перевагу над інтересами духовними» [4, с.  45]. Тут 
же він формулює основну проблему такої культури, ціннісні смисли якої сконцентровано навколо 

матеріальних досягнень і ними визначаються: «Але, відкривши таємницю перемагати фізичну 



 

 

Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія: Філософія. Випуск 791 

 

 

51 

природу, чи володіє сучасний європеєць такою ж таємницею приборкувати людський дух з його 
бурхливими егоїстичними поривами, в яких інтереси людського блага зустрічають не менш 
небезпечного ворога, ніж найбільш грізні явища фізичної природи?» [4, с.  46] . 

Ситуація, в якій опинилася в 1914 р. залита кров'ю Європа, дозволяє дати негативну 
відповідь на поставлене запитання. Крім зазначених раніше причин, що призвели до такого 
сумного результату, автор пов’язує зростання агресивності та мілітаризму з виникненням у 

новітній європейській історії ідеї народності, для якої характерне прагнення об’єднати розрізнені 
частини одного етнографічного цілого. Проблема полягала в тому, що об’єднання Німеччини 
супроводжувалось актами насильства (захопленням Пруссією у Франції Ельзасу й Лотарингії), що 

стало причиною низки військових конфліктів і мілітаризації європейського простору. Завітневич 
намагається зрозуміти, чому саме Німеччина стала каталізатором цих процесів. Відповідь він 
знаходить у німецькій міфології, яка при ослабленні християнського первня почала відігравати 

основну роль у самосвідомості німецького народу. Її основний мотив – безперервна боротьба, 
фіналом якої стає загибель усього світу, людей і богів. І відгомін цієї боротьби автор знаходить і в 
явищах сучасної йому німецької думки: у декларації німецьких учених, які стверджують, що 

мілітаризм потрібен для підтримки німецької культури, в аморалізмі німецької теорії права, що 
замінила принцип свободи волі принципом корисності, у філософії моралі Ніцше, яка назвала 
співчуття результатом фізіологічного старіння й виродження людства та закликала забути про 

чисте і нечисте сумління. «Ця теорія – плід того самого дерева, що й військова мораль: 
“полонених не беріть, ворога не жалійте”; вони схожі на героїв Валгали» [4, с. 54] – царства 
загиблих, які  незмінно відроджуються лише для того, щоб знову вступити у бій. Все це доповідач 

іменує національним егоїзмом, прикладом якого також є і прагнення все велике назвати німецьким 
(у тому числі, й Рафаеля, Шекспіра, Коперника, Ньютона), і своєрідно витлумачений месіанізм, 
тобто претензія на володіння цим народом абсолютною істиною, що робить його веління законом 

для всіх інших. Отже, зрозуміло, що витоки цього явища вкорінені в язичницькому минулому і не 
мають нічого спільного з християнством. 

У сфері філософії, за словами автора, войовничому німецькому язичницькому ідеалу 

найбільше відповідає пантеїстична система Гегеля, де  «світ є виявом абсолютної ідеї, що для 
своєї реалізації в кожний окремий історичний момент обирає свій улюблений народ, яким цього 
разу оголошений народ німецький. Неминучий наслідок – презирливе ставлення Гегеля, а потім і 

всіх німців, до народів інших національностей» [4, с. 65]. Тому для ідеалу російського народу (до 
якого Завітневич, звичайно ж, відносить і український та білоруський, що у тогочасній російській 
історіографії разом з російським розглядались як різні гілки одного народу), який сформувався під 

впливом християнства, де головне  – це смиренність гріховної людини перед Богом, Який є 
Любов, далекий такий тип філософування. Звідси виникала потреба побудувати філософську 
систему, засновану на Любові як на Вищому Первні, який пронизує всю світобудову, що й 

спробував, за його словами, зробити Хом’яков. 
Відзначаючи, що система Гегеля зазнала критики, Завітневич вказує, що практичні висновки з 

неї продовжують живити національний егоїзм німців, який спричиняє руйнівну дію на інші народи. 

Як приклад він наводить теорію, сформульовану в 1902 р. Карлом Ленчем, за якою німці як 
культурний народ повинні встановити панування над землями нездатного, дикого, варварського 
народу Росії. Це призведе до створення Великої Німеччини, де важку, рабську працю будуть 

виконувати слов’яни, оскільки було б «злочинним примушувати до такої роботи германців, коли для 
цього існує ціле море слов’ян, самою природою приречених на цю холопську роль» [4, с. 70]. Автор 
вважає, що межу подібній агресивності може бути покладено лише  через зміну пріоритетів, через 

повернення до християнських цінностей співчуття, братньої доброзичливості. І завдання Росії як 
носія такого ідеалу він бачить у християнському просвітництві: «Треба починати зі своєї країни, де 
40% населення іншої віри, треба дати інородцям відчути перевагу своєї культури духу, коли ми 

переможемо їх не гарматами, а своєю християнською любов’ю, повагою до їхніх прав, інтересів, 
тоді ми можемо виступити й на світовій арені з проповіддю перетворення людських відносин на 
нових засадах» [4, с. 73]. Але для здійснення цього завдання слов’яни також повинні перебороти в 

собі те, що їм заважає, – відсутність особистісного, вольового первня і нездатність єднатися, 
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засновану на сваволі, оскільки це не раз ставало причиною їхнього поневолення іншими народами 
(германцями, татарами, турками). 

Отже, для В. З. Завітневича, як і для слов’янофілів, характерний скоріше месіанський підхід 

до розуміння ролі російського народу в історії, а, отже, й до змалювання його культурно-
історичного типу, оскільки автору здається, що, незважаючи на жодні відступи, основним для 
нього є християнський ідеал. Однак історія спростувала таке бачення: жорстокість, яка вибухнула 

в роки більшовизму, показала, що саме собою декларування ідеалу, заснованого на християнстві, 
без дотримання його в житті, не визначає ні образу окремої людини, ні всього народу. Проте, 
залишаються важливими і оцінка ним сучасного суспільства, де через надання переваги 

матеріальним цінностям над духовними панує закон боротьби за існування, і зауваження щодо 
хибності національного егоїзму як основи побудови взаємин між народами, оскільки плоди, які він 
приносить, є руйнівними для світової історії в цілому. 

Зважаючи на те, що просте повернення до слов’янофільської спадщини (як свідчить досвід 
В. З. Завітневича) неминуче веде до відтворення як її сильних, так і слабких сторін, найбільш 
перспективним, на наш погляд, все-таки є той напрям, який, зберігаючи суть цього вчення 

(розуміння релігії як смислотворчого центру людського буття у всіх його виявах), здатний визнати 
і прагне подолати його недоліки. Переконливим прикладом, який дозволяє побачити цю 
відмінність, є стаття професора Університету св. Володимира Василя Васильовича Зеньковського 

«Росія і Православ’я» (1916) [5; 6; 7], основні теми якої, ймовірно, були викладені автором у 
доповіді «Ідея релігійної культури та її історична доля» (25 січня 1915 р.), що, як і згадана стаття 
В. З. Завітневича, присвячена осмисленню культурних розбіжностей Росії та Заходу, основу яких 

становлять догматичні та еклезіологічні відмінності Православ’я та католицизму. Але починає 
автор свої міркування саме з критики того, що властиве і слов'янофілам, і В. З. Завітневичу, – з 
месіанізму. Говорячи про долю Православ’я в Росії, він вважає за потрібне «відмежуватись і від 

тих крайніх “націоналістів” у релігійних питаннях, які вважають Православ’я нерозривно і ледь не 
метафізично пов’язаним із російською душею» [5, с. 106], оскільки «універсальне по суті сім’я 
Христове історичне за своїми виявами; воно вростає в наші душі, а не вкладене в нас, і ніяка 

історична традиція не може усунути неодмінності особистого засвоєння Христової істини» [5, 
с. 108]. Тому мова може йти не про якийсь споконвічний, метафізичний зв’язок Росії і Православ’я 
(месіанізм), а лише про особливе призначення Росії як єдиної незалежної православної держави 

(місіанізм), що повинно здійснюватися не інакше, як через вільне засвоєння православної віри.  
У зв’язку із цим автор порушує питання, а чи можливо для Росії справді долучитися до 

Православ’я, якщо вона буде перебувати у полоні культури католицько-протестантського Заходу, і 

висловлює низку ідей, що дозволяють відповісти на нього негативно. Перша з них така: «Історія 
Західної Європи, якщо відволіктися від поверхневого трактування її, представляє величну та 
грандіозну картину релігійного змісту» [5, с. 108]. За Зеньковським, навіть у період секуляризації 

суспільного життя в Західній Європі виникає не релігійна порожнеча, а релігійне здичавіння – 
місце християнства посідають сурогати справжньої релігії: індивідуалізм (обожнювання окремої 
людської особистості), прагнення до безмежної свободи, що граничить зі свавіллям, культ 

матеріальних благ. Це пов’язано з великим гріхом католицизму – відкиданням первня соборності, 
його пригніченістю ієрархічним устроєм Церкви, перекручуванням розуміння християнської 
свободи [див.: 5, с. 111], і, як наслідок, – зі спробою знайти свободу або поза Христом, або поза 

Його Церквою. Цими хибними шляхами пошуку свободи західноєвропейською людиною 
виявилися секулярний гуманістичний індивідуалізм, який радикалізував політичне життя Заходу й 
отруїв гносеологічним і моральним релятивізмом західну науку і культуру, та протестантизм з 

його релігійним індивідуалізмом, який, як здається, відновлює свободу особистості, але фактично 
зводить релігійну віру до суб’єктивних імпульсів індивідуальної душі, релятивність яких не 
проходить перевірку досвідом соборної Церкви. Опис секуляризованої Західної Європи 

супроводжується глибокою думкою Зеньковського про непереборність католицького «сліду» в її 
духовному житті: «Культ свободи, що доходить до крайнощів анархізму, є однобічним виявом 
реакції справді християнського духу проти католицизму, – але зв’язок його з католицизмом 

яскраво виявляється в нерозумінні сутності свободи. Як католицизм приносив свободу в жертву 
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уявним інтересам Церкви, так у сучасному духовному житті все приноситься в жертву безмежній 
свободі, – і свобода стає беззмістовною й порожньою. Як у католицизмі особистість була 
пригнічена й розбита, так у сучасному індивідуалізмі знищується будь-який надіндивідуальний 

первень, який обмежує особистість» [5, с. 112]. Нам варто сконцентрувати увагу на цій ідеї про 
специфічність католицького «сліду» в секуляризованій Західній Європі, що дозволяє визначити 
сутність гуманістичної науки і культури як однобічну відповідь на спотворення духу християнства 

в католицизмі, відповідь, у якій відбулася дивовижна підміна свободи сваволею, що відкрила 
дорогу легітимізації гріха, перетворивши його з аномалії на таку «норму» буття, яка при її повній 
реалізації може призвести до самознищення людства (як, наприклад, гомосексуалізм). 

Друга ідея Зеньковського – своєрідний парафраз першої, що спростовує існуючу думку про 
«нейтральність» західної секулярної науки і культури, а тому справедливо характеризує їхнє засвоєння 
як духовний полон у Заходу. Саме ігнорування цієї думки, що пролунала ще у слов'янофілів, породило 
не тільки те відчуття чужоземності російської інтелігенції, що живе проблемами західної культури, яке 
супроводжував «рабський острах перед думкою Європи, дитяче прагнення до того, щоб нас вважали 
цілком дорослими, культурними людьми» [6, с. 103]; але і майже повністю позбавило Православ’я 
голосу в культурі, створивши ситуацію, коли в ній змогли артикулюватися смисли, далекі від 
Православ’я, які підготували його поневіряння. Православ’я виявилося відірваним від життя: 
соціально-політичні, соціально-етичні  наукові рухи розвивалися поза сферою його впливу. У зв’язку з 
цим надзвичайно важлива оцінка розмежування релігії й культури, дана Зеньковським, хоча нам і 
здається неточним вживання вислову «релігійний прогрес» стосовно секулярної культури, умовність 
якого, як показує попередній аналіз, розумів і сам автор: «На Заході секуляризація культури від 
католицизму, яка сама викликана реакцією християнського первня свободи, забутого в католицизмі, 
була формою  релігійного  прогресу, відновленням пригнобленого в католицизмі християнського 
первня свободи. У Православ’ї ж, якщо брати його не в історичних утіленнях, а у його задумі, не могло 
бути місця такій реакції; секуляризація політичного, соціального і наукового життя від Православ’я 
тому  повинна бути визнана релігійним  декадансом» [6, с. 115]. Трагізм ситуації в Росії полягав у 
тому, що, з одного боку, церковне життя не сприяло розкриттю повноти Православ’я, утворюючи 
дисонанс між справжнім і офіційним православ’ям, а, з іншого боку – культура, запозичена із Заходу, 
пропонувала готове рішення: «ідеал свободи, “остаточно” утверджений у свідомості й серці людини 
завдяки секуляризації культури від католицизму» [6, с. 115]. 

 

Тут – джерело третьої ідеї Зеньковського, відповідно до якої нерозвиненість самобутньої 
культури, що виростає з Православ’я, запозичення західної гуманістичної культури, яка виникла 
як реакція на проблеми, породжені католицизмом, викривили історичний рух Росії – оскільки в 
суспільній свідомості як найважливіші пріоритети в соціально-політичній, соціально-етичній і 
науковій сферах утвердилися чужі відповіді на чужі питання: «У спробі слідувати за Заходом у 
звільненні культури від впливу релігійної сфери, незважаючи на те, що наші релігійні образи інші, 
ніж на Заході, інтелігенція дедалі більше занурювалась у західне життя, жила його проблемами» 
[6, с. 115]. Саме інтелігенція «впустила» в російське життя політичний радикалізм, анархізм і 
утопічний соціалізм – сумний підсумок західного секулярного гуманізму, що виявився, з одного 
боку, в прагненні до безмежної свободи особистості (яка насправді була сваволею), а з іншого – у 
поглинанні особистого суспільним, у підміні єднання через єдність у Христі  спільністю 
господарської діяльності, яка створює ілюзію зовнішньої рівності.  

Ситуація була б безвихідною, якби вся інтелігенція прагнула до того, щоб артикулювати в 
культурі сторонні їй первні, оскільки тоді залучення до неї неминуче викликало б або 
відторгнення Православ'я, або спотворення Його до невпізнанності, а тим самим – фактичне 
знищення. І в результаті – «ми неминуче втрачаємо нашу історичну силу, відриваємося від нашого 
минулого й неминуче потрапляємо у полон до західної культури. Не може виявитися наша 
оригінальність, якщо ми будемо плестися у хвості європейської культури, – але останнє неминуче, 
якщо ми потрапляємо у релігійний полон до Заходу. Лише випрямившись релігійно, ми знаходимо 
свою оригінальність, – але щоб випрямитися релігійно, потрібно вільно, а не в силу традиції, всім 
єством, а не ззовні полюбити Православ’я» [6, с. 119].  

 

Тим самим, інтелігенція, що прийняла Православ’я, має іншу мету: зовсім не в руйнуванні 
православної традиції бачить вона своє завдання в культурі (як варто було б робити, наслідуючи 
Захід), а в її засвоєнні та розвитку, в осяянні світлом православної віри усіх сфер суспільного 
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життя. Але щоб виконати цю роботу, результатом якої стане визнання православних заповітів як 
загальноприйнятих суспільних пріоритетів, норм співжиття, розуміння того, що саме вони є тими 
«несучими конструкціями», без яких руйнується справді людське буття, такі представники 
інтелігенції  мають вирости кількісно, стати суспільною силою, а не залишатися самотніми 
провісниками Істини, голос яких губиться в загальному гулі історії. Зеньковський наполягає на 
принциповій відмінності православної інтелігенції «від тих “богошукачів”, яких теж чимало тепер 
у нашій інтелігенції і які зайняті іншою – більш загальною релігійно-філософською проблемою, 
які шукають Бога, тоді як зазначена вище група знає Бога, повна живої віри в Нього, шукає лише 
того, “як здійснити волю Божу”, як виконати заповіт Христа про любов» [7, с. 92]. І ця 
наполегливість не випадкова – уже тоді було зрозуміло: «Наближається духовне пробудження 
народних мас, наближається духовна зрілість їх, і та інтелігенція, яка виявиться вождем народу 
(якщо сучасна інтелігенція не зможе цього зробити, то народ виділить свою власну інтелігенцію), 
– вона визначить долю духовного життя в Росії, а, отже, і долю Православ’я у нас» [7, с. 97]. 

В іншому напрямі відбувалися пошуки ідентичності вітчизняної філософської думки у 
Київському Науково-філософському товаристві, що розпочало свою діяльність восени 1914 року, 
тобто вже після початку Першої світової війни. Відмінність полягала у тому, що серед членів 
товариства були як прихильники принципової відмінності західноєвропейської та вітчизняної 
культури, виходячи з догматичних розбіжностей католицизму та Православ’я (наведемо як 
приклад, доповідь В. В. Зеньковського «Про філософію П. Чаадаєва» 6 листопада 1916 р.), так і ті, 
хто обстоював єдність європейської культури, а, отже, відрізнялося й їхнє ставлення до 
західноєвропейської філософської думки.  При цьому, не можна відкидати те, що й тут 
геополітичний конфлікт став одним із чинників, хоч і не єдиним, який спричинив переосмислення 
обома сторонами і західноєвропейської культури, і західноєвропейської філософії, а, отже, сприяв 
набуттю самобутності вітчизняною філософською думкою.  

Характерним для прихильників ідеї єдиної європейської культури та філософії можна 
вважати програмний виступ голови товариства, професора Університету св. Володимира Євгена 
Васильвовича Спекторського 23 листопада 1914 р. На відміну від протиставлення 
західноєвропейської та вітчизняної культури і філософської думки, перестороги щодо 
некритичного засвоєння західної культури як, за словами Зеньковського, «чужих відповідей на 
чужі запитання», показовим для КРФТ, Спекторський пропонує знайти свої відповіді на ці 
запитання. Пошук таких рішень для нього – природний, оскільки проблеми, сформульовані в 
західноєвропейській філософії, для світського філософа не чужі, а спільні для всієї європейської 
філософії, що декларує свою автономність від релігії.  

Саме тому Є. В. Спекторський вважає можливою і доцільною критику певних парадигм 
західноєвропейської філософії, але не ставить під сумнів її засади, як це робили слов’янофіли та 
їхні послідовники періоду Релігійно-філософського відродження початку ХХ ст. Зокрема, він 
критично переосмислює домінуючі тенденції тогочасної гносеології, називає їх гносеологічним 
імпресіонізмом та опортунізмом, використовуючи мистецтвознавчі та соціологічні терміни для 
того, щоб з допомогою аналогії підсилити свою оцінку релятивістських тенденцій у теорії істини, 
в яких висловлюються сумніви не лише щодо реальності чи можливості однозначної істини, а й 
щодо її доконечності. Основними трендами він вважав уявлення про істину як про економію 
наших розумових сил стосовно вічно непізнаваного, яке ми іменуємо об’єктивним світом, 
твердження, що істинне – те, що відповідає нашим потребам (прагматизм Джеймса),  визнання 
множинності ізольованих суб’єктивних істин (доповідач використовує яскраву ілюстрацію 
італійського письменника Дж. Папіні, автора книги «Занепад філософів» (1906),  для якого 
філософія – коридор готелю з безліччю дверей, де кожен займається своєю справою, не 
цікавлячись тими, хто живе поряд).  Все це професор Університету св. Володимира вважає не 
перевагою, а безпорадністю гносеології, свідченням того, що старі шляхи втрачено, а нові не 
знайдено [10, арк. 9-10]. 

Однак особливу увагу Є. В. Спекторський приділяє тим питанням, «які перетворюють на 
філософа кожну більш-менш чуйну та вдумливу людину» [10, арк. 10] і свідчать про кризу 
європейської культури, викликану війною. Війна, в перші ж місяці якої Німеччина перетворила 
Бельгію з однієї з найкомфортніших країн у світі на руїну, на думку доповідача, показала 
невідповідність між декларованим і реальним станом європейської культури: «Що сталося з 



 

 

Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія: Філософія. Випуск 791 

 

 

55 

філософією культури та культурних цінностей, проповідь яких так наполегливо доносилась 
останнім часом із Німеччини? Де та абсолютна цінність людської особистості як особистості 
моральної, яка незалежно від наявних чеснот тих або тих емпіричних індивідів ніколи не повинна 
слугувати засобом для будь-кого?» [10, арк. 19]. Тут Є. В. Спекторський знаходить вагомий 
аргумент для визначальності морального в суспільному житті, а, отже, – і в суспільних науках. 
При цьому він наголошує на неодмінності розуміння морального як належного та об’єктивно 
обов’язкового. У цьому розумінні він вважає неприйнятними новітні тлумачення морального в 
західноєвропейській філософії: як практичної доцільності (у Джеймса), як нестримної волі до 
життя (у Шопенгауера) чи як волі до влади (як у Ніцше). На думку Спекторського, останній 
перебіг подій, страшні свідчення війни, спростовують твердження про застарілість пошуку 
об’єктивних етичних імперативів і абсолютних моральних цінностей і водночас змушують 
переглянути беззаперечність і конструктивність еволюційної моралі, що декларує мінливість і 
гнучкість критеріїв добра і зла, відмову від проблеми добра як спосіб її розв’язання, а також 
кінець філософських пошуків там, де вони ще й не починаються [10, арк.   22]. Відтак, як у сфері 
гносеології, так і в етиці та філософії культури Спекторський виступає проти релятивізму в його 
явній чи прихованій формі, використовуючи для критики цих тенденцій західноєвропейської 
філософії як історико-філософські паралелі, так і факти історії та науки. Чітко розуміючи вади 
західноєвропейського раціоналізму, основи якого було закладено механістичною науковою 
парадигмою, він водночас пропонує шукати нові форми саме раціоналізму, оскільки бачить 
реальні загрози як для науки, так і для суспільного життя в разі відмови від об’єктивності та 
однозначності як істини, так і моралі.  

Отже, можемо констатувати, що пошук ідентичності філософії в Україні початку ХХ століття, 
зокрема, пов’язаної з Києвом, відбувався у двох напрямах: по-перше, через осмислення сьогодення 
та історії вітчизняної філософської думки, виокремлення тієї її частини, що базується на 
православному віровченні, як підґрунті формування християнської (точніше, православної) 
філософії, а також, як наслідок, через певне дистанціювання від західноєвропейської філософії як 
складника культури, заснованої на інших світоглядних засадах – католицизмі та протестантизмі; по-
друге, через визнання спільності європейської філософської традиції, що не виключало критичний 
діалог із західноєвропейською філософією, пошук власних рішень кризових проблем, характерних 
для неї на той час. Слід зазначити, що обидва напрями зазнали корекції під час Першої світової 
війни, причому не лише через неослов’янофільські тенденції, притаманні частині філософської 
спільноти (що стало певним «кліше» у наших дослідженнях філософії цього періоду), а й через той 
виклик, який містився, зокрема, у зверненні німецьких учених «До культурного світу», де 
православні народи фактично були винесені поза межі європейської цивілізації. На нашу думку, 
детальне вивчення цих аспектів філософії в Україні початку ХХ ст. дасть змогу точніше представити 
її історію, краще зрозуміти витоки і суть її основних ідей, допоможе уникнути явних чи неявних 
фальсифікацій історико-філософського процесу.      
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Summary 

Philipenko N. To the Problem of Self-Identification of Philosophy in Ukraine in the Early 20
th

 Century (the 

Case of Kyiv Religious-Philosophical (1908-1919) and Kyiv Scientific and Philosophical (1914-1919) Societies).  

The article is devoted to the analysis of philosophy in Ukraine in the early 20
th

 century, on the example of Kyiv  

religious-philosophical (1908-1919) and Kyiv scientific and philosophical (1914-1919) societies, with the 

participation of the professors of the University of St. Volodymyr and Kyiv Theological Academy. The main  

attention is paid to the study of the philosophical thought self-identificat ion during this period, that is, the 

discovery of the way the philosophers themselves identified their views, which intellectual streams were 

considered to be philosophical ones. For this purpose, a detailed analysis of the topics and texts of the reports read 

at the meetings of the Kyiv Philosophical Societ ies are reproduced. In addit ion, the factors that caused the 

meaning of the transformation of the philosophy of that time have been singled out. They were as follows: 

recognition of part of the philosophical community of Orthodoxy as the basis of national culture, the crisis of 

European rationalis m, World War I. As a result of the research, it  has been found out that the search for the 

identity of philosophy in Ukraine in the early 20
th

 century, in particular, connected to Kyiv, took place in two  

directions: firstly, because of comprehension of the present and the history of the native philosophical thought, the 

isolation of that part based on the Orthodox doctrine as the basis for the formation of a Christian (more precise, 

Orthodox) philosophy, as well as through a certain distance from Western philosophy as a component of culture 

based on other ideological foundations - Catholic Change and Protestantism; and secondly, because of the 

recognition of the commonality of the European philosophical tradit ion, which did  not exclude crit icis m of  

Western philosophy, the search for its own solutions to the crisis problems that were charact eristic of it at that 

time. It has been shown that both directions had undergone a certain correction during World War, I not only 

because of the non-Slavophilic tendencies inherent in the part of the philosophical community, but also through 

the declarations contained in the treatment of the German scholars "To the Cultural World," where the Orthodox 

actually were taken out of the boundaries of European civilization.  

Keywords: the history of philosophy in Ukraine in the early 20
th

 century, Kyiv relig ious and philosophical 

society, Kyiv scientific and philosophical society, Western philosophy, relig ious philosophy, Slavophilism.  
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ОБРАЗ ЛЮДИНИ-ЕСТЕТА У ТВОРЧОСТІ  
ВАЛЕР’ЯНА ПІДМОГИЛЬНОГО ТА СЬОРЕНА К’ЄРКЕҐОРА 

  
Розкриваються характерні риси естетичної особистості у філософії Сьорена К’єркеґора  –

схильність до сприйняття кохання та мистецтва як єдиного цілого, заперечення історичності, прагнення 

до таємничості в любовних стосунках та сприйняття любові як процесу постійної боротьби. Поряд із цим 

проаналізовано, наскільки ці риси близькі героям творів Валер’яна Підмогильного. Для Марти Висоцької з 

роману «Невеличка драма» притаманне відкидання історичності  в любові та ототожнення літератури і 

кохання. Степан Радченко  з роману «Місто» також відкидає можливості тривалих стосунків і водночас 

для нього характерне сприйняття любові як процесу завоювання. Через порівняльний аналіз виявлено 

спільність світоглядів естетичних героїв С. К’єркеґора та В. Підмогильного, що засвідчує присутність у 

творчості українського письменника ідей філософії екзистенціалізму.  

Ключові слова: етик, естет, історичність, любов, шлюб.  

 

Постановка проблеми. Актуальність теми статті зумовлена потребою повніше дослідити 
естетичну особистість у творчості Валер’яна Підмогильного. Естетичне у творах письменника ми 
досліджуватимемо, спираючись на трактування цього первня у творчості данського філософа 

Сьорена К’єркеґора. Осмислюючи естетичний спосіб буття у творчості С. К’єркеґора та 
В.Підмогильного, ми можемо виявити не лише специфіку трактування естетичного та етичного 
первнів, а й різні підходи до сприйняття кохання, сім’ї, мистецтва. Дослідження людини-естета у 

творчості цих двох особистостей дає можливість укотре заглибитися в осмислення 
фундаментальних проблем людського існування, які є важливими для кожного покоління , а також 
дослідити екзистенційний складник у творчості Валер’яна Підмогильного.  

 Аналіз останніх досліджень. Спробу класифікувати героїв творів В. Підмогильного з 
погляду концепції Сьорена К’єркеґора про три стадії людського існування зробив 
літературознавець Володимир Мельник. Його аналіз стосувався героїв твору «Повість без назви».  
Варто зазначити, що його класифікація доволі схематична і суперечлива. Це питання також 
досліджував Євген Лепьохін, який у своїй статті «Типологія персонажів А.  Камю та 
В. Підмогильного на основі вчення С. Кіркегарда про три способи життя» також намагався 

дослідити світогляд героїв «Повісті без назви» Валер’яна Підмогильного, однак його погляди 
варто піддати критиці й уточненню. Цікава також стаття Юлії Ковальчук «Поняття шлюбу у 
любовному дискурсі Сьорена К’єркеґора», в якій аналізуються різні види любові у філософії 

данського мислителя та смисл понять «любов» та «шлюб» у творах С. К’єркеґора, тим самим 
частково характеризуючи людину-естета. 

 Виокремлення раніше нерозв’язаної проблеми. Варто зазначити, що згадані дослідники 

творчості Підмогильного зосереджуються лише на «Повісті без назви» і, досліджуючи естетизм у 
творчості Підмогильного, не беруть до уваги інші твори письменника. У працях В. Мельника та 
Є. Лепьохіна також недостатньо представлена характеристика естета у філософії Сьорена 

К’єркеґора. На нашу думку, відсутність такої характеристики не дає повної картини того, наскільки 
естет Підмогильного близький до к’єркеґорівського естета. Тому ми розкриємо характерні риси 
естета у творах С. К’єркеґора, а також проаналізуємо естетизм у творчості В. Підмогильного, беручи 

до уваги не лише твір «Повість без назви», який уже був частково досліджений у контексті 
к’єркеґорівської концепції про стадії людського існування, але й проаналізуємо, як виявляється 
естетичний первень у героях романів «Невеличка драма» та «Місто».  

 Формулювання мети та постановка завдання. Мета статті – дослідити характерні риси 
естета у творчості Валер’яна Підмогильного та Сьорена К’єркеґора, виявити їхні спільні та 
відмінні риси. Мета роботи зумовила такі завдання: а) виокремити особливості, якими володіє 

естетичний герой у творчості Сьорена К’єркеґора; б) дослідити естетичний світогляд головних 
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героїв романів В. Підмогильного – Степана Радченка та Марти Висоцької; в) проаналізувати 
етичні вияви поведінки у героїв В. Підмогильного. 

 Виклад основного матеріалу. Валер’ян Підмогильний згадував про Сьорена К’єркеґора на 

сторінках твору «Невеличка драма». Для одного з героїв роману Льови Роттера, слова мислителя, 
як вказував автор, були епіграфом для його власних філософських розмислів: «…хто 
найщасливіший, як не найнещасніший, і хто найнещасніший, як не найщасливіший, і що таке 

життя як не безумство, і віра, як не божевілля, і надія, як не загайка вдару на ешафоті, і кохання, як 
не штих у рану» [цит. за: 8, с. 34]. Цей вислів В. Підмогильний взяв з однієї з частин праці Сьорена  
К’єркеґора «Або-або» – «Найнещасніший». Це свідчить про те, що письменник був знайомий з 

творчістю данського мислителя, а, отже, міг перебувати під впливом його філософії.  
 Надалі варто виявити, чим керується естетичний герой Сьорена К’єркеґора, перебуваючи в 

пошуку романтичних пригод та ідеального поетичного почуття. За основу ми беремо такі твори 

мислителя як «Щоденник спокусника» та «Естетична значимість шлюбу». Особливості світогляду 
такого героя чіткіше можна виокремити через часткове зіставлення його поглядів з етичним 
розумінням сутності любові, яке також викладене у творах філософа. Отже, можна виокремити 

такі особливості, що притаманні естетичній особистості: 
Прагнення до таємничості в коханні.  

Естет прагне закохуватися не в конкретну людину з усіма її внутрішніми суперечностями, а 

в певний ідеальний недосяжний образ, у мрію. Етик, навпаки, вважає, що справжня любов 
з’являється лише тоді, коли двоє здатні цілковито розкритись одне перед одним у шлюбі. Він 
стверджує, що в тому разі, коли людина відчуває себе нездатною цілковито розкрити 

коханому/коханій те, що наповнює її внутрішній світ, то краще взагалі не одружуватись, адже 
такий шлюб стане нещастям для обох. 

Відкидання історичності в любовних стосунках. 

 Естет прагне у коханні позбутися реальності, історії, часу, бо для нього справжнє кохання 
не може бути реалізованим у буденності, яку він сприймає як щось вульгарне. Естета лякає 
монотонність шлюбу, повторюваність усього, звичка. Для нього має значення лише перше 

враження, перше очікування, перший смуток і радість у коханні. Для естета любов цілковито 
втілюється лише в миттєвості, а саме у першій миті, яку він помилково сприймає як щось вічне. 
Вона не має протяжності в часі. Естетичний герой нібито прагне до вічності, однак заперечує 

любов, яка може тривати упродовж усього життя. Етичний герой навпаки бачить реалізацію 
любові у реальності, у шлюбі, щоденному переживанні цієї любові поряд з коханою людиною.  

Розуміння кохання як процесу безперервної боротьби та завоювання. 

 Естет бачить красу і смисл любові лише на стадії завоювання, а не в момент, коли двоє 
людей належать одне одному і в любові стають єдиним цілим. Володіння тут не варто розуміти як 
щось егоїстичне чи вульгарне, а швидше як цілковиту взаємність і відданість у почуттях одне 

одному. Для естета важливий період постійного долання перешкод на шляху до здобуття кохання, 
йому важливо бути лицарем, який бореться за свою кохану, спокусником, який крок за кроком 
наближається до об’єкта бажання, однак історія естета закінчується там, де  для етика все лише 

починається – на першій миттєвості володіння. Етик вважає, що набагато складнішим є зберегти 
те, що вже маєш, аніж завойовувати. 

Ототожнення літератури і кохання. 

Естетичний персонаж сприймає власну історію кохання як щось унікальне і поетичне, він 
вибудовує її, слідуючи своїм уявленням про прекрасне. Це добре видно у творі «Щоденник 
спокусника», з якою «майстерністю», обдумуючи кожну деталь, слово, жест, головний герой 

добивається об’єкта свого жадання. Недаремно він утілював усе, що з ним ставалося в 
літературній формі. Йоганнес зазначав: «Божественна перевага естетики полягає саме в тому, що її 
предмет винятково прекрасне: витончена література і прекрасна стать» [2, с. 199 ]. У цих словах 

автор засвідчує, що пізнання жінки для нього – це те саме, що й споглядання мистецтва.  
Перейдемо до аналізу поведінки героїв творів В. Підмогильного, щоб надалі віднайти 

згадані особливості естетичного героя в їхній поведінці та виявити, у чому полягає своєрідність їх 

естетизму.  
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Так, Марта Висоцька з роману «Невеличка драма» постає справжнім утіленням естетичної 
особистості. Це жінка, яка мріяла про кохання, причетного до вічності, яка не бачила продовження 
любові у сімейному житті та хотіла, щоб її почуття залишилося невтіленим у земному існуванні. 

Саме так можна пояснити її поведінку в стосунках з коханим Юрієм. Вона здобула взаємність і 
була поряд із коханою людиною, однак боялася продовження цього кохання на етичній стадії. У 
шлюбі вона бачила лише нудну буденність, яка знищувала все особливе і неземне, що було 

присутнім у їхніх стосунках.  
Від самого початку роману стає помітним, як головна героїня захоплюється літературою, 

поезією, а особливо темою кохання в ній. Цей вид мистецтва, хоча б частково, але виховав у ній 

романтичну натуру і виплекав у ній мрії про ідеальну романтичну любов. Література та кохання 
були на першому місці у житті Марти Висоцької. Адже саме з літературними сюжетами вона 
порівнювала власну любовну історію зі Славенком. І саме те, що схожість зі своєю історією вона 

знаходила у творах літератури, її найбільше пригнічувало. Ця дівчина жадала, щоб її любовні 
стосунки були винятковими, схожими на унікальний художній твір, аналогів якому в світі не 
існувало б. Одразу можемо провести паралель з поглядами головного героя «Щоденника 

спокусника» Йоганнеса, який стверджував, що у нього є дві пристрасті – жінка і література.  
Можна спостерігати, що Марта як і Йоганнес сприймала власну історію як твір мистецтва. 

Всупереч тому, наскільки різними були їхні сюжети, їх об’єднувало те, що своє кохання вони  

хотіли піднести над буденністю, щоб воно не мало нічого спільного з реальним життям, 
суспільним життям і відповідно – сімейним також. Перед нами постає ситуація, коли головна 
героїня щоденно читає безліч творів про кохання і, знаходячи у них щось спільне зі своєю 

історією, впадає у відчай, адже її любовні стосунки схожі на інші, а, отже, не мають у собі нічого 
особливого. Це змушує Марту зруйнувати те, що було між нею і Юрієм  у період, коли вони ще 
перебували на стадії чуттєвого естетичного кохання. Вона розлучається із Славенком без жодної 

видимої причини. Їй здається, що саме такий фінал стосунків неповторний і завдяки ньому їхня 
любов залишиться назавжди романтичною. «Любовні переживання, поцілунки й жага героїв 
завдавали їй розпачу. Бо в словах і виразах закоханих, у їхній поведінці, в описах любовного 

захвату й хвилювання, у всіх тих шепотах, ласках, стискання серця й рук мимоволі й жахом 
пізнавала вона своє чуття і свої мрії» [8, с. 237]»  

Розірвання стосунків Марти і Юрія нагадує випадок із «Щоденника  спокусника», коли 

Корделія розриває заручини з Йоганнесом. Хоч Корделія і не є типовою естетичною героїнею 
(навпаки – вона стала жертвою естета), однак вона робить цей вчинок, керуючись естетичним 
первнем, який виплекав у ній Йоганнес. Ця дія в обох випадках була потрібною для того, щоб дві 

любовні історії піднеслися понад земним, суспільним і буденним. Кілька днів Марта перебуває у 
радісному сп’янінні через те, наскільки її кохання стало прекрасним завдяки такому рішенню, та 
за блаженством прийшло розчарування. Історію, яка схожа на її власну, вона знайшла у п’єсі 

Ібсена «Комедія кохання», яка зруйнувала її ілюзію про те, що її любов – це неперевершений 
мистецький витвір.  

Степан Радченко також є прикладом естетичного героя, адже у стосунках з жінками для 

нього був важливим лише період завоювання, і щойно він досягав відчуття влади над жінкою – 
вона ставала йому нецікавою. Поняття шлюб і сім’я певною мірою для нього були наділені 
вульгарним змістом, адже це те, що переживали мільйони людей перед ним і будуть переживати 

після нього. Та й саме кохання він сприймав як абсурдну повторюваність: «Любов – це довге 
алгебраїчне завдання, де після всіх зусиль, розкривши дужки дістаєш нуль. І дальше завдання таке 
саме. І дальше. І дальше. Міняються складники, множники, знаки, але наслідок завжди рівний собі 

і незмінно порожній. (…) Нудьга огорнула його, як того глядача, що має побачити зараз виставу 
вдесяте, а з якихось причин до театру все-таки прийшов» [7, с. 293]. Схожу позицію знаходимо і у 
праці С. К’єркеґора в листі судді Вільгельма до свого друга-естета: «Ти мабуть скажеш: 

“Неприємно, що саме в цю мить, коли людина настільки внутрішньо поєднується з іншою 
людиною, що всі інші для неї зникають, йому нагадують про те, що (це стара історія), – щось таке, 
що було, є і буде завжди відбуватися з людьми”» [3, с.562].  
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 Як естет Степан Радченко себе поводить зі своїм першим коханням Надійкою – дівчиною, 

яка жила з ним в одному селі і приїхала з ним до міста. Упродовж короткого часу він мав до неї 

абсолютно щирі ніжні почуття, однак вона для нього перестала бути цікавою, щойно піддалася 

його спокусі. Те саме відбулось і в його стосунках із Зосею, які хоч і були тривалими, однак 

Радченко відмовився від них, щойно перед ним постало питання про їхнє спільне майбутнє та 

створення сім’ї, тобто про перехід до етичної стадії та позбавлення романтичних ілюзій. Адже це 

найжахливіше для естета. Схожа поведінка притаманна і головному героєві «Щоденника 

спокусника» Йоганнесу стосовно Корделії. Він тривалий час добивається її і весь цей період 

абсолютно щиро закоханий, хоч і в естетичному розумінні, але, щойно він оволодіває нею, вона 

втрачає для нього всю свою чарівність. Варто відзначити й те, що головний герой «Щоденника 

спокусника» також висловлюється з жахом про майбутнє, про плани щодо сім’ї та дітей: «Мить – 

це все, і в цю хвилину жінка також є всім; наслідків я взагалі не визнаю. Мало того, один із таких 

наслідків – дітей я (хоча й вважаю себе послідовним мислителем) навіть уявити собі не можу, не 

розумію навіть можливості, для цього, мабуть, потрібно бути одруженим» [2, с. 207]. 

 Згодом головний герой роману «Місто» вже свідомо шукав стосунки, які могли б 

протривати лише мить. Доказом цього є та радість, яку він відчував при зустрічі з  балериною 

Ритою, в яку він закохався і про яку знав, що її перебування в Києві буде нетривалим. Така 

тимчасовість приваблювала Радченка. Він радів, що їхнє кохання може бути лише короткочасним 

спалахом, в якому буде водночас початок і кінець, без жодного продовження і переходу до стадії 

«вульгарної буденності». Про це свідчить їхня коротка розмова: «Ви надовго в Київ? – До осені. 

Він вдячно стиснув її руку. Він трохи побоювався, що вона скаже – назавжди» [7, с. 327]. 

 Поведінка естета характерна і для головного героя «Повісті без назви» Андрія 

Городовського. Вона найяскравіше виявляється у період, коли він шукав прекрасну незнайомку на 

вулицях Києва. Ця жінка мимоволі врізалася в його пам’ять при випадковій зустрічі на вулиці. Він 

не міг достеменно описати її зовнішність, однак запам’ятав образ, деталі в одязі, а більш за все 

враження, яке вона на нього справила. Одразу проводимо аналогію з тим, як Йоганнес шукав 

Корделію, ще навіть не знаючи її імені, пам’ятаючи лише її силует і блакитну накидку. Він шукав 

її на балах і концертах, так само як прекрасну незнайомку шукав Городовський, відвідуючи театри 

та кіно. Подібність цих героїв полягає в їхньому захопленні прекрасним таємничим образом 

жінки, а також у тому, з якою пристрастю та водночас систематичністю вони шукали цю жінку. У 

творі також присутній натяк на те, що Городовський займався літературною діяльністю, тобто 

знову ж таки бачимо щось естетичне в його житті. Звісно, можна виокремити вияви естетичного в 

особистості Городовського, однак не варто однозначно його характеризувати як естетичного 

героя. Твір «Повість без назви» дійшов до нас незавершеним, тому можна лише припускати, на 

яких стадіях у подальшому могли б розвиватися його стосунки з коханою жінкою. Дослідник 

творчості Валер’яна Підмогильного Володимир Мельник , навпаки, не вважає його естетом і 

стверджує, що Городовський знаходиться на етичній стадії, бо живе, як він пише «у параметрах 

обов’язку» [6, с. 347]. Проте Городовський у своєму особистісному розвитку приходить лише до 

пошуку таємничої жінки, мрії, естетичного ідеалу, краси, яку втілювала в собі ця незнайомка. 

Героя з таким способом життя важко назвати етиком, адже весь свій час він віддає мріям  про 

жінку, яку він нібито кохає, образ якої він виплекав у своїй уяві.  

 Проаналізувавши героїв-естетів у творах Підмогильного одразу напрошується питання про те, 

чи серед героїв цього письменника можливо знайти етичну особистість. Отже, розглянемо персонажів, 

які безпосередньо пов’язані з головною героїнею «Невеличкої драми» Мартою Висоцькою. Вони 

мають певні спільні риси з етичним героєм, адже вони готові створити сім’ю і взяти на себе 

відповідальність, однак потрібно виявити, чи варто їх однозначно вважати типовими етиками. 

 Звернімо увагу на інженера Дмитра, який зробив пропозицію Марті стати його дружиною. 

Так, він справді хотів одружитись, але причиною для цього була не любов до Марти, не глибокі 

душевні переживання, а практичні цілі. Серед них Дмитро називав: розв’язання економічних і 

побутових проблем, покращення демографічної ситуації, а, отже, долучення до виховання нової 
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генерації, яка побудує соціалізм і відродить українську націю. Він вважав, що саме бажання 

розв’язати ці проблеми має стати основою для творення сім’ї, а не кохання, якому, на його думку, 

немає місця у суспільстві майбутнього. 

 Коханий Марти, Юрій Славенко, також наважується створити сім’ю, але не з Мартою, а з 

професорською донькою Ірен, яка, на його думку, найкраще підходить на цю роль. Для нього 

одруження – лише задоволення статевих потреб. Відтак, окремі герої В. Підмогильного прагнуть 
сімейного життя, але їхні прагнення викликані не відчуттям духовної єдності з іншою людиною. А 

саме любов, як вважає к’єркеґорівський етичний герой, повинна бути єдиною причиною для 

шлюбу. «Чим менше “чому”, тим більше любові…» [3, с. 534], – писав філософ.  

 Герой твору С. К’єркеґора, суддя Вільгельм, вказує на різні причини, через які люди 

наважуються на створення сім’ї. Це і бажання мати дітей, і страх самотності, прагнення “завести 

дім”. Зокрема, він зазначає: «Всі схожі шлюби страждають від однієї помилки: вони 

перетворюють один-єдиний елемент шлюбу на його мету, а тому люди, які беруть такий шлюб, 

так часто відчувають себе обдуреними, – особливо ті перші, про яких мовилося раніше, – їм 

доводиться визнати, що шлюб означає щось більше, ніж просто набуття спокійного, зручного і 

затишного домашнього вогнища» [3, с. 550]. Також варто зазначити, що, на думку 

к’єркеґорівського етичного героя, перехід до наступної стадії стосунків обов’язково має 

супроводжуватися щирою клятвою перед Богом у вірності та подякою за любов, яка була дарована 

Богом, тобто етична стадія повинна обов’язково в собі мати релігійний складник, відсутній у 

прагненнях і діях згаданих героїв. 

 Висновки та перспективи розвитку напряму дослідження. У підсумку можна сказати, що 

таких героїв творів Валер’яна Підмогильного, як Марта Висоцька з роману «Невеличка драма» та 

Степан Радченко з роману «Місто», можна вважати типовими естетичними героями. Для них 

характерне ототожнення життя та літератури (як у випадку з Мартою), або ж надання великого 

значення цьому виду мистецтва (як в історії з Радченком); намагання відкинути історичність у 

коханні й цінувати лише період завоювання – період, коли людина ще залишається таємницею. 

Марта, хоч і є естетичною героїнею, однак в її естетизмі присутня своєрідність. Вона свого 

коханого не сприймала як об’єкт, який повинна завоювати, на відміну від згаданих Радченка та 

Йоганнеса. Ця героїня також у певну мить змінює свій погляд на стосунки з Юрієм і бажає 

повернути його, щоб їхні почуття були втілені в реальному житті та мали ту історичність, якої 

вона ще донедавна так хотіла позбутися. Звісно, тоді це вже було неможливим. Відтак герої 

Підмогильного за характером є близькими естету у філософії Сьорена К’єркеґора, однак усе ж 

володіють специфічними рисами. 

Це дослідження надалі допоможе глибше дослідити проблему любові у творчості Валер’яна 

Підмогильного, виявити наскільки його рефлексії щодо цього питання близькі до позицій 

представників екзистенційної філософії.  
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Summary 
Parambul I. The Image of an Aesthete in the Works of Søren Kierkegaard and Valerian Pidmohylny.  

The article reveals peculiarities of the aesthetic personality in the philosophy of Søren Kierkegaard based of 

his works "The Diary of the Seducer" and "The Aesthetic Validity of the Marriage". It has been revealed, that an 

aesthete has the following features: a tendency to perceive love and art as a whole, denia l of h istoricity, desire for 

mystery in love relationships and perception of love only as a process of constant struggle. Along with this, there 

has been analyzed the way these features become close to the characters of the works by Valeryan Pidmogylny. For 

Martа Vysotska, from the novel "A Little Drama" , a rejection of historicity in love and identification of literature 

and love is inherent. Stepan Radchenko, from the novel «The City», also rejects the possibility of long -term 

relationships, and at the same time, he is characterized with the perception of love as a process of a constant 

conquest. The article also reveals the natures of the characters created by Valerian Pidmohylny and claiming for a 

role of ethical personalities. These are Dmytro Stainnychy and Yurii Slavenko, each of them eager to create a family  

and ready to take responsibility, however, they were able neither to feel love nor build it on, and therefore they 

cannot be regarded as real ethical characters. Thus, through a comparative analys is, the commonality of the aesthetic 

heroes of Søren Kierkegaard and Valerian Pidmihylny was discovered, but it is also noted , that the aesthetic heroine 

Marta Vysotska differs from the other aesthetes, discussed above, as she does not perceive a beloved Man as an 

object to be conquered or seduced. The similarity of the heroes of Valerian Pidmohylny to the heroes of Søren 

Kierkegaard tends to testify the presence of existential motives in the works of the Ukrain ian writer and, 

accordingly, the proximity of his views to the ideas of the philosophy of existence.  
Keywords: ethics, aesthete, historicity, love, marriage.  

 



 

 

Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія: Філософія. Випуск 791 

 

 

63 

ІСТОРИКО-ТЕОЛОГІЧНІ ТА РЕЛІГІЄЗНАВЧІ РОЗВІДКИ 
 

 
 

УДК 316 

© Tomasz Rudowski  
Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej IPSiR UW (Warszawa, Polska) 

tomasz_rudowski@interia.eu 

 
POTRZEBA BADAŃ NAD RESOCJALIZACJĄ PRZEZ SZTUKĘ SAKRALNĄ 

W UJĘCIU MIĘDZY INNYMI PSYCHOLOGII KWANTOWEJ 
 
Sztuka sakralna w działaniach należących do psychologii humanistycznej czy behawioralno-

poznawczej, podczas terapii osób nieprzystosowanych społecznie. Podczas percepcji form i treści 
należących do sztuki sakralnej, bodźce zmysłowo-umysłowe wpływają na świadomość tychże doznań 
zmysłowo-umysłowych w poczuciu prawdy, piękna i dobra.W badaniach należy zatem przyjąć założenia, 
że wymienionym kategoriom (wartościom) towarzyszą wzmocnienia o charakterze wolitywnym, gdzie 
warunkiem wolności wyboru jest świadomość.  

Słowa kluczowe : sztuka sakralna,  świadomość, resocjalizacja.  

 
POTRZEBA BADAŃ NAD RESOCJALIZACJĄ PRZEZ SZTUKĘ SAKRALNĄ 

W UJĘCIU MIĘDZY INNYMI PSYCHOLOGII KWANTOWEJ 
 
 Sztuka sakralna w działaniach należących do psychologii humanistycznej czy behawioralno-

poznawczej, podczas terapii osób nieprzystosowanych społecznie, nie pomniejsza posiadania poczucia 
własnej wolnej woli i zarazem aktywnej ich autonomii. Poczucie kontroli przez jednostki 
nieprzystosowane społecznie a nawet innych ludzi, bądź jakiejś siły znajdującej się poza wyżej 
wymienionymi dotyczy bodźców i wzmocnień, które z punktu widzenia resocjalizacji, są kompensacyjne, 
czym sprzyjają samorealizacji, w tym podejmowaniu wysiłku w przekraczaniu granic swojego ja. Na tę 
okoliczność można przytoczyć z dnia 09.06. 2016 r. wypowiedź do kamer TVN przestępcy, naciągacza i 
złodzieja, który w wywiadzie przyznał się, iż za rządów Tadeusza Mazowieckiego, wyłudził od Premiera 
RP 10 tys. zł. z tytułu rzekomo ogromnych potrzeb egzystencjalnych. Po wielu jednak latach nastąpiła w 
jego psychice przemiana, i postanowił, że przyzna się publicznie, iż naciągnął Premiera na ww. kwotę, 
przeznaczając ją na jakieś własne rozrywki. Ten przykład podałem celowo, aby podkreślić, iż jednostki 
nieprzystosowane społecznie, w swojej świadomości, mając poczucie tego, czym były, czym są i czym 
mogą być, w kategoriach wartości psychologicznych i etyczno-estetycznych doświadczają potrzebę 
ujawnienia prawdy, a w niej piękna i dobra. W tych doświadczeniach u jednostki nieprzystosowanej 
społecznie, ma miejsce symbolika łącząca niebo z ziemią, jej moralność z estetyką oraz szeroko pojętą 
percepcję z myśleniem.  

 W badaniach należy zatem przyjąć założenia, że wymienionym kategoriom (wartościom) 
towarzyszą wzmocnienia o charakterze wolitywnym, gdzie warunkiem wolności wyboru jest 
świadomość, natomiast wzmocnieniami natury behawioralnej i neobehawioralnej będą tezy do 
zweryfikowania, mianowicie, że im więcej jest we wzmocnieniach aktów miłości, wiary, nadziei oraz 
poczucia żalu za nieprawości uczynione bliźniemu, a nawet wobec siebie, tym większa jest szansa na 
wyzbycie się nerwicowego i egzystencjalnego lęku, zaniżonej samooceny wobec oczekiwań w relacjach: 
własnego ja - ja , ja - ty , ja - wy, ja – oni (zob. Rudowski: 2001, 2004, 2007, 2010, 2013).  

 Zakres powyższych działań dotyczący wizerunku własnego ja (autoportretu), ma miejsce w 
relacjach między ja wewnętrznym i ja zewnętrznym w czasie przeszłym, teraźniejszym, i przyszłym, i to 
zarówno w kontekście pogłębiającej się traumy, jak i sposobów jej przezwyciężania.  

 Wykres: Ciągłość zdarzeń równoległych należących do przebiegu traumy i terapii z czasu 
przeszłego, teraźniejszego i przyszłego:  
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Źródło: opracowanie własne. 
 
Procesy percepcji i kreacji występujące zarówno w traumie jak i terapii dają się ująć w kształt 

trzech parabol. Ich operacyjny kształt przyjęty przez mnie, a nadany pierwotnie przez R. Arnheima 
(2011), dotyczy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości (s.147 – 153). Zgodnie z moją koncepcją, 
podczas traumy i terapii, parabola przeszłości i parabola przyszłości równoważona jest trzecią parabolą 
teraźniejszości wyrażającej najbardziej zaktualizowany przebieg traumy (zachowań wskazujących na 
cierpienie, dolegliwości natury psychofizycznej) podlegającej psychologicznym mechanizmom 
obronnym zawierającym środki artystyczno-estetycznego wyrazu, wizerunek własnego ja, i inne. 

 Podczas diagnozy i prognozy, w modelu zarezerwowane jest miejsce na uzyskane wyniki z 
prezentowanego autoportretu z czasu przeszłego, teraźniejszego i przyszłego, w relacji ja – ja oraz 
relacjach osobowych z dalszą i bliższą rodziną, rówieśnikami z sąsiedztwa, czy miejsc odosobnienia, a 
także z obiektami należącymi do świata przyrody. W autoportrecie z pomocą środków wyrazu 
plastyczno-werbalnych przedstawione sytuacje trudne, traumatyczne mają ogromną wartość 
diagnostyczną i terapeutyczną, bowiem za każdym razem gdy dochodzi do prezentacji swojego 
wizerunku, w najróżniejszych relacjach osobowych, ma miejsce refleksyjne myślenie, które z natury 
opiera się na porównywaniu różnych systemów wartości i poglądów ulegających, pod wpływem czasu i 
doświadczeń, określonym zmianom czy przekszta łceniom. 

 Towarzyszący czas namysłu nad swoim ja – w różnego rodzaju relacjach oraz sytuacjach czy 
zdarzeniach - ma najczęściej korygujący wpływ, bowiem powstał on w pewnej perspektywie np.,tzw. 
zbieżnej, gdy zaś ma ona charakter tzw. czołowej, kulisowej a także odwróconej, że posłużę się pojęciami 
przynależnymi malarstwu – wówczas wizerunek badanego jest inny, może przyjąć bardzo zaskakujące 
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rozwiązania w interpretacji, zarówno samego badanego, jak i terapeuty pragnącego ten wizerunek 
właściwie zinterpretować dla potrzeb terapeutycznych. 

 Sam fakt umieszczenia własnego wizerunku w różnych relacjach osobowych oraz sytuacjach 
kształtujących postawy destrukcyjne, wraz z ich sposobami przezwyciężania, w czasie przeszłym, 
teraźniejszym i przyszłym, służy do wymiany poglądów i zarazem oczekiwanej ich zmiany. 

 W ostatnich latach, w tym kierunku było prowadzonych i opublikowanych wiele badań 
diagnostycznych i prognostycznych (zob. K. Krasoń i G. Szafraniec 2002; T. Rudowski 2007; J. 
Florczykiewicz 2011). Badania prowadzą również moi seminarzyści ze studiów magisterskich i 
podyplomowych. W pracach tych, które najbardziej przemawiają do badanych i ich terapeutów ma 
miejsce dużo ekspresji plastycznej o wymiarze emocjonalnym. Rysunki i obrazki są tak atrakcyjne w 
swojej szczerości plastycznej wypowiedzi, że mogłaby ich pozazdrościć większość sfrustrowanych, 
profesjonalnych artystów. Jestem tymi pracami zachwycony, przy okazji zwracam uwagę studentom, na 
duże możliwości ich interpretacji od strony zastosowanych środków artystyczno-estetycznego wyrazu. 
Ich definiowanie, opis i analizę niemalże z uporem maniaka prezentuję w swoich książkach. Tu jedynie 
dodam, iż występujące treści i elementy formy wraz z ich cechami jakościowo-ilościowymi należące do 
analizowanych kompozycji nie są trudne do przyswojenia, bowiem są one uporządkowane pod względem 
strukturalnym.  

 O sprawach wizerunku własnego ja (autoportretu) odzwierciedlającego różne relacje osobowe w 
czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym piszę w artykule pt.: Ćwiczenia – warsztaty z resocjalizacji 
przez sztukę wobec osobników stosujących przemoc fizyczną i psychiczną przebywających w zakładach 
poprawczych oraz ośrodkach penitencjarnych (2014). W nim, poza ważnymi kwestiami resocjalizacji 
przez sztukę piszę, iż istnieją duże możliwości korzystania przez arteterapeutów z podpowiedzi 
zawartych w testach psychologicznych na niedokończone zdania, rozpoczynających się od słów: 
jestem.....; lubię..... ; mam.....; dobrze mi kiedy....; staram się.....;itd. 

 Do powyższych działań i założeń dopowiedzieć wypada, że podczas percepcji form i treści 
należących do sztuki sakralnej, bodźce zmysłowo-umysłowe wpływają na świadomość tychże doznań 
zmysłowo-umysłowych w poczuciu prawdy, piękna i dobra. Ich odbiór, niezależnie od stopnia różnicy, 
jest porównywalny i zarazem korygowany przez dotychczasowe doświadczenia doznań w wymiarze od 
przyjemnych po nieprzyjemne, sensownych po bezsensowne, etycznych po nieetyczne, realnych po 
fikcyjne. Ostatecznie rodzaje, głębia i zakres uświadomionych doznań stanowić powinny podstawę do ich 
analizowania podczas badań diagnostycznych.  

____________________________________________________________________________ 
 

 Dla potrzeb badań i zarazem podczas rozwiązywania problemów badawczych – w kontekście psychologii 

kwantowej - zachodzi konieczność poszukiwania związków przyczynowo – skutkowych pomiędzy myśleniem 

psychopaty a jego świadomością i samoświadomością należących do bytów kwantowych. W poszukiwaniach tych  

należy założyć w formie rozbudowanej „kwantowej hipotezy”, iż związki nie tylko są lub ich nie ma, ale też są, 

przede wszystkim, one możliwe. Założenie takie będące „hipotezą” staje się ogniwem całego procesu rozwiązywania 

problemów. Nie mogąc rozwiązać problemu, musimy zmienić założenie, lub inaczej budować problem(y) – tego 

wymaga mechanika kwantowa – nie dając jednak pełnej odpowiedzi na uwarunkowania kwantowe. Tu powiedzmy 

od razu, że pojęcie „możliwe” zawiera w sobie niepewność. W świetle powyższego, w arteterapii przez sztukę 

sakralną, w ujęciu kwantowym, wszystko jest możliwe, nawet pokonanie lęku podczas myślenia o zbawieniu swojej 

duszy – świadomości monitorowanego sumienia, wiedząc jednak, że możliwość nie jest tym samym co pewność. Po 

studiach nad teorią kwantową, w tym psychologią kwantową takie stanowisko prowadzić może w arteterapii do 

konstatacji, że arteterapia z udziałem wielu animatorów nawet z „piekła rodem”(naśladowców scen zawierających 

własne i cudze dramaty), jest drogą świadomego rozwoju w polu kwantowych możliwości (zob. także przypis ** ). 

_____________________________________________________________________________  

 
 W powstałych i mierzalnych relacjach występujące kategorie (wartości) piękna, dobra i prawdy 

dla (w) każdej osobowości pozwalają opisać, na różne sposoby, świat taki, jaki jest on rzeczywiście 
odbierany, zaś momenty odkrycia przeżycia duchowego (ekstazy), estetycznego czy poznawczego 
stanowić winny potwierdzenie rozumienia uświadomionych ww. doznań. Doznań, będących początkiem 
znalezienia w głębi własnego (ja) przemiany i zarazem usuwania przeszkód leżących na drodze do 
wewnętrznego rozwoju. Rozwój wewnętrzny z udziałem sztuki sakralnej winien zabezpieczać badanych 
przed oczekiwaniami materialnymi, skupiając ich bardziej na wartościach tkwiących w prawdopodobnym 
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żalu, altruizmie, miłości, wierze i nadziei. Jak wskazuje dotychczasowe doświadczenie osób 
przebywających w odosobnieniu za czyny karalne, sztuka sakralna czyni im łatwiejszy powrót do 
zdrowego sposobu czy trybu życia. Podobne efekty daje się zaobserwować u osób nadużywających picie 
alkoholu oraz biorących narkotyki. 

 W obiektywizacji pomiaru doznań transakcyjnych nad percepcją i kreacją wartości artystyczno- 
estetycznych szczególnego znaczenia nabiera interpretacja świata, w tym dzieł, utworów człowieka w 
najszerszym tego słowa znaczeniu, w sposób interaktywny. W komorze aparatu do obrazowania metodą 
fMRI - dzięki skanerowi – podczas percepcji obrazu „Ecce Homo”, mamy możliwość dokonania 
obrazowania poziomu interaktywności mowy wewnętrznej z udziałem doznań zmysłowych. Przebiegowi 
tych procesów pomaga obok ww. utworu zamieszczona skrócona skala doznań zmysłowo-umysłowych. 
Podczas notowania wyników na skali doznań dochodzi do „jednoczesnego” zapisu tych dwóch rodzajów 
doznań. Należy tu przyjąć, że pierwszy, tj. dokonany w samoświadomości doznań zmysłowych 
uruchamia obszary aktywności w mózgu odpowiedzialne za percepcję. Drugi dotyczący doznań 
umysłowych uruchamia z uwzględnieniem uwagi obszar(y) aktywności intelektualnej. Powyżej 
wymienione obszary fizjologicznie aktywne i zarazem śledzone w czasie rzeczywistym pozwalają 
wskazać swym zakresem czynniki odpowiedzialne za percepcję i kreację (interaktywność) podczas 
eksperymentu. Lokalizacje ośrodków doznań wraz z ich obszarami interpretującymi percepcję i kreację, 
na dzień dzisiejszy, pozwalają dzięki skanerom dostarczyć wielu informacji dotyczących przebiegu, 
interpretacji i kodowania powyżej wymienionych doznań.  

 Jest interesującym zagadnieniem skanowanie mowy wewnętrznej towarzyszącej interaktywności 
dla relacji, w której występują bodźce stymulujące z obu stron, tj. z jednej strony należące do wyobraźni 
zmysłowej, z drugiej zaś, do wyobraźni umysłowej. Ich nałożenie wyrażone w i poprzez 
świadomość/samoświadomość to klucz do powodzenia bliższego poznania tajemnicy twórczości 
(zachowania się) każdego człowieka. Procesy należące do twórczości, poznanie licznych ich 
uwarunkowań, w najbliższej przyszłości, pozwoli wyjaśnić teoria kwantowa. Zwłaszcza zrozumienie 
mowy wewnętrznej (często identyfikowanej jako wyraz świadomości kwantowej wewnętrznej czy 
duchowości), to przyszłość przed zrozumieniem interaktywności niezbędnej w procesie interpretacji i 
tworzenia nie tylko dzieł literackich, ale i plastycznych, to przyszłość także przed każdą formą terapii 
wykorzystującej samoświadomość kształtowania się w każdej jednostce  poczucia spełnienia się poprzez 
działania przynoszące satysfakcję z płynących doznań zmysłowo-umysłowych. Konkludując powyższe 
podkreślić wypada, iż badania z pomocą unowocześnionych skanerów fMRI, w niedalekiej przyszłości 
pozwolą uzyskać odpowiedzi na pytania, czy i w jakim zakresie mowa wewnętrzna ma znaczenie dla 
interaktywności podczas percepcji i kreacji dzieł plastycznych, i dalej, czy i na ile z mową wewnętrzną 
ma związek świadomość kwantowa podlegająca Polu punktu zerowego świadomości kwantowej? Jaki w 
niej udział ma pamięć, uwaga, myślenie i wyobraźnia. Wydaje się, iż badania porównawcze z pomocą 
fMRI pozwolą określić także liczne dysfunkcje i preferencje wyrażane w potrzebach, zarówno w procesie 
edukacji, jak i terapii.  

 Dopowiedzieć należy, iż pomiar doznań zmysłowo-umysłowych pod względem rozumienia sensu 
znaków, symboli i metafor rozpatruję od strony semiotyczno-semantycznej. Tu zakładam, że znaczenie 
(rozumienie) znaków, symboli i metafor zawartych w obrazie „Ecce Homo” dotyczy interpretacji treści i 
formy posiadającej sens będący „jednością”, która zawiera 4. jej aspekty: rzeczowy, estetyczny, etyczny i 
intelektualny. Do wymiaru rzeczowego i intelektua lnego przynależą problemy związane z komunikacją 
własnego ja – ja i społeczną ja – inni. Na podstawie różnic znaczenia Postaci: ten – nie ten, ocenić można, 
czy dyskurs (rozumowanie) dotyczy tematu czy nie.  

Ponieważ obraz przez swoją rzeczowość, przesłanie symbolizuje sens stanowiący komunikacyjny 
użytek, to zawarta w nim i następnie odczytana symbolika czy (i) metafora, z jednej strony pozwala 
rozwijać, z drugiej zaś, ulegać skondensowaniu względem oczekiwania społecznego czym zarazem 
ułatwia orientację co do poziomu sposobu percepcji i myślenia osoby badanej.  

 W aspekcie estetyczno-etycznym na skali mierzone są procesy skojarzenia i porównania światów 
opozycji elementów należących do harmonii w jedności formy plastycznej z elementami dyskomfortu 
psychicznego świadczących o dysharmonii uczuć.  

 Z punktu widzenia estetyki wychowania, dookreślając powyższe stanowiska zawarte w definicji 
arteterapii w resocjalizacji, powiem także, iż ponieważ twórczość artystyczna, a w niej wartośći 
artystyczne wywodzą się z wartości estetycznych przynależnych do świata przyrody, w tym jej sposobów 
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funkcjonowania na poziomie obejmującym także prawa moralne, są podstawy, aby w metodyce 
wychowania zawierającej działania arteterapeutyczne uwzględnić mechanizm przeniesienia 
(transformacji) piękna (w nim zasad) na funkcje życia człowieka mającego kierować się również estetyką 
myślenia i uczuć moralnych.  

 Ponieważ w procesie np. wychowania uświadamianie takich stanowisk wymaga znacznego 
wysiłku ze strony wychowawcy i podopiecznego, ważne jest ścisłe obcowanie z pięknem przyrody 
włącznie z człowiekiem będącym jej częścią, jednocześnie wskazując na różnice  i podobieństwa tkwiące 
w wartościach estetycznych mających, jak prawie cała rzeczywistość, wymiar komplementarno-
dychotomiczny, oparty na przciwieństwach zawartych w jedności.  

 Podczas analizy porównawczej, odkrycie różnic i podobieństw przez podopiecznego, wyzwala  w 
nim poczucie dumy i zarazem refleksyjne myślenie nad prawami (odkrytymi zasadami) regulującymi 
zachowanie się człowieka względem przyrody, a w niej drugiego człowieka. W sytuacji gdy już u 
podopiecznego doszło do zaniedbań wychowawczych, rozpoznanie, przenoszenie  i identyfikacja przez 
niego świata wartości estetycznych i wartości artystycznych zawierających jedno z ważniejszych 
kryteriów moralnych tj. , aby drugiemu nie szkodzić, wówczas podopieczny winien podlegać procedurom 
nauczania i wychowania zawierającym system nagród związanych z prawami uczenia się i nauczania 
przez warunkowanie. 

 W konkluzji definiowanych i analizowanych pojęć i zagadnień warto zaznaczyć ich przydatność 
dla potrzeb resocjalizacji przez sztukę. Szczególnie, gdy w działaniach diagnostyczno-prognostycznych, 
w tym programowaniu arteterapeutycznych czynności, przydatnym może być wyprowadzony z ogólnych 
psychologicznych praw zachowania wzór opisujący pomiar poziomu poczucia piękna (Ppp) u 
psychopatów kalkulatywnych. 

 
Ppp = f(Ep x Lp x Pw x Uw x np. x Dtp); 
 gdzie: 
 Ppp – poziom (natężenie) poczucia piękna podczas percepcji i kreacji dzieł(a)  
 f - symbol funkcji opisującej wymienione wyznaczniki 
 Ep - poziom ekstrawersji 
 Lp - poziom lęku 
 Pw - poziom poczucia winy 
 Uw - poziom rozwoju uczuć wyższych 
 NP- poziom narcyzmu Dz 
 Dp - poziom doznań transakcyjnych według wzoru: Dt (doznania transakcyjne) = -------, w 
 Du  
którym Dz – doznania zmysłowe dotyczą wartości estetycznych; Du – doznania umysłowe dotyczą 

wartości artystycznych. W sytuacji gdy badaniom na Ppp poddajemy psychopatów impulsywnych, 
formuła dotycząca pomiaru doznań transakcyjnych (komplementarnych) ma postać nie ilorazu lecz 
iloczynu doznań zmysłowych i umysłowych tj. (Dz x Du). 

 
Źródło: opracowanie własne 
 
 Podczas percepcji i kreacji – w poziomie poczucia piękna u psychopaty typu kalkulatywnego 

zakłada się, że jego Ppp jest nierówny względem Ppp u osób z grupy kontrolnej oraz to, że towarzyszy 
wysoki poziom ekstrawersji, zaniżony poziom lęku psychicznego, brak poczucia winy, a także 
niedorozwój uczuć wyższych, podwyższony poziom narcyzmu i wysoki poziom doznań transakcyjnych.  

 Przed badaczami otwiera się zatem perspektywa odpowiedzenia wynikami pomiaru – na poziomie 
istotności statystycznej – na pytanie, jaki może mieć wpływ nie tylko poziom poczucia  piękna w tym jego 
doznań zmysłowo – umysłowych na rozwój osobowości psychopaty, ale też jakie i w jakim stopniu 
współodpowiedzialne są z nimi inne czynniki osobowościowe w jego zachowaniu się. W niedalekiej 
przyszłości badania nad ustaleniem Ppp pozwolą badaczom ustalić zakres programu (ów) działań 
arteterapeutycznych tak, aby przez manipulowanie procesami percepcji i kreacji zawierającymi środki i 
wartości artystyczno-estetyczne można było wpływać na przebieg czynności związanych z ww. 
współczynnikami, w konsekwencji korygujących zachowanie się jednostek o skłonnościach 
psychopatycznych. Warto zaznaczyć, iż dla tej kategorii skłonności czy zaburzeń osobowości, poza 
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udziałem aktywności własnej, manipulowanie ww. czynnikami podlegać winno prawom uczenia się przez 
warunkowanie instrumentalne klasyczne i społeczne. Dzięki uczeniu się przez warunkowanie i aktywność 
własną z udziałem wartości artystyczno-estetycznych (poza wyjątkami, do których należą tzw 
zwyrodnialcy oraz chorzy psychicznie) winno dochodzić do podwyższenia poziomu kontroli wewnętrznej 
oraz pobudzeń, wzmocnień i gratyfikacji (nagród) sprzyjających przewartościowaniu dotychczasowego 
stanu zachowania się. 

 W kwestiach istoty psychopatii oraz podstawowych cech charakteryzujących psychopatię odsyłam 
czytelnika do przeglądu bardzo wielu interesujących teorii oraz technik diagnostycznych wraz z 
wynikami badań prezentowanych w książce prof. Kazimierza Pospiszyla, pt.: Psychopatia, Wyd. PWN, 
Warszawa 1985 i dalsze wydania. Także zob. przypis **.  

________________ 

 ** Inspiracją do sformułowania wzoru psychologicznego prezentującego zachodzące związki funkc jonalne 

między zmiennymi (cechami) operacyjnymi pomiaru poczucia piękna u psychopaty kalkulatywnego były dla mnie 

teorie i koncepcje psychologiczne przedstawione przez m.inn.; Kurta Lewina i Edwarda Ch. Tolmana. Pierwszy i 

drugi ujmują zachowanie się jednostki wyrażone w formie zmatematyzowanej. Zachowanie się jest funkcją całej 

sytuacji, w jakiej jednostka znajduje się, tzn. przestrzeni życiowej składającej się z warunków tkwiących w samej 

jednostce i otoczeniu., wzajemnie od siebie zależnych.. Zob.KurtLewin: Principles of topological psychology. New 

York 

1936, McGraw-Hill, s. 200., Edward Ch. Tolman: Psychology versus immediate experience. Philosophy of 

Science 2, 1935, nr 3., Edward Ch, Tolman: An operational analysis of „demands”.  

Erkenntnis 6, 1937, nr 5/6., oraz E. Ch. Tolman: A Psychological Model: [W]: Towards a General Theory of 

Action. Publishers T. Parsons, F.A. Shills and oth. New York 1962. 

 

W kwestiach sztuki sakralnej w resocjalizacji, można dodać, że podczas diagnozy, w tym 
szczególnie z udziałem prezentacji obrazu własnej osoby w trzech wymiarach czasu, obraz(y) zaliczane 
do sztuki sakralnej, podczas traumy i terapii są jedynie sprzymierzeńcami w rozwiązywaniu sytuacji 

trudnych, traumatycznych. Obrazy, czasem rzeźby o formie realistyczno – symbolicznej, przemawiają 
bowiem do wyobraźni, uruchamiając z czasu przeszłego i teraźniejszego najróżniejszego rodzaju formy 
myślenia od roszczeniowo-życzeniowego począwszy na błagalno-dziękczynnym skończywszy. Zdarzają 

się jednak przypadki, iż osadzeni będąc zainspirowanymi doniosłością terapeutycznego wydarzenia, w 
którym uczestniczą, podejmują się działań artystycznych przynależnych do sztuki sakralnej.  
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Summary 

Rudovski T. The need for research on resocialization through sacred art in the interpretation of 

quantum ps ychology. 

Sacred art is widely used in humanistic or behavioral cognitive psychology during the therapy of socially 

disadvantaged people. In the process of perceiving the forms and content of sacred art, sensory -psychic stimuli affect 

their awareness in the context of beauty, truth and goodness. Therefore, the study suggests that these categories (values) 

are accompanied by consolidated volitional nature and consciousness is a condition of freedom of choice. 

Keywords: sacred art, consciousness, resocialization.  

 

Анотація  
Рудовскі Т. Потреба досліджень ресоціалізації через сакральне мистецтво у трактуванні  

квантової психології.  

Сакральне мистецтво широко використовується в гуманістичній, або поведінково-пізнавальній, 

психології під час терапії соціально непристосованих людей. У процесі сприйняття форм і змісту  

сакрального мистецтва сенсорно-психічні стимули впливають на їхнє усвідомлення у контексті краси, 

істини і добра. Тому в дослідженні висловлюється припущення , що згадані категорії (цінності) 

супроводжуються зміцненям вольового характеру, де свідомість  є умовою свободи вибору. 
Кючові слова: сакральне мистецтво, свідомість, ресоціалізація.  
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ЛИСТУВАННЯ ОТЦЯ-ДЕКАНА КЕЛЕСТИНА КОСТЕЦЬКОГО  

З МИТРОПОЛИТОМ АНДРЕЄМ ШЕПТИЦЬКИМ (1900-1914 рр.)  
ЯК ДЖЕРЕЛО ІСТОРІЇ УГКЦ НА БУКОВИНІ 

 

Досліджується історичний розвиток Української греко-католицької церкви у Чернівцях. Висвітлено 

діяльність декана Буковинського Келeстина Костецького, на основі листування з Андреєм Шептицьким.  

Ключові слова: Андрей Шептицький, духовність, Українська греко -католицька церква (УГКЦ), 

національно-християнська мораль, національна-свідомість, о. Келeстин Костецький, парафія, священик.  

 
Постановка проблеми. Буковина відома великою кількістю знаних постатей, які, будучи 

включеними у соціокультурний дискурс, безпосередньо задавали тон розвитку духовної культури. 
Серед них отець Келестин Костецький, декан Чернівецького деканату Української греко-
католицької церкви 1885-1918 рр., який доклав чимало зусиль щодо поширення та зміцнення 
греко-католицизму на Буковині. Він домігся будівництва у Чернівцях нової греко-католицької 
святині, хоча втіленню його планів у життя завадила Перша світова війна. Організував пастирську 
візитацію на Буковину Андрея Шептицького, утверджував християнсько-українські обряди, 
створював громадські товариства, брав активну участь у політичному житті краю. Працював і жив 
зі своєю парафією у різні періоди, як мирного часу, так і військового. На нашу думку, покликання 
отця-декана є хорошим прикладом для сучасних студентів-семінаристів, майбутніх лідерів церкви 
та нашої країни.  

Метою публікації є висвітлення натхненної праці отця-декана К. Костецького крізь призму 
його листування з митрополитом Андреєм Шептицьким у 1900-1914 рр. Також автори ставлять 
перед собою мету – охарактеризувати ключові події, які відбувались у житті греко-католицької 
церкви Чернівеччини у зазначений період.  

Аналіз останніх досліджень. Наукова розробка досліджуваної теми перебуває у стадії збору, 
вивчення й аналізу матеріалів. У 2016-2017 рр. автори опублікували серію статей, присвячених 
розвитку УГКЦ на Буковині та подали на суд громадскості монографію на тему: «Два століття 
служіння Богові і нації: УГКЦ на Буковині». Видання оприлюднили на радіо, інтернет -сайтах, 
сторінках друкованих видань, презентували в Івано-Франківському Богословському університеті 
імені св. Івана Золотоустого, Українському Католицькому Університеті (Львів), розіслали у 
наукові бібліотеки України, книга подавалася на «Міжнародну премію імені Івана Франка».  

Виклад основного матеріалу. Висвітлення переписки отця-декана Келестина 
Костецького з митрополитом А. Шептицьким подаємо за тематично- хронологічним порядком 
із коментарями до них.  

 К. Костецький переймався місійною працею серед вірних, тому лист від 21 лютого 1900 р. 
– це прохання до єпископа Андрея приїхати на Буковину та виступити на Святій місії, а також 
водночас направити на місію до Чернівців отця Омеляна Боярського з Вашківців, який славився 
ораторськими здібностями. Додамо, що О. Боярському часто довіряли підкріплювати парафії. Тож 
у міжвоєнний період він довший час служив у селі Новосілка-Костюкова Заліщицького п-ту, де 
виховав село у національно-християнському дусі, за що енкеведисти його розстріляли під час 
відступу в 1941 р. Поховали отця на церковному подвір’ї та вже під час відродження української 
незалежності на його могилі поставили мармуровий пам’ятник, а на стіні місцевої церкви 
намалювали о. Боярського з хрестом у руці на чолі вірних.  

Отець К. Костецький катехитичною працею намагався охопити також військових з чотирьох 
регіментів у Чернівцях та просив єпископа А. Шептицького посприяти цьому задуму [2, арк.4]. А 
коли владика Андрей став митрополитом, отець-декан просив затвердити на посту військового 
капелана духівника о. Добротвора замість о. Світенького. «Добротвор, – писав він, – володів 
високою освітою, німецькою мовою та був священиком, повним віри і доброї праці» . 

Окрім усього іншого, К. Костецький піклувався про бідних священиків, наприклад, убогого 
пароха Гвоздецького з Хлібовичів, який, маючи численну родину, ледве зводив кінці з кінцями. 
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Вочевидь саме тому отець просив митрополита, щоб його сина, який завершував навчання, 
направити служити до Чернівців, бо він «як знаток церковного хорального співу дуже придався б 
для церковного хору» [3,арк. 28]. Також о. Костецький вів мову про те, щоб високі керівні посади у 
Чернівцях обіймали українці. Наприклад, про секретаря крайового суду Михайла Коралевича, 
який був людиною високої побожності, щонеділі причащався, очолював при церкві провід 
товариства святого Тадея, який перейняв від Степана Смаль-Стоцького. Отже, йшлося про 
заміщення вакатної посади «судового совітника», але на конкурс президент суду Кляр поставив 
його на друге місце, а на перше «якогось румуна». Справу мав остаточно вирішувати президент 
Туржніцький клопотанням перед міністерством. Костецький просив митрополита посприяти у 
справі Коралевича, оскільки той відстоював би українські інтереси.  

Впоминався отець-декан у митрополита і про отця Михайла Сімовича, катехита 
учительської семінарії в Заліщиках щодо призначення його у Галицьку крайову шкільну раду та 
говорив при цьому, що той побожний і «великий приятель молодіжи і заслуговує на підтримку» . 
Згодом добивався катехитури для о. М. Сімовича у гімназії Франца Йосифа у Львові на місце 
померлого отця Лепкого і писав про нього як про «світлого і вимовного учителя», який дев’ять 
років пропрацював у Чернівцях і заслужив своєю ревністю грамоти і похвали вищої церковної 
влади. Просив також за отця Єдинака на його підтримку як такого, що дарований Богом у тяжких 
часах, щоб своїм високим становищем обороняти церкву і народ від нападок ворогів 
«драгоманівського атеїзму, схизматицького цареслав’я»  [4, арк. 39]. Також піклувався 
о. Келестин про відновлення у духовній семінарії студента із с. Балківці Йосифа Балка, бо 
останній змушений був взяти відпуск у зв’язку з важкою хворобою його батька. Писав, що знає 
цього хлопця змалку як побожного, який гаряче бажає стати священиком [5, арк. 41]. 

Чернівецький парох хотів, щоб Андрей Шепт ицький приїхав на освячення кам’яної церкви у 
Боянах. Церкву планували освятити під час візитації А. Шептицького на Буковину, але так не 
сталося, бо храм потребував додаткових робіт і майстри до 12 травня не змогли вкластися у 
зазначений термін. Будівельні роботи завершили значно пізніше і церкву підготували до посвяти 
26 червня 1900 р. [6, арк. 14].  

Парох наголошував, що під час запланованої візитації єпископа на Буковину в травні 1900 р. 
подбає про потрібні організаційні заходи щодо зустрічі владики Чернівецькою крайовою владою. 
Такою зустріччю влада мала б висловити повагу до греко-католицької церкви, а не тільки, як було 
раніше, до латинських і православних владик на Буковині [7, арк. 7]. Багато сил та енергії отець 
Келестин доклав до втілення програми візитації владики Андрея на Буковину. Він детально описав 
програму відвідин буковинських сіл владикою, стан доріг, приміщень для квартирування, 
харчування та стан кінної тяги. У листах отець Костецький просив владику, що дуже важливо, 
дотриматися програми візитації та не брати з собою великої свити, бо для такої кількості людей 
важко знайти приміщення нічного відпочинку та прогодувати, адже буковинські села бідні, крім 
того весь тягар лягатиме на сільських паніматок, які не завжди зможуть впоратися. Для прикладу, 
парох Костецький пригадував візитацію по Кудринецькому деканату Тернопільщини митрополита 
Сильвестра Сембратовича, який надмірно довго перебував у селах, що викликало нарікання з боку 
селян. Отець просив, щоб у провінційних парохіях не затримуватися довше, ніж на одну добу, 
оскільки селяни мали багато клопоту з весняними роботами. Як показав подальший аналіз ходу 
візитації владики на Буковину, вона була щасливо виконана, владика Андрей залишився 
задоволеним, за що нагородив кількох священиків гарними парафіями та почесними орденами і 
титулами [8,арк. 8]. 

З цього приводу о. Келестин просив А. Шептицького ще нагородити орденом святого 
Георгія Краєвого, Президента Бургіньйона, що високо підняло б греко-католицьку церкву, та 
орденами старостів Сторожинця Кароля-Фелікса Крженьовського та Андрея Соневицького, які 
доклали значних зусиль щодо візитації в їхньому містечку. Також клопотався про відзначення 
нагородами о. Майковського з Кіцманя, о. Лабія з Боян та похвальними грамотами отця Михайла 
Сімовича й віце-декана о. Цісика [9, арк. 13]. Згодом о. Костецький попросив ще раз владику 
Андрея нагородити орденами Святого Григорія, старосту Сторожинця К. Ф. Крженьовського, який 
став іменованим совітником регіонального уряду і Андрея Соневицького, властителя дібр 
Сторожинця, завдяки якому було побудовано церкву в містечку. Водночас також просив отець 
папського відзначення отцю Іоаннові Шиху, щоб піднести його до рівня почесного крилошанина, 
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завдячуючи якому маємо працю «Історія церковної унії на Буковині» [10,арк.19]. Ці та інші 
нагороди високо цінилися в народі, оскільки на церемонію вручення командорського ордена 
святого Георгія сторожинецькому старості Каролю Кржесньовському було запрошено навіть 
коменданта краєвої жандармерії. Отець К. Костецький, будучи присутнім при врученні нагороди, 
виступив з промовою та написав митрополиту Андрею про піднесення греко-католицького обряду 
з нагоди таких відзначень. 

Відомо, що єпископ після візитації на Буковину, написав пастирські листи буковинцям і 
розпорядився розіслати їх по парохіях, де їх зачитували у церквах та просвітніх читальнях. 
Листи до «русинів» деканату надіслано у двох великих паках, які о.  Келестин розіслав по 
місцевих парафіях. Про відгуки на Пастирський лист Митрополита Андрея отець Келестин 
повідомляв, що «Пастирський лист Вашого Високопреосвященства для рускої інтелігенції 
читают пильно і рускі православні священики и не мают слів на похвалу, а наші гр. католицькі 
інтелігенти по перечитанню того листу зачинают частіше заходити до церкви»  [11, арк. 33 
зв]. У наступному листі від квітня 1914 р. о. Келестин зголосив митрополита, що отримав лист 
пастирський до русинів на Буковині у кількості ще 100 примірників. Але цих видань для краю 
було надто мало, адже Чернівецька парафія більша за всі три інші парафії разом узяті. Крім того 
пастирським посланням митрополита цікавилися православні священики «тому 50 примірників 
розібрали і з великим одушевленням читали і читают. Православні священики сказали по 
перечитанню, що той пастирський лист сердечно і переконуючо написаний, що они не хочут на 
него анафему кидати» [12, арк. 61].  

Отець Костецький добре розумівся на психології людей, яких нагороджували церковними та 
державними нагородами. Такі люди ставали прибічниками греко-католицької церкви на Буковині 
та працювали для її розвитку. Після того як митрополит Андрей нагородив президента краю 
Бургіньона орденом Святого Григорія, о. Костецький написав митрополиту листа про велику 
радість президента, який любив «збирати» ордени. Костецький не зупинявся на досягнутому й 
висловив думку про те, щоб А. Шептицький особисто вручив орден Бургіньонові. Від губернатора 
багато що залежало в питаннях розвитку церкви на Буковині. З цього приводу о.  Костецький 
написав митрополиту, що «тою коштовною жертвою, яку в тій ціли понести зволили створили 
нову щасливу еру для церкви нашої на Буковині» [10, арк.19]. К. Костецький наголошував, що 
митрополит Андрей за короткий час зробив для відродження греко-католицької церкви на 
Буковині більше, ніж єпископ Пелеш упродовж багатьох років. Далі отець-декан висловив думку, 
щоб митрополит подарував дружині Президента Бургіньона «селветку з мощами святими, а для 
трьох доньок бодай ладні образки с своїм підписом привести зволили. Ті побожні дами дуже би 
тим тішилися» [10,арк. 19]. Отець ще раз пригадав митрополитові обіцянку присвоїти звання 
крилошанина Іоаннові Шихові, тож напередодні Першої світової війни митрополит Андрей таки 
присвоїв звання крилошанина І. Шихові, за що о. Келестин щиро подякував митрополитові 
Андреєві такими словами: «Хочу гарячою подяков за ті блага за ті багаті датки і матеріальні 
жертви, які ваше Високопреосвященство через ордени є такими високими для Буковини понесли і 
нам нашу тяжку задачу улекшили» [12,арк. 61]. Не забував і про себе, коли владика Андрей під 
час візитації канонічної висловився про потребу піднести К. Костецького до рангу генерального 
вікарія. Проте просив він з метою не «особистого привілеювання, а з метою зрівняння у правах з 
тутейшими латинськими парохами, які чванилися вищими рангами у Римі» [13,арк. 20].  

Декан повідомив митрополитові Андрею цікаву новину про розмову з єпископом 
Рептою, котрий не проти був би перевести православну церкву на унію, з метою вивести 
православну консисторію з-під державного контролю під владу папи. Це Костецький 
повідомив митрополитові Андрею з конфіденціальної розмови з президентом Бургіньоном. 
Потім у наступному листі до митрополита отець знову повторив версію об’єднання 
православної і греко-католицької церкви на Буковині. Висловлював він  також думку про 
єпископа Репту як такого, що своїм румунським шовінізмом помножує «ряди руских католиків 
на Буковині». Йшлося про парафіян в с. Рідківці, які бажали богослужінь у церкві українською 
мовою, а румунський священик відмовляв їм у цьому [4, арк. 39].  

Цікаво, що К. Костецький наголосив митрополитові про весілля доньки президента 
Бургіньона 26 жовтня 1901 р., яка вийшла заміж за багатого дідича з Угорщини Коломана де 
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Артнера, напоручника 14 регіменту чернівецьких гусарів. Декан просив митрополита телеграфом 
поблагословити молодят, оскільки «то справило би їм велику утіху».  

З переходом Андрея Шептицького на митрополичу кафедру до Львова постало питання 
кандидатури єпископа на Станіславську єпархію. Костецький пропонував кандидатуру о.  Філяса, 
проти якої ополчилася польська газета «Монітор», і це була справа «кацапів» – пояснював отець-
декан. З цього ж приводу Костецький писав, що «Газета народова» подала чутку про номінацію 
о. Філяса на єпископа. За цю добру вістку декан написав до митрополита таке: «в імені цілого 
Буковинського кліру дякую і дорогі руці цілую, що охоронили нас від кацапа і дают нам на єпіскопа 
мужа високоосібного и найліпшого волев оживленого» [13, арк. 36]. Як відомо, апостольський 
престол призначив єпископом на Станіславську єпархію Григорія Хомишина, який у майбутньому 
чомусь негативно ставився до кліру уніатської церкви у Чернівцях. Згодом отець Костецький 
повідомив, що владика Станиславівський Григорій Хомишин з невідомих причини має ряд 
непорозумінь з такими місцевими товариствами як «Союз», «Січ», «Запороже». Членство яких в 
основному православне, і вони «найбільш роз’ярені на нашого Преосвященного, щоб їм тут 
найбільше зневаги утримали» [14,арк. 47]. Забігаючи вперед, скажемо, що у силу свого складного 
характеру владика мав проблеми з багатьма діячами громадсько-культурного життя, у тім числі 
навіть з митрополитом Андреєм. 

З нагоди призначення Андрея Шептицького митрополитом Келестин Костецький від усього 
буковинського греко-католицького священства побажав йому стати кардиналом і керувати 
Галицько-Буковинською церквою на многі літа [15, арк. 37]. В одному з листів до А. Шептицького 
Костецький нагадав йому, що під час своєї візитації Буковиною 1900 р. у Кіцмані відбулася тепла 
зустріч з римо-католицьким священиком Штейнбахом, який обмінявся з владикою кишеньковим 
годинником, що вийшов з ладу. Штейнбах просив тепер замовити слово для зустрічі з 
митрополитом. Отець Костецький характеризував Штейнбаха як такого, що живе у мирі й злагоді 
з греко-католицькими священиками.  

Завдячуючи К. Костецькому, у Чернівцях розроблявся проект побудови нової Греко-
католицької церкви у зв’язку зі збільшенням кількості греко-католиків, що свідчило про 
результативність праці українського священства. Відзначимо, що площу для будівництва храму 
посприяв отримати відомий громадський і політичний діяч Микола  Василько. З цього приводу 
митрополит побажав побачити документ на площу під церкву і, як можемо знати, К. Костецький 
надіслав йому його [16, арк. 62]. Підготовка до будівництва святині посувалася швидкими 
темпами. Отець-декан зголосив, що до нього звернувся гофрат д-р Зюбрицький з бажанням 
пожертвувати 4000 корон у паперах на образ до олтаря святого Йосафата та Пресвятої Родини, 
позаяк церква присвячується Пресвятій Родині. Зюбрицький просив знайти художника, який би 
міг написати копії ікони художника Мурільо. Костецький з цих питань радився з митрополитом, 
оскільки останній добре розумівся на іконописанні, про те, що, можливо, ці полотна змалював би 
художник Сосенко [17, арк. 46].  

З переписки з митрополитом дізнаємося, що отець К. Костецький напередодні Першої 
світової війни важко хворів і передчував свою близьку смерть. Мав троє дітей: сина Івана, 
секретаря у скарбовій дирекції, доньку, учительку в одній з комунальних шкіл, і ще одного сина, 
що служив ченцем при Бучацькому монастирі, і від його духовної праці Костецький отримував 
найбільше задоволення [14, арк. 47]. 

Висновок. Отже, виходячи з переписки отця-декана Келестина Костецького з митрополитом 
А. Шептицьким у 1900-1914 рр., відзначаємо колосальну працю пророблену отцем-деканом у 
різних галузях життя Чернівецького деканату, здобутий ним авторитет серед краян, представників 
різних конфесій та австрійської еліти, уміння К. Костецького підтримувати дружні релігійні 
зв’язки з представниками ворогуючих румунів, поляків і німців та знаходити серед них друзів.  
Будучи аналітиком від природи, К. Костецький своєчасно підказував митрополитові про зміни, які 
відбувались у духовному та громадському житті краю, на які варто було б реагувати. Розуміючи 
вагу і значення зрілих кадрів серед священиків, він вчасно добивався підтримки їх у кар’єрному 
зростанні на парафіяльному і громадсько-культурному рівнях.  
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Фонд 358, опис 2, справа 177 «Шептицький Андрей (Роман-Марія-Олександр, 1865-1944) – граф, 

митрополит Галицький греко-католицької Церкви, архиєпископ Львівський, єпископ Кам’янець -

Подільський, культурний і церковний діяч, меценат, дійсний член НТШ»  

Листи священика Костецького Келестина з Чернівців до Шептицького (1900 -1914). 

1. Лист1. Ф. 358, о. 2, спр. 177,арк. 2 зв. 

2. Лист 2. Ф. 358, о. 2, спр. 177,арк.4. 

3. Лист17. Ф. 358, о. 2, спр. 177,арк.23. 

4. Лист 23. Ф. 358, о. 2, спр. 177,арк.39. 

5. Лист 25. Ф. 358, о. 2, спр177,арк.41. 

6. Лист 8. Ф. 358, о. 2, спр. 177,арк.14. 

7. Лист 4. Ф. 358, о. 2, спр. 177,арк.7. 

8. Лист5. Ф. 358, о. 2, спр. 177,арк. 8. 

9. Лист7. Ф. 358, о. 2, спр. 177,арк. 13. 

10. Лист 13. Ф. 358, о. 2, спр. 177,арк. 19. 

11. Лист 20. Ф. 358, о. 2, спр. 177,арк. 33. 

12. Лист 33. Ф. 358, о. 2, спр. 177,арк.61. 

13. Лист 21. Ф. 358, о. 2, спр. 177,арк. 36. 

14. Лист 29. Ф. 358, о. 2, спр. 177,арк. 47. 

15. Лист 22. Ф. 358, о. 2, спр. 177,арк. 37. 

16. Лист 22. Ф. 358, о. 2, спр. 177,арк. 62. 

17. Лист 28. Ф. 358, о. 2, спр. 177,арк. 46. 
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Myzak N., Yaremchuk A. Сorrespondence of Kelestyn Kostetsky with Metropolitan Andrey Sheptytsky 

(1900-1914) as a History Source of the UGCC in Bukovyna. 

Priest Kelestyn Kostetskyi was the dean of the Chernivtsi Dean's Office of the Ukrainian Greek Catholic 

Church in 1885-1918, and he made a great effort in spreading and strengthening Greek Catholic is m in Bukovyna. 

He sought building and construction of a new Greek Catholic church in Chernivtsi, although World War I prevented 

the implementation of h is plans. He organized a pastoral visit to Bukovyna for Andrei Sheptytsky. He approved new 

Christian-Ukrainian ceremonies, created societies, and participated in the political life of the region. We believe that 

contemporary seminarians can learn on the example of the father-dean's life and activity: how to love the Church of 

Christ, the Ukrain ian people, and how to work for their glory and prosperity.  
Keywords: Andrey Sheptytsky, spirituality, Ukrainian  Greek Catholic Church (UGCC), national-Christian 

morality, national consciousness, Fr. Kelestin Kostetsky, parish, priest, church associations. 
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GENDER IDENTITY IN A TRANSITIONAL SOCIETY 

 
The article is substantiating a speculative nature of sexual antagonism inherent in patriarchal society and 

highlighting the importance of its understanding for strengthening the idea of equality in the Western European 

worldview. It has been shown that the preservation of this idea in the Ukrainian -Russian intellectual space due to 

historical, economic and religious reasons has resulted in the fact that patriarchal gender stereotypes keep on being 

cultivated not only in different social environments, but remain the basic principle of education. As a result,  two or 

more historical and even antagonistic patterns of gender identity coexist in the minds of people, which stipulate a high 

level of internal discontent, as in this case, this identity lacks a mono-semantic clear image of personal “I am”. In fact, 

in conditions of transitional society an individual gains less victory over social categorization caused by sexual 

division, predetermined by the cultivation of a biological factor, than deprives himself of his own identity and 

accordingly the constructive program of “I am” development, and therefore social medium, either. 

Key words: gender, gender relations, social relations, sex, biological human nature, gender identity. 

 

Formulation of the problem 

Today no one doubts that the establishment of gender roles is caused by philosophical orientations 

and originality of axiological principles of a particular society. Each cultural or ideological system more 
or less consistently and convincingly proves the relevance of both social and gender roles based on 
economic, political, social and other conditions, assuming that the biological nature of different cultural 

environments is generally identical, and the basic needs of people are similar. Therefore, it is necessary to 
recognize that gender studies cannot "... do without studying the social structure as a whole, since any 
attempt to explore the relationships between men and women in isolation from other issues can be very 

misleading in its results" [8, c. 156]. Thus, one of the most controversial issues in contemporary gender 
issue is biological, because it serves a factor that prevents the carriers of patriarchal consciousness from 
understanding the role and importance of gender equality not only for the establishment of a just society, 

but also the formation of harmonious interpersonal relationships of men and women. This problem is 
most often seen at the family level, which, as A. Toffler rightly noted, is extremely conservative, and 
therefore it is here where the gender stereotypes become apparent most clearly. Meanwhile, at the present 

level of social and cultural development the role of men and women in the family are changing 
considerably, and consequently, the image of "family rules", shaped historically, is under destruction 
now. As a result, at the family leve l, the most evident is the contradiction of entire transitional society 

that, despite the change of economic relations and the transformation of social roles caused by them, at 
the ideological level continues to develop patriarchal values, searching such ideological constructs for 
them that may have the greatest explanatory power. Among them, of particular importance is the 

biological factor, as it does help to explain the subordinate position of women, who during their 
pregnancy and care of babies need protection and assistance. Meanwhile, as the studies of S. de Beauvoir 
[2], O. Weininger [3] and S. Firestone [16] have shown, this view is speculative and aims to study the 

ruling norms of gender relations and gender ideals in the different historical periods. 
In view of the above said the aim of our study is to highlight the ideological and socio-cultural 

factors of preserving the patriarchal concepts and norms in the transitional post-Soviet societies and the 

impact of these factors on the formation of gender identity. 
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Gender antagonism as an illusion of traditional society 

Close attention of the contemporary intellectual discourse to the gender problematics is bringing up to 
date the research related to studying the influence of biological factor on the formation of gender identity. 

The problem is particularly acute in the post-Soviet space, because, despite the industrialization widely 
declared in XX and the early XXI centuries, its manifestations in the rural environment are rudimentary that 
has certainly become an important factor for preserving at least in rural areas, traditional patriarchal values 

and gender stereotypes. Of course, certain ideological and axiological changes regarding this issue have 
taken place in recent years in urban social environment, but they are unlikely to be considered dominant as a 
result of high level of internal migration of population, through which the patriarchal values and gender 

stereotypes peculiar to the traditional society, determine the originality of social worldview. 
The development of gender biases is usually associated with the traditional modern conception of an 

individual as a natural creature. In particular, like other living beings, his reproduction is ensured by the 

availability of two biological genders, their originality and uniqueness determining their role played in 
biological reproduction of species and is a prerequisite for the formation of gender identity against the 
background of psychological characteristics actually predetermined by substantial gender differences. The 

above position is most eloquently represented in the works of V. Rozanov, who considered gender 
differences the basis for shaping the typical features of masculinity and femininity as well as a primary life 
experience, which further defines gender identity. [9] It is significant that for V. Rozanov, personality can 

be realized only by following his/her natural gender, since, according to the philosopher, the loss or denial 
of gender identity is not only unnatural but deprives a person of his/her personalized origination, either. 

Without going into the details of V. Rozanov’s argumentation, we will only note that his vision of 

gender and consequently the gender issue was largely the result of his personal experiences and socio-
cultural situation in the Russian empire at the turn of the ХІХ–ХХ centuries. After all, despite all the 
progressive changes that occurred during this time the empire remained a patriarchal country where 

religion suppressed all the seeds of freedom and, therefore, as V. Rozanov argued, the life itself as well.  
Accordingly, V. Rozanov’s teachings pay special attention to refuting the views of V. Solovyov that 
"carnal condition of reproduction is evil for a person; it expresses superiority of an absurd material 

process over spiritual self-control, this is the thing which unpleasant for human’s dignity, ruination of 
human love and life ... we should embark on the path of its restriction and abolition..." [10].  

Despite the fundamental difference between the interpretation of the role of biological gender in 

human life and society, yet, as seen from the earlier remarks, both philosophers recognize that in the 
reality of those times it was the basis of gender identity that is absolutely consistent with patriarchal 
notions against which was lined the entire system of relations in traditional society, its axiological system 

being largely due to the necessity of constant reproduction of life, for the sake of working hands 
available. Of course, the receptions and mythological syncretism, which included a human being in the 
general cosmic whirlpool of life and death [6], establishing the idea of a kind of necessity of reproducing 

the human race, forming the foundation for establishing gender stereotypes on the basis were conducive 
to this. In particular, for a long time it was thought that the role and place of woman in society, including 
her long lasting subordination to man was caused by physiological weakness and the ability of woman to 

procreation, which was the key to the survival of society. Usually, this idea was based on the analogies 
with natural life, more often – wildlife with its immanent instinct to multiplication.  

Despite the apparent rationality of the opinion expressed, yet one should not ignore the comments 

by J. Evola that relationship of "norms" of animal and human world is a perversion, as "natural existence 
for human being is identical to denaturalization," and therefore his/her instincts are completely 
subordinated to consciousness [19, p. 41]. That is, according to the philosopher, we have no reason to 

speak of occurrence of a "procreation instinct" with person because sexual relationships are never 
arranged on the procreation needs. Moreover, in reality the situation is quite opposite: childbirth with 
people is one of the consequences of love and sexual relationships. Meanwhile, as philosopher notes, one 

should not forget that most living organisms multiply in unsexual way, so there is every reason to believe 
that sex has somewhat different purpose than reproduction. According to the philosopher who as a 
traditionalist as well as traditionalist V. Solovyov, justifies the need to address gender antagonism, since 

the elimination of gender is the key to achieving higher levels of existence [19, p. 42]. 
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Considering gender as an integral characteristic of personal existence, J. Evola emphasizes that 
gender antagonism appeared only after the fall into sin, so there is every reason to say that the normal 
development of human society and the individual is impossible outside the harmonization of sexual 

relations. Let us note that, according to the philosopher, the path to the divine unity of genders as a 
symbolic combination of two principles is not so much the rejection of their gender, but the development 
of its best sides, and only then, in the process of achieving a high level of excellence, merging with higher 

aspect or the deity or the opposite sex. In other words, on the way to harmony and holiness, male is 
supposed to become more a man, and female – more a woman, and only after that the harmonization of 
genders is possible [19, p. 13]. 

As we can see, unlike V. Solovyov, J. Evola is considering gender from the metaphysical position, 
and in some cases from historical and cultural positions, meanwhile completely ignoring its biological 
aspects. For him, gender is a phenomenon evident from the biological and physiological point of view 

that is closely associated with the act of sex. Meanwhile, the remark expressed, today is far from being 
obvious, that O. Weininger perfectly showed. In particular, applying a purely physiological approach, the 
scientist proved that in the biological nature (including human) there is no clear distinction in gender. 

Moreover, the first five weeks after his/her conception, a human being develops as a hermaphrodite, and 
only after that begin to develop sexual organs which serve the only, though, according to the philosopher, 
insufficient characteristic for forming a clear sexual boundary between man and woman. Meanwhile, the 

philosopher argues, every gender as well as in the period of the initial state carries inside the germs of the 
opposite sex, whose development stopped at a specific time. Based on these observations and detailed 
coverage of the biological and physiological characteristics of the human body functioning, O. Weininger 

concludes that "although there are extreme males with the most insignificant remnants of femininity and 
extreme females with totally invisible masculinity, and in the center between these two types there is 
some hermaphrodite form, however, between these three points there is no emptiness, completely blank. 

We are especially interested in a human being. However, all that can be applied to him/her, we can assert 
with some modifications regarding the majority of other living creatures that have the ability to sexual 
reproduction. Regarding humans, without any hesitation, we can say the following: there are countless 

transitional stages between men and women, the so-called "intermediate sexual forms" [3]. 
Based on these observations, we have every reason to affirm that the attitude of V. Rozanov, V. 

Solovyov and J. Evola to the issue of sex is significantly simplified. This view in the historical and 

cultural aspects was highlighted by S. de Beauvoir in a wonderful way. In her view, purely biological 
approach does not allow to explain fully the peculiarity of gender relations. In particular, the different 
cultures produce different gender patterns and stereotypes that usually depend on the social factors rather 

than biological. Quite revealing in this context may be the comments by the researcher that "woman is not 
born, she becomes the one. Her formation in society as a human individual of female gender is defined 
neither by biological or psychological, or economic factors, in particular. Only a combination of all, so to 

say, signs of civilization, creates ... a product ... called woman "[2]. That is, in designing the gender 
features the social and civilizational aspects are dominant. 

S. de Beauvoir’s above considerations concerning the social and civilizational "becoming a 

woman", according to E. Spelman, "... includes the starting point for the distinction between sex and 
gender. One thing is to be an individual of female gender biologically, and quite another – to be formed as 
a "woman", through her own culture, that is, to be an individual of female gender with female qualities, a 

creature who does the things characteristic of "women" and not "men", with the thoughts and feelings 
peculiar to her, that do these things just an expression of feminine nature "[11, p. 284-285]. That "neither 
hormones, no mysterious instincts define feminine nature, feminine essence; everything depends on how 

she feels as woman proper; how she, based on the perception of others, treats her body, what her 
perception of the world is" [14, p. 285]. In general, "... whether a female individual becomes "woman" 
and how she becomes woman depends on human consciousness and human activity" [11, p. 286]. In this 

context just is S. de Beauvoir’s speculation that "division by genders in fact is nothing but a biological 
factor, not a phenomenon in human history" [2]. It should also be borne in mind that "gender acquisition 
is the process of learning the patterns of behavior that have traditionally developed and are treated either 

as male or female" [4, p. 58].  
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As we see, the ideas, produced by traditionalists, about the existence of a strict gender 
differentiation of mankind are a speculative and even philosophical concept that emerged historically on 
the background of necessity of survival for community, which later transformed into a means of 

designing and ordering the gender relations, the most appropriate for a specific level of society. In fact, 
the gender differences and their social roles, predetermined by them, existed only at the level of 
worldview and therefore were not an objective fact but were imparted as a conviction that allowed 

harmonizing the social relations.  
 

Problematics of gender identity in transitional societies of today 

Comments made by O. Weininger on the physiological and biological functioning of gender and in 
particular his opinion on the existence of "transitional gender forms" is an essential argument for 
strengthening a minimum role of biological gender for the process of forming the gender identity. 

Meanwhile, there is no reason to deny the impact of this factor on the process of gender self-identity of an 
individual, and especially in transitional societies. 

The peculiarity of transitional societies is revealed not only through the peculiarity of an economic 

system, but also on the ideological level, because here the values inherent in different historical periods of 
social development equally coexist. For example, in some post-Soviet countries (especially in Ukraine and 
Russia) most of the population lives in ideologically conservative rural areas. As a result, a dual faith with 

mythological views inherent in Slavic peoples is manifested much more clearly [7]. Therefore, up to now 
the countryside preserves inherent in mythological thinking and common to all early societies, mythological 
structures of social organization, including gender [1]. The latter has been lining up against the background 

of the mythological understanding of the role and value of men and women who because of inherent natural 
physiological and biological differences, are of different importance in the process of human reproduction 
[14]. In particular, according to S. de Beauvoir, it is this time when motherhood condemns a woman to 

sedentary mode of life that is gradually strengthened by the public institutions and values [2]. But at that 
time there was no reason to consider women’s position humiliating or minor, because it was driven by the 
necessity to reproduce humans, therefore woman due to her dependence was both protected by the space of 

her house, and adored, and given the peculiarity of mythological thinking – subordinate. 
In view of the above, the origin of gender inequality should not be searched in the early 

mythological structures, but the hierarchy inherent in institutionalized Christianity, which manifested 

itself not only in the world order, but in social organization as well. This intention was formed against the 
background of the teachings of the Apostle Paul, "Now I want you to realize, – he said, – that the Messiah 
is the head of every man, and man is the head of the woman, and God is the head of the Messiah" (1 

Corinthians 11:3). Of course, such a hierarchy later spread to the entire social sphere, and consequently 
the gender inequality got marginalized. Gender roles were built at that time against the background of the 
physiological differences (biological factors), since a human being was seen in the light of the overall 

picture of the world order. The entire structure of society was subject to it. At that time, biological gender 
and gender role were in direct subordination to each other, without anticipating any correlations. Actually 
they were identical phenomena determined by physiological differences. 

Let us note that societies in which physiological and biological factors defined gender roles, there 
wasn’t any gender inequality or discrimination, as gender roles were seen as natural predetermined patterns 
that made the existence and harmonious development of society possible. In other words, in the conditions 

of a predetermined gender role, identity is unconscious and thus a person lives up to a single predefined 
scenario and corresponding social roles, and therefore is in harmony with himself/herself and society. 

Significant improvements in this view took place during the intensive industrialization. Its progress, 

as A. Toffler observed, was manifested not only in smoking pipes, but primarily in the breakdown of the 
entire social system of traditional society. The patriarchal stereotypes with their inherent intention to limit 
the spheres of activity and the rights of women were not an exception, either. Since, on the one hand, 

disintegration of a large family, which took place during the transition from the agricultural activities, 
inherent in the traditional society, to the industrial production, simultaneously was changing the role of 
woman, who, as a result of specialization, inherent in industrial society, in certain cases was released from 

the guardianship to the elderly relatives and children, because specialized institutions were assuming this 
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function. This, in turn, gave her opportunities for professional self-realization along with her husband. 
Meanwhile, it usually concerned the working class representatives, as the representatives of the bourgeoisie, 
following the privileged class, continued to develop patriarchal values restricting woman only within the 

area of her household that G. de Maupassant perfectly demonstrated in his novel "Dear Friend." A similar 
situation was described by E. Zola in his novel "The Ladies’ Paradise". 

As a result of these changes and the overall intention of modern discourse for searching the key factors 

of enslaving a person – religion, class antagonism, etc., woman begins to realize her humiliating position and 
fight for changing the social standards, confirming the idea of equal social status of men and women. 

Note that the total character of industrialization in the Western world, only partially affected the 

Soviet and post-Soviet social and cultural space where it was manifested situationally. Consequently, the 
receptions of mythological thinking remained strong enough and were manifested primarily among rural 
population. It was patriarchal thinking, which may occur both among the rural and urban population, and 

only a small portion of the urban intelligentsia was trying to join the general civilization values and social 
norms. In fact, the former Soviet Union combined the norms and values of pre-modern, modern and 
postmodern paradigm of thinking. Obviously, in pre-modern cultures, this situation did not predetermine 

significant difficulties, because the population had little mobility in the vertical and horizontal relations. 
Accordingly, representatives of different classes and regions could live within their paradigm, producing 
the human gender roles optimal for their survival.  

Meanwhile, conditions of high level of horizontal and vertical mobility of population in 
conjunction with low living standards leads to revision of unconsciously cultivated tradition of gender 
roles. Of course, this feature is caused by the dynamics of gender roles that are commonly believed to be 

a result of personal choice and the quality of social norms produced rationally in this or that culture, 
because it is here where from this difference, lying in the gender stereotypes of different cultures and the 
intention inherent in modern western civilization to gender equality and social justice, draws its roots. 

However, at the level of post-Soviet space, mobility of population provides a kind of historical transition 
from traditional to modern society, or from traditional to postmodern society. The outlook of individuals 
combines simultaneously the values of pre-modern, modern and postmodern societies, therefore there is 

no clear answer to the question "Who am I?" This leads to the fact that cultivated or formed identities 
mix, overlap each other – historically different gender models begin to live simultaneously destroying the 
possibility of establishing the personal norm and identity. 

As a result of these changes, in the former Soviet Union, women usually do not feel humiliated, 
even in cases of complete violation of her right to self-realization and even personal freedom. Part of her 
personality live and is guided by the norms of pre-modern and modern society, and therefore her position 

for herself is quite natural. Low living standards, leading to the contractual nature of family relationships 
that often are built on the principle of expediency and convenience, contribute to it. 

Unconscious nature of discrimination in transitional societies is not always conducive to the 

harmonious development of every individual, as it is accompanied by a number of postmodern 
philosophical changes - impairment of traditional morality, imposing the identities, low standard of 
living, etc., result in a kind of cognitive dissonance, which manifests itself in the process of gender self-

identity. For example, in the post-Soviet socio-cultural space education of girls is built using patriarchal 
image of a lady, princess, queen, etc., who is awaiting for a Prince’s protection, thereby producing the 
norm of gender roles. At the same time, representatives of both genders are offered the same education as 

a result of which men and women have to perform equal social roles. In consequence, in their minds two 
or more historical patterns and even antagonistic models of gender identity begin to co-exist, which leads 
to a high level of internal discontent, as in this case, a person lacks a clear image of his/her own “I”, or in 

terms of C. Jung “individuation”, “the self.” [19] It would seem that in the post-modern conditions, this 
situation is quite natural, because as Karl Stefano notes, gender roles and stereotypes should not be seen 
as any constants [12, p. 206], meanwhile this does not entail their absence, either. In fact, in transitional 

society a person disposes of his/her self-identity and, accordingly, a constructive program of developing 
his/her “I am”, and therefore – society, rather than overcomes social categorization, stipulated by the 
gender division due to cultivation of biological factor. 
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Conclusion 

Despite the fact that gender differences and stereotypes are seemingly related to the physiological and 
biological characteristics of humans, their role in the formation of gender identity is minimal. Meanwhile in 

transitional societies, where for some reason (most often religious and economic) patriarchal gender 
stereotypes form the basis of education, two or more historical and even antagonistic models of gender 
identity coexist in our consciousness, which leads to a high level of internal discontent, as in this case it 

lacks a mono-semantic clear image of his/her own “I am”. Actually, in transitional society a person gets rid 
of his/her self-identity and, accordingly, a constructive program of developing his/her “I am”, and therefore 
– society, rather than overcomes social categorization, stipulated by gender division. 
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Анотація  

Гоян І. Гендерна ідентичність в умовах перехідного суспільства . 

У статті обґрунтовується спекулятивний характер притаманного патріархальному суспільству 

статевого антагонізму та підкреслюється, що усвідомлення цього мало важливе значення для утвердження ідеї 

рівності у західноєвропейському світогляді. Показано, що збереження даного уявлення в українсько -російському 

інтелектуальному просторі у силу історичних, економічних та релігійних причин, призвело до того, що 

патріархальні гендерні стереотипи продовжують культивуватися не тільки у різних соціальних середовищах, а 

й залишаються базовим принципом освіти. У результаті цього,  у свідомості людей співіснують дві, або більше 

історичних і навіть анатагоністичних моделей гендерної ідентичності, що зумовлює високий  рівень 

внутрішнього невдоволення, позаяк в такому випадку вона позбавлена однозначного образу свого Я. Фактично, 

за в умовах перехідного суспільства людина не стільки перемагає зумовлену статевим поділом категоризацію 

суспільства, зумовлено культивацією біологічного чинника, скільки позбавляться власної самоідентичності та 

відповідно констуктивної програми розвитку Я, а відтак і соціуму. 

Ключові слова: гендер, гендерні відносини, соціальні відносини, стать, біологічна природа людини, 

гендерна ідентичність.  
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«МІОПІЯ РЕЦИПІЄНТА» В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ 

МНОЖИННОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 
 

Досліджено явище некоректного сприйняття інакшості внаслідок ціннісної «короткозорості» 

(міопії) реципієнтів повідомлень в інформаційному просторі , зокрема, у ЗМІ. Шляхом зіставлення цього 

концепту з «міопією виборців» економічної теорії, а також «міопією сприйняття соціальних феноменів», 

за Х. Ортегою-і-Гасетом, виокремлено аксіологічний складник відсторонення від інакшості, що полягає в 

потребі зміни комунікативного словника і заміни ексклюзивного «ми» (ми + вони ≠ ви) на інклюзивну модель 

(ми + ви), спрямовану на спільний простір дієвців, радше ніж на конфліктогенну побудову «санітарних 

кордонів» стосовно інакшості учасників цього спільного простору. Визнання неспростовуваної 

негомогенності Свого як форми єдності реальної, а не ідеальної української спільноти, запропоновано в 

якості механізму ствердження плюральності ідентичностей, на противагу уніфікованій ексклюзивній 

ідентичності, що унеможливлює плідну взаємодію неспростовуваних дієвців.  

Ключові слова: Свій, гомогенний комунікативний простір, міопія виборців, міопія реципієнта, 

міфологема, цінність.  

 

Постановка проблеми. Формування і реорганізація ідентичності суспільства передбачає 
визначення місця категорій «одиничного, унікального» та «універсального, множинного, 
загального», пов’язаних із можливістю збереження пластичності соціальної взаємодії, а також 

вихідних соціокультурних ознак, які визначають одиничність і цілісність суспільства на тлі змін і 
пристосувань до учасників комунікації. Також для сучасного українського інформаційного 
простору актуальне подолання міфологеми єдності, під впливом якої ідентичність дієвців у 

спільному просторі формується в термінах категоричної інакшості мови, історії, цінностей. 
Аналіз останніх досліджень. Неабияку роль у цьому процесі відіграють універсалізовані 

традиційні чи створені, запропоновані суспільними дієвцями, цінніс ні моделі, досліджувані у 

низці філософських студій. Зокрема, Хосе Ортега-і-Гасет порушує питання про соціальну і 
політичну природу партикуляризму і сепаратизму, а також проблеми інакшості, неспростовуваної 
в спільному просторі. Окремі аспекти плюралістичного підходу до ідентичності окреслені 

Ю. Габермасом, зокрема, в контексті непримусової згоди у реальній комунікативній спільноті, 
через співвіднесення з ідеальною спільнотою. Функціональне розуміння сутності належного, за 
Г. Зіммелем, спирається на зіставлення з людиновимірним ідеалом належного буття, що 

відбивається також у дрейфі ідентичності від одиничного до множинного вимірів у процесі 
комунікації. У свою чергу З. Бауман, аналізуючи колективно встановлені норми, характеризує 
стан «поведінкового паралічу» за умов незрозумілих критеріїв ідентифікації як кризу 

співвіднесення індивідуалізованого та колективного вимірів ідентичності. Також філософ звертає 
увагу на повсякденну етичну байдужість як наслідок маніпуляцій у ЗМІ, вбачаючи у цьому 
відсторонення від інакшості в сучасному світі. Дослідження З. Бжезинського, Р. Дарендорфа, а 

також Д. Аджемоглу та Дж. Робінсона, містять аналіз влади і тенденцій трансформації 
національних держав, пов’язаних зі змінами (дрейфом) ідентичності. В. Декомб, утім, не виключає 
коректність лише множини цього терміну, – ідентичностей, – в умовах багатополярності сучасних 

соціокультурних контекстів. Роль комунікативних чинників як таких, що передують природним та 
етнічним у встановленні розбіжностей, розкриті в працях українських дослідників, зокрема, 
В. Ляха, О. Соболь, В. Пазенка. 

Виокремлення раніше нерозв’язаної проблеми. Незважаючи на значну кількість досліджень, 
присвячених проблемі множинної ідентичності й інакшості у Своєму, втім, залишається 
невизначеним механізм «короткозорого» сприйняття соціальної реальності реципієнтами 

інформації, продукованої з метою здійснення впливу на певну групу. Зокрема, недостатньо 
дослідженими є процеси визначення фреймів сприйняття окупованих територій та їх жителів у 
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сучасному українському суспільстві: суперечливі інклюзивні та ексклюзивні тенденції 
формування ідентичності «ми» потребують осмислення, з огляду на дрейф ідентичності(ей), 
спричинений коливаннями Інший-Чужий у відношенні до дієвців потенційно спільного простору.  

Формулювання мети і постановка завдання. Метою статті є визначення механізмів 
перетворення інакшості, зокрема, в українському соціополітичному контексті, трігером для яких 
слугує «короткозоре» (міопічне) сприйняття соціальної реальності. 

Сформульована мета потребує вирішення низки завдань: а) проаналізувати концепт «міопія» в 
соціальній філософії та економічній теорії; б) встановити межі індивідуального та колективного 
індивіда, зокрема, через визначення явища «міражу колективного індивіда» в контексті інакшості; в) з 

огляду на проблему множинності ідентичностей, виокремити інтеграційні та диференційні тенденції у 
спільноті, спричинених соціальною еластичністю буття; г) сформулювати висновок щодо впливу 
«міопії реципієнта» на перетворення Інший-Чужий в українському інформаційному просторі, а також 

окреслити перспективи подолання зазначеного маніпулятивно-продуктивного явища. 
Виклад основного матеріалу. Досліджуючи фрейм «короткозорості» (міопії), варто 

звернутись до твору «Безхребетна Іспанія», в якому Х. Ортега-і-Гасет, кажучи про короткозорість 

сприйняття соціальних феноменів, зазначає: «Ця міопія полягає у вірі, що соціальні, історичні 
феномени є феноменами політичними, і що хвороби національного тіла є політичними 
хворобами» [8, с. 163]. Проблема також полягає в ігноруванні повсякденних виявів «громадської 

аморальності,», яку Х. Ортега-і-Гасет убачає в корупції та комерційних шахраюваннях, оскільки 
сприйняття ситуації як нерозв’язаної владою проблеми – єдина можливість «не бачити» в ній 
сферу індивідуальної відповідальності громадянина. Крім зазначеного контексту браку 

відповідальності та соціалізаторської діяльності, фрейм «міопія» вживається також в економічній 
теорії для позначення маніпулятивних механізмів, пов'язаних з політикою. Зокрема, «міопія 
виборців», до якої звертається у свою чергу Р. Вагнер, призводить до «короткозорого» сприйняття 

політиків і політичного порядку, в результаті чого політики виконують роль брокерів [2], які 
можуть уладнати суперечності для створення миттєвого ефекту перетворень, необхідного для 
стимуляції прийняття рішень виборцями в результаті референдуму, буз урахування контексту і 

довгострокової перспективи. Політична стабільність, як і стабільність економічна, не завжди 
сприяють підвищенню рівня задоволеності потенційних виборців, і перетворення концептів у 
політичному дискурсі гри в Я-концепцію відіграють ту ж саму роль, як і гра з інфляцією у полі 

економічної політики. В «Арифметиці згоди (The Calculus of Consent)», Гордон Таллок і Джеймс 
Б’юкенен аналізують подібне явище, його наслідки і шляхи подолання в західному політичному 
просторі. Логролінг (logrolling – від англ. «взаємні послуги») є побічним ефектом демократичної 

процедури голосування, за якої перемагає більшість і ігнорується розбіжність в інтенсивності тих 
або тих преференцій окремих виборців (intensities of preference) [1]. Доцільно також провести 
паралель з маніпулятивним механізмом кривої Філліпса. Р. Вагнер, спираючись на Дж. Б’юкенена, 

наводить приклад економічної маніпуляції виборцями, коли інфляція створює ілюзію зростання 
цін на окремі види продукції, роботодавці збільшують кількість працівників, і це призводить до 
короткочасного падіння показників безробіття, достатнього для отримання позитивної статистики 

і маніпуляції виборцями на користь окремої політичної сили [2]. При цьому маніпуляція полягає в 
полі використання ціннісно значущих концептів «розвиток», «зростання», «стабільність», 
«урегулювання», «захист» тощо.  

Відповідну «міопію реципієнта» можемо прослідкувати під час вживання в інформаційному 
просторі міфологем єдності та розколу. Маніпуляції концептами, що мають ціннісне навантаження 
в контексті множинної ідентичності («свобода», «традиція», «мова»), створюють ілюзію єдності та 

гомогенності, що, за принципом «міопії», не дозволяє чітко усвідомлювати відмінності вже у 
відношеннях Свій-Свій, через сукупність специфічних рис суб’єктів, зображуючи відмінність 
принципово як опозицію Свій-Чужий.  

Втім, кажучи про «міраж колективного індивіда», В. Декомб зазначає межу між очевидністю 
(в групі є щось більше за індивіда) та абсурдністю (в групі є щось більше за групу) в розумінні 
цього концепту [див.: 6, с. 121]. Цей міраж, за якого спільнота не має достатніх ресурсів для 

регулювання інакшості, можна прослідкувати ще у класичних прикладах спільноти Вавилону, за 
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Аристотелем, і далі – В. Декомбом, а також Мадриду, за Кальдероном, і далі – Х. Ортегою-і-
Гасетом. У Вавилоні дезінтеграція зображується настільки значною, що центр дізнається лиш на 
третій день, що околиці міста вже захоплено [див.: 7, с. 224]; Мадрид теж представлений як 

дезінтегроване місто, соціальна відстань у внутрішньому просторі якого є метафорично більшою 
ніж реальна відстань між крайніми кордонами країни [див.: 8, с. 154]. Подібна соціокультурна 
розділеність змушує ставити питання про джерела партикуляризму в спільнотах, які є простором 

Свого лише номінально.  
Піднімаючи тему витоків партикуляризму і навіть сепаратизму в «Безхребетній Іспанії», 

Х. Ортега-і-Гасет пропонує структуру «Навіщо жити гуртом?», вирізняючи принципову 

розбіжність між мотивацією інтегрування частин у ціле  в просторі держави задля того, щоб бути 
вкупі і робити щось укупі [див.: 8, с. 157] За філософом, соціальна еластичність буття, що полягає 
в сукупності взаємодій між мовно, історично та культурно відмінними регіонами, передбачає 

взаємну зацікавленість дієвців і знання специфіки відмінного простору, а також прагнення до його 
збереження в унікальній відмінності, адже остання не суперечить існуванню інтегрованого цілого. 
Подібний «потік солідарності» [8, с. 160], якщо він має комунікативне, а не стратегічне підґрунтя, 

структурує інакшість у групі свого як таку, що гармонізує, радше ніж стає загрозою інтегрованим 
дієвцям з відмінним соціокультурним контекстом. «Потік солідарності», спрямований на визнання 
відмінностей між інтегрованими дієвцями, здатен запобігти утворенню лакун у соціокультурній 

картині відмінного простору. Важливість такого подолання є очевидною, оскільки саме вони 
стають основою міфологем і спекуляцій, що радикалізують нейтральне сприйняття Іншого до 
моделі Чужого як такого, що містить загрозу. 

Соціальна еластичність життя, можлива за сприйняття суспільної системи як цілісної в 
різноманітності контекстів, утім, передбачає не лише досить високий рівень «суспільної 
тактильної чутливості», уважності до станів інших дієвців (саме зі згасанням такої суспільної 

тактильної чутливості Х. Ортега-і-Гасет пов’язує партикуляризм і сепаратизм [див.: 8, с. 161], тоді 
як В. Декомб – синдром Вавилону [див.: 7, с. 225]), а й здатність відмінних частин спільноти Свого 
до сумісного проектування соціальної реальності в умовах невизначеності.  

На думку Р. Дарендорфа, сумісними ситуаціями невизначеності можуть бути демократичний 
режим і ринкова економіка як проекти невідомого, що покладаються на спроби і помилки, а не 
планування і «доброзичливих» диктаторів [див.: 5, с. 76]. Такі спроби і помилки можливі за умови, 

що соціальна еластичність спільноти припускатиме відновлення соціокультурного простору після 
«пошкоджень» ідентичностей, неминучих за невизначеності та розвитку. Заміщення гнучкого 
потоку солідарності міфологемами і стереотипами в місцях лакун щодо відмінностей со-дієвців 

призводить до суспільної крихкості та дезінтеграційних процесів. Спокуса соціальної стабільності, 
пропонована «доброзичливими диктаторами», є позірною, і призводить до маргіналізації 
інакшості й утворення міражу колективного індивіда, з поступовим розпорошенням останнього 

через втрату суспільної тактильної чутливості та гнучкості, брак об’єднавчого проекту з 
невизначеними термінами і результатами, який може утворитися через узгодження відмінностей, з 
інтенцією «робити щось укупі», в термінах Х. Ортеги-і-Гасета, коли потреба рахуватися з іншими 

дієвцями стає початком довгого але продуктивного шляху узгоджень відмінностей і спільного.  
Це відбивається і в актуальному для України стані «країни, що є декількома країнами», який 

виключає ціннісне привласнення колективної ідентичності. Це випливає з дискурсу власної 

країни, що є щомиті іноземною, бо, за В. Декомбом, «кожної миті ваша країна не є більше вашою, 
як би ви не намагалися пристосуватися до змін навколо вас. […] Це значить, що насправді ви 
ніколи не мали країни, яка більш як на мить була вашою країною» [див.: 7, с. 62]. Отже, 

множинність самоототожнення, а також пов’язана з нею потреба в інтеріорізації різноманіття 
світу, є питанням визначення і подолання фанатичної ідентифікації як утопічного прагнення до 
гомогенності групи, яка складається з принципово неототожнюваних суб’єктів, які мали би бути 

включеними в інклюзивний простір «ми».  
Повертаючись у цьому контексті до зіставлення ідентичності загальності й ідентичності 

відповідальності, слід звернутися до проблеми гомогенності колективного індивіда та питання 

ідентичності думок індивідів у його складі. В. Декомб пропонує замінювати питання ідентичності 
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думок питанням ідентичності відповідей у публічній грі [див.: 6, с. 315]. Проводячи ширшу 
паралель, отримуємо проблематичну модель залежності масовості оцінок і реакцій від 
ідентичності концептів окремих дієвців. Проблематичність такої моделі розкривається через 

урахування об’єктивного складника (неодмінності узгодження спільного простору й ігнорування 
нерелевантних кодів) суб’єктивного розуму, задіяного в комунікації. Суто комунікативний 
складник передбачає одночасну реалізацію автономії оцінок і принципів індивіда як 

дискурсивного партнера, аргументацію якого слід врахувати. З іншого боку, стратегічний 
складник подібної одностайності може мати на меті реалізацію власних егоїстичних інтересів 
внаслідок засвоєння та використання потенціалу правил системи (за Дж. М. Б’юкененом) або 

інтуїтивно розсудливого приєднання до більшості через прагнення до подолання конфлікту 
індивідуальної і колективної ідентичності через пристосування. 

З. Бауман наголошує на тому, що наслідком подібних маніпуляцій, наприклад, у ЗМІ, є 

формування «санітарного кордону» відсторонення від «розбійницького царства недолюдків» [4, 
c. 62], якими Інші зображуються в інформаційному просторі. Посилення байдужості до Іншого 
призводить до перетворення його на Чужого, який сприймається в контексті синтетичного образу 

«добровільної жорстокості». В українському суспільстві, де частина спільноти сприймається на 
кшталт зазначеного «розбійницького царства», подібна короткозорість реципієнтів інформації, 
спричинена міфологемами, породжує побутову етичну байдужість і збільшує соціальну дистанцію 

між дієвцями, інакшість яких штучно підкреслено, у складі Свого,  
Отже, потенціал множинної ідентичності полягає також в уточненні координат інакшості 

в процесі комунікації. Визначення смислу терпимості відбувається через зміну вектора 

інакшості: розуміння відмінностей між Свій–Інший і Свій–Чужий – через неспростовувану 
варіативність і відмінність між учасниками комунікативної взаємодії Свій–Свій. Саме такий, 
вертикальний, а не горизонтальний дрейф ідентичності спирається на суперечливу потребу 

нетотожності дієвців комунікативного простору Свого не як загрозу, а визнання плинності і 
нефіксованості цього простору.  

Висновки та перспективи розвитку напряму досліджень. Отже, засвоєння та поширення в 

інформаційному просторі універсалізованих понять, які заступають цінності чи компенсують їхню 
невизначеність, є, почасти, імплікованою реалізацією ролі ЗМІ, зазначеної Д.  Аджемоглу та 
Дж. Робінсоном у праці «Чому нації занепадають»: поширення інформації про те, які політичні та 

економічні порушення допускають ті, хто перебуває при владі [див.: 3, с. 400]. Проблема 
множинної ідентичності в сучасному стані українського інформаційного простору реалізується 
через підкреслення горизонтального виміру Свого як гомогенного, з послідовною «демонізацією» 

носіїв рис-відмінностей; ситуація, що склалася за таких комунікативних умов, спричиняє потребу 
у вертикальній трансформації сприйняття координат інакшості, з послідовним визнання 
нетотожності й суперечливості простору Свого як ідентифікаційної норми. Отже, подолання 

«міопічного» сприйняття інакшості в українському суспільстві полягає передусім у переході від 
ексклюзивного до інклюзивного розуміння «ми» у спільному просторі. Адже так уможливлюється 
перехід концепту єдності від декларативної міфологеми до моделі зазначеної вище 

«соціалізаторської діяльності» та подальшого відновлення внутрішньосуспільних зв'язків. 
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Summary 

Balinchenko S. Recipient Myopia in the Pers pective of Multiple Identities Issue.  

The definition of tolerance is carried out through the change in the otherness vector: the understanding of the 

differences between Common-Other і Common-Alien - through the unquestionable variability and difference 

between the participants of the communicat ive interaction within We-group. This vertical, rather than horizontal, 

drift of identity is based on the contradictory need for non-equivalence of the communicative space actors of this 

We-group, the difference being not a threat, but rather recognition of the mobility and non -fixedness of this space. 

This situation has been reflected in the current state of Ukraine as a country that comprises a few dimensions, 

regarding lack of unification within this  We-space. The latter excludes value-loaded appropriation of collective 

identity, since the plurality of self-identificat ion, as well as the related need for internalization of the world diversity, 

constitute the question of defining and overcoming fanatical identification as a utopian urge for homogeneity of the 

group consisting of the subjects with ultimately problemat ic homogeneity. 

Myopia of voters leads to stimulat ion of voters’ decision -making through a referendum, regardless of the 

context and long-term perspective. However, the manipulation is in the field of value-significant usage of concepts 

of development, growth, etc. In turn, the mythologems used in the information space contain signs of this 

phenomenon in the form of myopia of a recipient (recip ient myopia). Manipulations with concepts that have a value 

in the context of mult iple identities (freedom, tradition, language) create the illusion of unity and homogeneity, 

which does not allow it to clearly understand the differences in the relations within a We-group, due to the set of 

specific features of the subjects being depicted as differences, essentially, through the opp osition of Common-Alien.  

Keywords: We-group, communicative space homogeneity, myopia of voters, recipient myopia, 

mythologeme, value. 
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ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА КУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ 

 
Сучасні філософські дослідження націлені на формування нових ціннісних вимог, які повинні допомогти 

усвідомити духовно-культурне буття соціуму. Причиною постає суспільна потреба в забезпеченні 

національної інтеграції в умовах трансформацій глобального світу. Звідси важливість осмислення проблем 

людства, пов’язаних з феноменом глобалізації, зокрема в контексті культурно -ціннісної парадигми як 

фундаменту цивілізації. Нелегка ситуація сьогодення передбачає пошук універсальних цінностей, здатних 

об’єднати людей планети у розв’язанні глобальних проблем. Однак досягнення консенсусу залежить від 

багатьох чинників, які потребують осмислення. Тому доцільно приділити увагу дослідженню сучасних 

глобалізаційних тенденцій, які в основному мають амбівалентний, суперечливий характер.  

Ключові слова: глобалізація, глокалізація, уніфікація, фрагментація, культурні взаємовпливи, культурна 

ідентичність. 

 
Сьогочасний соціокультурний розвиток позначений взаємодією суперечливих тенденцій, які 

репрезентовані явищами полікультурності, взаємовпливами між країнами, етносами, націями, які 
формують спільні інститути діяльності. Такі процеси створюють умови для розвитку глобальної 
цивілізації, загострюючи водночас проблему збереження культурних особливостей, традицій і 
норм. Культурна ідентичність в умовах глобалізації розкривається у наукових дослідженнях 
А. Алунд, З. Баумана, Е. Гіденса, М. Кастельса, Р. Робертсона, Т. Фрідмана, В. Андрущенка, 
В. Іноземцева, Р. Кіся, О. Панаріна, Д. Шевчука та ін. Проте, на нашу думку, в їхніх дослідженнях 
не до кінця розкривається сутність проблеми, тому метою статті є дослідити глобалізаційні 
процеси та їх вплив на культурну ідентичність. 

В сучасному мультикультурному світі під впливом стрімкої глобалізації постали проблеми, 
суперечності та конфліктні ситуації у сфері соціально-культурних відносин, які стали предметом 
осмислення філософів, темами культурологічних розвідок. Культурні взаємовпливи, 
стандартизація культурного споживання, поширення загальних норм і цінностей є чинниками 
гібридизації культур, яка є наслідком глобалізації та постає визначальним чинником сучасного 
суспільного розвитку. Отже, можна визначити глобалізацію як процес поглиблення інтеграційних 
процесів, посилення інтенсивності взаємодії та взаємозалежності між культурами. У цьому 
контексті, можна виокремити думку Є. Бистрицького, що “ідентичність уявляють або як наявні 
життєсвіти культур та суспільств, або як демократичне завдання толерантної побудови ширшої 
європейської або глобальної космополітичної – спільноти” [3, с. 41–61]. 

Як стверджує Д. Мартен, “Глобалізація означає соціальне явище, яке може бути 
ідентифіковане або являє собою своєрідне передпоняття сучасної епохи, модну категорію, яка не 
залишає осторонь академічну сферу. Вона не є результатом домінування нової світової еліти. Не 
існує якогось світового уряду, світової армії, не виникає відчуття належності до світової держави. 
Навпаки збільшується соціальне розшарування, народжуються нові форми еліти. Глобалізація не 
веде до культурної одноманітності, вона ставить питання щодо визначення ідентичності й 
маркетизації світу” [9, с. 8]. 

Британська соціолог Маргарет Арчер зауважила: “Простежується посилення глобалізації у 
всіх інституційних сферах: політики, економіки, права, культури, комунікації, соціальних рухів і, 
звичайно, науки і технології” [16, с. 132]. Глобалізація – це багатогранний процес, який тягне за 
собою зростаючий всесвітній взаємозв'язок структури, культури й агентства, та паралельно 
дедиференціації традиційних кордонів [див.: 16, с. 133].  

Глобалізація призводить до того, що взаємини людей виходять за межі національно-
державних спільнот, набувають транснаціонального характеру. Значення цього зсуву велике: адже 
традиційно велика людська спільнота, членом якої відчувала себе людина, була країна, нація, 
держава. Глобалізація цю ідентифікацію руйнує [див.: 14, с. 5]. Вона посилює економічний 
лібералізм, внаслідок чого, суспільства відчувають на собі дію суперечливих механізмів, коли гра 
ринку постає дволикою, пропонує значні можливості для середнього класу, а з іншого боку , 
активно розмиваються соціальні зв’язки для численних виключених, які обєднуються в своїй 
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відмінності. В контексті цього А. Турен зазначає: “В цьому вбачається роз’єднання двох світів – 
світу торгівлі, ринків, предметів, з одного боку, і світу ідентичностей, з іншого боку. Нас, отже, 
роздирають, поклавши наші ноги на дві крижини, які дрейфують у різні боки” [21, с. 250–251]. 

Модель екомічного лібералізму, інструментального та самостійного ринку зазнає атак у 
вигляді обмежень культурних і етнічних структур, які сприяють утворенню соціальних світів, 
населених відносно розкиданими індивідами, що надають своєю реакцією певного смислу 
поняттю нового вкорінення у спільноту. 

Знецінення абстрактних і універсальних принципів громадянства, зіткнення різних видів 
раціональності розділяють кожне суспільство, в результаті чого люди змушують співіснувати 
протилежні культурні визначення. Як зазначає Д. Мартен, “у той час, коли підприємницька 
риторика славить зрослу мобільність людей, товарів і капіталів, поширюється рух супротиву – 
пошук суб’єктом своєї власної чи спільнотної ідентиності через регіональні вияви релігійної 
ідентичності, статевої ідентичності, а також етнічної ідентичності” [9, с. 122].  

Ідентичність руйнують пов’язані з глобалізацією процеси, що відбуваються у сфері 
культури. Адже ідентичність людини з певною спільнотою реалізується передусім через засвоєння 
нею уявлень, норм, цінностей, зразків поведінки, що утворюють її культуру [див.: 14, с. 6]. 

Найпоширенішою версією глобалізації є твердження М. Кастельса про те, що інформаційні 
технології роблять світ глобальним. Корені ідентичності людей у формованому віртуальному 
суспільстві добачаються в історії та географії, в релігії та національних традиціях, але водночас 
висловлюється припущення, що можуть постати нові шляхи формування свідомості, здатні робити 
його фрагментарним. Тому «в історичний період, який характеризується значним поширенням 
деструктурування організацій, делегітимацією інститутів, угасанням великих суспільних рухів і 
ефемерністю культурних виявів, ідентичність стає головним, а іноді і єдиним джерелом змістів». 
При цьому «люди все частіше організують свої змісти не довкола того, що вони роблять, а на 
основі того, ким вони є, або своїх уявлень про те, ким вони є» [8, с. 146–147]. М. Кастельс називає 
глобалізацію та ідентичність двома символами сучасності, силами, що структурують щойно 
народжуваний новий світ [див.: 8, с. 6]. 

Феномен культурної глобалізації в сучасній науковій аналітиці підводить до кількох 
висновків. По-перше, культурна гомогенність не постає реальним результатом глобалізації. Понад 
те, вона не є бажаною, бо “багатокультурність із неперервним перемішуванням у довших і 
ширших масштабах – повсюдна і, напевне, обов’язкова риса для започаткування та збереження 
цивілізацій”. По-друге, глобалізація не веде до глобальної однорідності і не стирає локальне, 
обидві сторони однаково функціональні для системи. По-третє, протиставлення глобального і 
локального у світовій культурі є, радше, свідченням неадекватності теоретизування на основі 
національно-державного оцінювання сучасних процесів у цій царині. Очевидна неодмінність 
нового підходу. Справді, глобальна культура і глобальний інформаційний простір – не просто 
результат модернізаційного розвитку. Це особлива система, яка зараз конституюється та зумовлює 
перерозподіл і винайдення функцій на всіх рівнях соціальної організації – від локального 
мікрорівня до інтернаціонального макрорівня [див.: 13, с. 183–192]. 

Говорити  про глобальність світу як щось зовсім нове та сучасне буде не зовсім коректно, 
оскільки світ завжди був глобальним. Проте слід виокремити ті якісно нові перетворення в житті 
людства, що спонукають до міркувань у термінах глобалізації, адже новітні соціально-філософські 
рефлексії аналізують не лише парадигмальні, а й суттєві практичні зміни життя людей на землі. 
Вони впливають як на життєвий устрій суспільств, так і на індивідуальне існування кожної 
людини. Тому, на нашу думку, потребують критичного дослідження глобалізаційні тенденції та 
аналіз становища сучасного суспільства під впливом цих процесів. 

Сучасні дискусії довкола поняття глобалізації породжують різне тлумачення цього феномену, 
особливо в контексті взаємодії глобального та локального: від визначення її як особливої стадії 
всесвітньо-історичного процесу до означення конкретних явищ і тенденцій в локальному масштабі. 
Е. Гіденс трактує глобалізацію як збагачення світових соціальних зв’язків, які поєднують локальне та 
глобальне у такий спосіб, що місцеві події розвиваються під впливом подій, які відбуваються за 
багатьох миль від них. “Глобалізація нестримно і незворотно відтягує владу і вплив від локальних 
спільнот, у тому числі й націй-держав, і передає їх до глобальної арени подій” [5, с. 77].  

Глобалізація посилила інтенсивність культурного обміну. Результати творчості в умовах 
глобалізації стають надбанням усього людства. Нові інформаційно-комунікативні технології 
сприяюють тому, що всі накопичені певним етносом знення та вміння, ідеї та символи 
поширюються в інших культурних світах. Внаслідок цього у різних народностей формується 
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уявлення про ту чи ту культуру та її рівень серед множини етно-національних культур. Процеси 
глобалізації ініціювали зміни в системі взаємовідносин між елітарною та масовою культурами, що 
призвело до пониження статусу культури як такої, яка сьогодні багатьма сприймається не як 
кінцева мета людського роду, а як спосіб, який сприяє досягненню життєвого успіху та 
матеріального благополуччя. Внаслідок цих трансформацій, масова культура постала провідним 
елементом системи культури постіндустріального суспільства. 

Досліджуючи глобалізацію, У. Бек стверджує, що вона відображає такий стан, коли все, що 
відбувається на нашій планеті, не зводиться до локально обмеженої події, що всі винаходи, 
перемоги і катастрофи стосуються всього світу і що ми повинні наше життя та наші дії, наші 
організації та інституції піддати переорієнтації та реорганізації. “Глобалізація передбачає процеси, 
в яких національні держави та їх суверенітет вплітаються у павутину транснаціональних акторів і 
підкоряються їх владним можливостям, їх орієнтації та ідентичності” [1, с. 26]. 

Так звана “павутина” глобалізації значно посилила проблему національно-культурної 
ідентичності, що стала актуальним предметом дослідження філософів, культурологів, суспільних 
діячів. Як базовий принцип асиміляції та взаємоіснування різних культур вкорінюється принцип 
мультикультуралізму. Визнання цього принципу сприяє зростанню культурної гомогенності.  

Концепція глобалізму викладена в дослідженнях З. Бжезінського, в яких порушено питання 
про зміни стратегій і системи світового розвитку, проблеми людства пов’язані з глобалізацією, 
висувається теорія глобалізму як нового світового ладу. Він висловлює думку, що глобалізація за 
своєю суттю означає глобальну взаємозалежність, яка не гарантує рівного статусу чи навіть рівної 
безпеки всім країнам. Але вона передбачає, що жодна країна не має повного імунітету від наслідків 
науково-технічної революції, яка багаторазово розширила можливості людини в застосуванні 
насильства і разом з тим скріпила узи, які все тісніше пов'язують людство в одне ціле [див.: 2, с. 10]. 

Зауважимо, що ціннісна комунікація зберігає те, що має значення із загальнолюдського погляду, 
водночас у ній самобутнє та індивідуальне набувають нового виміру та визначення. Тому «в 
інтенсивному обміні матеріальними і духовними цінностями, створеними і створюваними у локальних 
спільнотах людей, і водночас у пошуку та виникненні загальнолюдського первня у ціннісному 
багатстві світу створюються передумови для нової доби людської цивілізації” [6, с. 1138–1140]. 

“Наука і техніка виникли у романо-германських народів. Тим самим ці народи здійснили 
історичний прорив. Вони започаткували достовірну світову, глобальну історію людства” [15, 
с. 85]. Так визначав початок глобальних процесів К. Ясперс. У культурному контексті глобалізація 
найчастіше сприймається однозначно: як знеособлювання, як утрата національних культур, на 
зміну яким приходить однакова для всіх. У відомому трактаті “Духовна ситуація часу” Карл 
Ясперс написав: «Об’єднання людей земної кулі спричинилося до процесу нівелювання, який 
сприймаємо з жахом. Загальним сьогодні завжди стає поверхове, нікчемне і байдуже. Цього 
нівелювання прагнуть, наче воно створює єднання людей... цей процес лише розпочався, але 
кожна людина, навіть дитина, втягнута в нього. Захоплення розширенням простору вже починає 
перетворюватися на відчуття його тісноти...” [7, с. 225–243]. 

Велика кількість науковців, які досліджують явище ґлобалізації, висловлюють припущення, 
що різнобарвність етнонаціональної, локальної культури буде звужена чи послаблена внаслідок  
гомоґенізації культури. Шведський вчений, філософ, соціальний антрополог Джонатан Фрідман 
трактує цю різнобарвність як фундаментальну прикмету сучасного суспільного розвитку. У своїй 
статі “Being in the World: Globalization and Localization”, що входить до книги “Global Culture. 
Nationalism, Globalization and Modernity” Фрідман підкреслює: «Етнічне та культурне дроблення і 
модерністська гомогенізація не два аргументи, два протилежні погляди, що існують сьогодні у 
світі, а дві установчі тенденції глобальної реальності» [20, с. 311]. 

Ентоні Гіденс зазначає, що процес глобалізації супроводжується явищем глокалізації.  
Глокалізація – термін, утворений зі слів “глобалізація” та “локалізація” на означення змішання 
глобалізаційних культурних впливів з місцевими контекстами, що має поважні суспільно-
економічні наслідки [див.: 19, с. 68]. Головною ознакою глобального та локального в контексті 
глобалізації можна вважати те, що локальне проникає у глобальне, та навпаки, тобто їхнє 
існування неможливе без взаємопроникнення та взаємодії. 

Отже, існує можливість паралельного існування та взаємодоповнення. Дослідник 
В. Миронов пише: “Глокалізація може реалізовуватись у вигляді співіснування локальної 
культури та глобальних культурних форм без істотних виявів взаємовпливу та інтеграції. Це 
відбувається тоді, коли глобальні потоки товарів, інформації, туристів тощо не впливають на 
глибокі рівні в структурі культурної ідентичності, у ціннісних орієнтаціях, у способі життя 
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представників тієї чи тієї культури. Вони взаємодоповнюються та існують паралельно. Як приклад 
такої взаємодії в культурологічній сфері наведено соціокультурні системи окремих країн Західної 
Європи: Великобританії, Швейцарії, Італії, Іспанії тощо. Це уможливлюється завдяки тому, що в 
культурі подібно до живого організму, існують механізми для розв’язання суперечностей різних 
культурних первнів, адаптивні елементи, що дозволяють їй відносно безболісно пристосовувати 
до себе нові компоненти і водночас модифікувати всю систему культури” [10, с. 32]. Такими є 
механізми збереження й відтворення свого попереднього досвіду і традицій, формування у 
представників соціуму почуття культурної ідентичності.  

Однією з рис глокалізації є пристосування та перетворення глобальних процесів унаслідок 
потужної локальної реакції. Це зумовлює виникнення змішаних форм, коли глобальні тенденції 
адаптуються до вже існуючої системи цінностей і норм, найбільш поширених у сучасному світі.  
Глобалізація створює захисну ідентичність, не заперечуючи її. В цьому процесі розкривається 
амбівалентність взаємодії глобального та локального, захоплення та культурний опір як 
протилежні сторони глобалізації.  

Глобалізація, створивши нову систему світових комунікацій, водночас стимулювала захисну 
реакцію на рівні “малих батьківщин”. І тоді з’ясувалося, що глобалізація має свою протифазу – 
регіоналізацію, і що обидва ці процеси перебувають у складному, проте нерозривному 
взаємозв’язку. Глобалізація не нівелює локальне, а навпаки – піднімає його самоцінність, адже й 
сама концепція локального в тісному переплетенні з глобальним перетворюється на універсальну 
пояснювальну парадигму [див.: 4, с. 4–23]. Р. Робертсон наголошує на взаємозалежності локального 
та глобального, виводячи у такий спосіб формулу глокалізації. Найпомітніший цей зв’язок у тому, 
що гібридні локальні ідетифікації та гібридні форми культури є наслідком процесів глобалізації.  
Глокалізація, на думку Робертсона, «передбачає одночасність і взаємопроникнення того, що ми 
зазвичай називаємо глобальним і локальним, ... універсальним і партикулярним» [12, с. 67]. Виникає 
питання про розмаїтість не тільки на “світовому просторі” – глобальному рівні, а й на локальному. 
Ідея світового простору дає можливість трактувати локальне як мікровияв глобального на противагу 
ідеї, що локальне – всього-на-всього анклав культурної, етнічної чи расової замкнутості. 

У контексті глобалізації існує підвищений інтерес до локальних явищ. У суспільствах, які не 
відчувають себе частиною глобалізованого світу, ми бачимо ослаблення їх локальної 
самобутності, втрата самоповаги і власної гідності, питомості. Якщо європейська інтеграція 
включає в себе країни з великою кількістю подібного, то на глобальному рівні ви можете знайти 
певні культурні універсалії, або уніфіковані культурні феномени.  

Глобалізація культур здійснюється меншою мірою, ніж глобалізація економічних відносин, 
інформації. Тому культурна специфіка існує при усіх взаємодіях як шляхом збереження локальних 
культур своїх батьківщин, малої батьківщини, так і шляхом збереження культурних переваг на 
глобальному рівні. Взаємозв’язок глобалізації та ідентичності З. Бауман описує так: “Наші 
залежності сьогодні повністю глобальні, а наші дії, однак, як колись, локальні” [11, с. 180–190]. 
Е. Еріксон визначає ідентичність як «суб'єктивне відчуття своєї самототожності, що є джерелом 
енергії та наступності» [17, с. 24]. 

Дослідження культурної логіки глобальної системи приводить до висновку, що суспільства 
різного рівня розвитку по-різному пристосовуються до глобалізації. Ще один важливий момент: 
проблема ідентичності – це сфера сакрального, де людина співвідносить себе з фундаментальними 
цінностями, зі смислотворчим виміром буття. Шар сакрального в ідентичності особистості в умовах 
глобалізації визначений саме локально. Локальне характеризує особисте, глибоко вкорінене в людині.  

Т. Фрідман у своїй праці “Лексус і оливкове дерево. Зрозуміти ґлобалізацію” пише, що 
оливкове дерево чи щось інше, що почерпнуто людиною разом з мовою, дитинством, традицією, не 
зникає, а лягає в більш глибокі й таємні шари їхньої свідомості. Зазначимо, що люди, які змушені 
“жити глобально”, нерідко сакралізують свій локальний досвід [див.: 18, с. 116]. Під сакральним у 
цьому випадку розуміється не вірність релігійним принципам і не релігійне тлумачення священного, 
а священні для індивіда цінності його повсякденного життя. Саме перехід на рівень сакрального 
забезпечує глибоку інтимність традиції і збереження моральної атмосфери в суспільстві.  

Висновки. Отже, дослідження глобалізації та уявлення про неї, стають чинником 
підвищеного значення локального, історично-традиційного в процесі становлення глибинної 
ідентичності людей. На різних історичних етапах по-різному діє принцип домінування одного чи 
декількох структурних елементів, що визначає особливість вияву глобалізаційних процесів, а 
відтак можна характеризувати цей феномен не як абстрактну “світову глобалізацію”, а як 
конкретні вияви змісту її визначальних основ, їх амбівалентного впливу.  
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Сучасні виклики глобалізації формують у значної кількості людей не потребу в досягненні 
ціннісної однорідності, а прагнення зберегти власні культурні цінності. На формування 
фундаментальних пластів ідентичності незмінно впливають традиційні цінності локальних 
культур, їх історичне минуле та світогляд. Збереження власних культурних традицій і духовних 
цінностей та їх пропаганда у світі, формування почуття національної гордості та шанобливе 
ставлення до інших народів повинні стати основою культурної ідентифікації в сучасному світі.  
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Summary 

Polishchuk R. Globalization and Cultural Identity. 

Modern philosophical studies are aimed at forming new value requirements  that may help in  understanding 

of the spiritual and cultural life of a society. The reason for this is correlated to a public need to ensure national 

integration in the conditions of global transformations of the world. There is  also a need for understanding the 

important issues related to the human phenomenon of globalization, particu larly, in the context of the cultural value 

paradigm as the foundation of civilizat ion. The situation today being not an easy one, it requires finding the 

universal values that unite people in the world capable of solving global problems. However, the consensus depends 

on many factors that need studying. Therefore, many researchers pay attention to stud ies of contemporary 

globalization trends that are mostly ambivalent and contradictory. 

In today's multicultural world, under the influence of rap id globalization, there are problems, contradictions 

and conflicts in the field of social-cultural relations that have become the subject of philosophers’ consideration, as 

well as cultural studies. Cultural interactions, standardization of cultural consumption, the spread of common norms 

and values are the factors of hybridization of cultures, which is a consequence of globalization and a determin ing 

factor in modern social development. It is possible to define globalization as a process of deepening of integration 

processes, intensification of interaction and interdependence between cultures. Globalizat ion leads to the fact that 

people's relationships go beyond national-state communities, become transnational. 

Although the modern challenges of globalization, there emerge large swathes of population without the need 

to achieve value uniformity, them being overwhelmed with the desire to preserve their own cultural values. 

Keywords: globalization, g localization, standardization, fragmentation, mutual cultural, cu ltural identity.  
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НАУЧНЫЙ ЭТОС В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
(Из опыта преподавания нового курса для аспирантов  
«Этика и рациональность в научном исследовании») 

 
Рассматриваются актуальные вопросы философско-методологической подготовки магистрантов и 

аспирантов в современных условиях существенного обновления науки и изменения философских рефлексий 

над этим обновлением. Анализируются возможности совместить два класса задач современного высшего 

образования: во-первых, подготовки специалистов с глубокими знаниями и навыками в своей 

специальности, и, во-вторых, освоения данным специалистом и мировоззренческой, и методолог ической 

культуры. Обосновывается потребность введения нового курса для аспирантов, призванного 

адаптировать современных специалистов-исследователей для работы в новых условиях. Обсуждается 

авторский опыт разработки и проведения такого курса, который включа ет четыре основные части: 

1) понятие научного исследования и научной рациональности; 2)  этика науки как особая философская 

дисциплина; 3) научный этос современного учёного; 4)  наука и общество в контексте идеологии и этики 

науки. Общей чертой данного курса  является ориентация на достижения гармоничного взаимодействия 

естественнонаучного и гуманитарно-научного знания, между гуманитариями и специалистами в 

естественных и технических науках.  

Ключевые слова: современная наука; философия науки; гуманитарные знания; гуманитарное 

образование; этика науки; научный этос.  

 
1. Как известно, современная наука характеризуется рядом особенностей, которые отличают 

ее как от классической науки, так и от неклассической. Всё чаще на передний план выдвигаются 
аксиологические (в том числе этические) вопросы.  

Облик современной науки изменился следующим образом: 
– Во-первых, общество, где функционирует наука, существенно усложнилось как в 

структурном, так и в функциональном смысле. Значительно возросла роль науки в современной 
обществе. На основе науки рационализируются, по сути, все формы общественной жизни. Как 
никогда близки наука и техника (например, в смысле технонауки [см.: 1, с. 48-51; 25]). По 
отношению к практике наука выполняет непосредственно программирующую роль. Новые 
информационные технологии и средства вычислительной техники, достижения нанотехнологии, 
генной инженерии и биотехнологии обещают в очередной раз коренным образом изменить нашу 
цивилизацию. При этом, развитие экономики и средств управления в процессе информатизации 
создает возможность перехода от постиндустриального общества к информационному и далее – к 
обществу знаний; 

– Во-вторых, мы все чаще сталкиваемся с характерным для нашей эпохи феноменом, когда 
знания специалиста быстро устаревают. Так, например, один из западных экспертов утверждает, 
что через 10-12 лет даже нынешняя весьма востребованная профессия программиста уйдет в 
небытие [10]. Сложность современного общества, а также формирование общества знания как 
один из аспектов этой сложности, диктует необходимость перманентного обучения специалистов 
и ученых, в том числе в контексте и образования для взрослых; 

– В-третьих, усиливается роль междисциплинарных исследований. При этом сама «Большая 
наука», по терминологии Д. Прайса [17], меняется в новых условиях, в частности это относится к 
необходимости приобщить молодого специалиста к сложному (по Э. Морену [128]), 
критическому, трансдисциплинарному мышлению;  

– В-четвёртых, в современном усложнённом обществе повысились требования к 
образованию, что не могло не сказаться на совершенствовании его законодательной базы. 

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

В этих условиях современный исследователь вынужден обращаться к новому мышлению, 
которое предусматривает не только нетрадиционную методологическую стратегию освоения 
новых объектов, но и новую же стратегию поведения в современном сложном мире, мире 
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общества и культуры. Отмеченные изменения в обществе и в статусе в нем науки показывают, что 
наука в ХХ в. стала, по терминологии Д. Прайса, «Большой наукой». Ранее же наука XVII-XVIII 
вв. была уделом отдельных субъектов, движимых, в основном, чисто познавательным интересом. 
Поэтому Д. Прайс и называл ее «Малой наукой».  

Наука характеризуется в период «Большой науки» не только сугубо когнитивными 
изменениями, происходившими в ней в конце XX в. Среди такого рода внутренне научных 
факторов, прежде всего, надо отметить превращение науки в громадное, индустриально 
организованное предприятие, в которое вовлечены большие людские и материальные ресурсы. 
Функционирование и развитие системы "Большой науки" предполагало и предполагает развитую 
систему социальной поддержки и сеть механизмов подготовки и рекрутирования новых кадров. 
Научный труд стал, особенно в период после Второй мировой войны, трудом, осуществляющимся 
в больших коллективах и невозможным без вовлечения в него не только исследователей, но и 
компьютерщиков, экспериментаторов, специалистов по моделированию, лаборантов и пр. 
Структура научных специальностей и профессий весьма диверсифицировалась. И этот процесс 
отнюдь не завершен, он продолжается и в наши дни.  

Кроме того, во взаимодействии современного общества, науки и образования всё заметнее 
проступает прагматический элемент, связанный с внедрением в этих взаимодействиях рыночных 
отношений. Говоря о позиции Д. Прайса следует отметить, что сам феномен "Большой науки" 
фиксирует скорее соотношение науки и общества, т. е. новые социальные факторы 
функционирования науки в обществе. Однако отметим, что Прайс, который ввел в науковедение 
оппозицию "Малая наука – Большая наука", включил в состав показателей "Большой науки" 
наряду с ростом числа научных кадров и ростом расходов на науку такой показатель, как рост 
научной литературы, или рост числа публикаций (журналов, статей в научных журналах). Этот 
показатель относится скорее к внутренней жизни науки и широко используется в современной 
наукометрии, а также характеризует весьма опосредованно и рост научного знания.  

2. Отмеченные изменения в обществе и науке остро актуализируют проблемы образования 
вообще и высшего образования в частности. Действительно, современное образование – как у нас 
в стране, так и за рубежом – испытывает кризисные явления, прежде всего, потому, что 
неадекватно отвечает на вызовы, которые демонстрирует современное общество. Укажем на две 
тенденции, которые в основном будут предметом дальнейшего изложения. С одной стороны, 
наука и ее творцы в современном обществе всё чаще демонстрируют – наряду с обилием 
прогрессивных инноваций – гуманистический аспект; с другой стороны, современная 
философcкая рефлексия над наукой переориентируется на поиск дополнительных ценностных 
факторов научного познания, новых критериев научной рациональности и научности знания. Тем 
самым, приоритеты философии науки от традиционных когнитивных вопросов всё чаще 
переходят к осмыслению и анализу социальных и культурных проблем. Помимо отмеченного 
выше усложнения общества и статуса науки в нем, необходимо иметь ввиду также и изменения 
облика философии науки. 

В современных условиях особенно заметно, что главным предметом и конечной целью 
философии науки все чаще становится не наука сама по себе, а человек, осуществляющий 
познавательную деятельность в форме науки. Ближайшим следствием этого процесса является 
усложнение взаимоотношений между гносеологическими и онтологическими представлениями, 
лежащими в основании философии науки. Их взаимоотношения разворачиваются в неустойчивом 
соотнесении необходимости, возможности и случайности, которые более полно раскрывают 
условия, смысл и формы человеческой свободы в сфере научного познания. Философию науки 
при таком подходе интересуют и методы, и язык, и научные институты, и нравственность и 
социальная роль ученых, и отношения людей в научных коллективах и многое  другое знание [1]. 
Свой материал она, естественно, черпает из междисциплинарных (научных и метанаучных) 
исследований, и это, так или иначе, проявляется в рассмотрении феномена этоса науки. Граница 
между наукой, метанаукой и ненаукой, в свою очередь, приобретает широкий спектр значений 
человеческого существования. 

В данной статье нас интересует подготовка магистрантов и аспирантов в философско-
методологическом плане. Публикаций на эту тему в общей массе исследований по вопросам 
образования крайне мало. Отмечу здесь работы Л. Горбуновой о трансформационном образовании 
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для взрослых [4], О. Надточия об общих вопроса взаимоотношения современной науки и этики 
науки [14], С. Порева об университетском образовании [17], М. Колотило о гуманизации и 
гуманитаризации высшего технического образования [9] и других. Однако, в этих публикациях 
крайне мало внимания уделяется обсуждению вопроса о научном этосе современного 
специалиста-исследователя. Недавно вышедшая коллективная монография киевских авторов 
Н. Киселёва, Т. Гардашук, С. Грабовского [8] выгодно отличается тем, что вопросы этики науки в 
ней выдвигаются на передний план. В этой связи также отметим содержательный сборник 
«Философия науки», посвящённый этосу современной науки [24].  

В данной статье анализируется актуальный вопрос: как совместить два типа задач 
современного высшего образования: во-первых, задачи подготовки специалистов с глубокими 
знаниями и навыками в своей специальности, и, во-вторых, задачи освоения данным специалистом 
и мировоззренческой, и методологической культуры.  

Поэтому целью статьи является попытка обосновать потребность нового курса для 
аспирантов, который мог бы придать аксиологическую наполненность той методологической 
подготовке, которая связана с освоением курса философии науки. В процессе реформы вузовского 
образования в ряде статей нового Закона о высшем образовании, принятом в 2014 году [Закон 
України «Про Вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII] говорится о необходимости выпускнику 
иметь не только конкретную подготовку по его специальности, но и мировоззренческие знания. 

Заметим, что среди проблем высшего образования, актуализировавшихся в последнее время, 
видное место занимает проблема гармоничного сочетания естественнонаучных и гуманитарных 
дисциплин. Хотя публикаций о соотношении естественнонаучного и гуманитарно-научного 
знания уже достаточно много, но вопросы об этом соотношении применительно к сфере 
образования обсуждаются ещё очень редко. 

Действительно, среди современных проблем высшего образования важное место занимает 
задача органичного соединения углублённой профессиональной подготовки и программ её 
социокультурной адаптации. В частности, речь идёт о формировании и развитии у магистрантов и 
аспирантов осмысленной потребности не только овладевать методами научного и педагогического 
творчества, эффективно решать актуальные научно-исследовательские задачи, но и адекватно 
оценивать роль и значение новых научных и технологических идей для развития общества, определять 
их ценностное и антропологическое измерение. Эта стратегическая ориентация в развитии 
специализированного образования соответствует магистральным тенденциям динамики современной 
науки и техники, всё более интенсивно интегрирующих инструментально-технологические и 
социокультурные параметры научного познания. Освоение философии науки и/или философии 
техники как раз и может способствовать реализации отмеченной стратегической ориентации. И 
потому не случайно эти дисциплины всё чаще вводятся в учебные планы университетов.  

Курсы по философии науки и по философии техники читаются во многих ВУЗах Украины. 
Однако не всегда достигается баланс между когнитивной (онтологической, эпистемологической, 
методологической) и социокультурной их составляющими. В университетах Украины, имеющих 
магистратуру, как правило, читаются специальные курсы по философии и методологии науки. В 
частности, в Винницком национальном техническом университете (ВНТУ) более двадцати лет 
читается курс «Философия науки и техники», в котором излагаются основы философии науки и 
философии техники. Как преодоление ранее отмеченного дисбаланса, а также исполнения нового 
закона об высшем образовании в ВНТУ автором был разработан новый специальный курс для 
аспирантов «Этика и рациональность в научном исследовании».  

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

Содержание курса разбито на четыре части. В первой рассматривается понятие научного 
исследования в рамках деятельностного подхода. Обсуждается содержание трёх основных 
элементов простейшей эпистемологической модели: «субъект познания» – «объект познания» – 
«средства научной деятельности». В качестве последнего элемента имеется ввиду понятия 
научного метода. Вообще, когда стремятся полновесно говорить о науке, то обычно имеют в виду 
три главные её составляющие – особое знание, специфическую деятельность по его получению и 
соответсвующие социокультурные формы реализации этого знания и этой деятельности. Среди 
особенностей знания, которые указывают на его научность, чаще других отмечают предметную 
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определённость, системность, объективную истинность и необходимость роста. Эти четыре 
признака в "чистом" виде относятся, главным образом, к развитому естествознанию. Что же 
касается гуманитарно-научного знания, то выделенные признаки научности требуют значительной 
корректировки. При этом делается акцент на понятие научной рациональности.  

Как известно, феномен рациональности можно трактовать, по крайней мере, в двух смыслах 
– онтологическом (как свойство мира, его упорядоченность) и гносеологическом, как свойство 
деятельности, её определенность. При этом деятельность считается рациональной, если её 
результат соответствует поставленной цели. Деятельность нерациональна, если такое соответствие 
не имеет места. Деятельность считается иррациональной, если её результат нельзя объяснить 
разумными средствами, когда он достигается, например, путем интуиции либо мистическим 
откровением. В данном курсе деятельностный подход применяется и к научной рациональности, 
т. е. имеется в виду, что деятельность является научно-рациональной, если она осуществляется 
научными средствами.  Вообще, критерии научности знания, как известно, историчны; за 
последнее столетие они претерпели серьёзные изменения, что относится и к содержанию таких 
фундаментальных категорий (и признаков научности), как "рациональность", "объективность", 
"истина", "объяснение" и т. п. 

Говоря о критериях научности, имеет смысл различать эпистемологические и 
социокультурные критерии. В первом случае речь идёт об особенностях знания (мы указали выше 
на четыре такие особенности) и деятельности по его получению, а во втором – об особенностях 
социокультурных форм и способов организации этого знания и этой деятельности.  

С самого начала более или менее определённо критерии научности сформировались в 
процессе становления и утверждения науки в качестве суверенной области знания и деятельности. 
Первоначально в этих критериях закреплялся опыт естественных наук и математики. В ХХ веке 
изменения и трансформации коснулись как эпистемологических, так и социокультурных 
критериев научности. Изменения в эпистемологических критериях связаны, прежде всего, с 
пересмотром традиционных представлений о рациональности, истине, объяснении.  

В отношении изменений рациональности мы имеем в виду, прежде всего, феномен 
либерализации критериев научной рациональности, которые включают в себя также и 
аксиологические параметры [20] и так называемую "методологию отказов" на пути к "мягкой" 
методологии [21], отказов от тех (часто неоправданных) жёсткостей и строгостей, которые 
присущи нормам рациональности классической науки.  

К концу ХХ в. В предметное поле исследований научной рациональности всё чаще стали 
попадать гуманитарные знания. Отметим сразу, что на формирование современной позиции о 
соотношении естественнонаучного и гуманитарного знания повлияли, по крайней мере, два важных 
процесса. С одной стороны, это прогресс естественнонаучных способов описания реальности 
(например, нелинейные способы описания и синергетический подход [см.: 5, с. 17; 2; 19]) и, с другой 
– логико-концептуальная зрелость самого гуманитарного знания, обретения им статуса научного 
знания всё в большем числе гуманитарных дисциплин. Последняя сторона как раз и связана с 
трансформацией представлений о научности применительно к гуманитарному знанию. 

Научная рациональность в современных условиях меняет свой облик. Известный 
французский ученый Э. Морен не раз отмечал по этому поводу, что в наши дни исследователю 
приходится обращаться к сложному мышлению, отвечая на вызовы современности, связанные с 
феноменом сложности. Э.Морен связывает неопределённость с незавершённостью деятельности – 
теоретической или практической [см.: 12, с. 16-28]. Обсуждая содержание понятия «сложное 
мышление», целесообразно соотнести его с философско-методологическими понятиями «научная 
парадигма» и «стиль научного мышления». В многообразии значений “парадигмы” мы обращаем 
внимание на те из них, которые относятся к характеру мыслительной деятельности субъектов 
научного сообщества. 

Во второй части мы ещё раз обратимся к сложности современного общества, связанной с 
изменением характера его взаимодействия с наукой, когда она переходит от Малой к Большой 
науке, по терминологии Д Прайса. Вводится понятие этики науки. Предварительно дается краткое 
представление об этике как философской дисциплине. При этом приводится описание основ 
аксиологии. Если дать несколько огрубленную картину, то участники дискуссии о 
взаимоотношении этики и науки делятся на тех, кто преувеличивает значимость науки во имя 
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этики, тех, кто преувеличивает значимость этики во имя науки, и тех, кто пытается каким-то 
образом их примирить, найдя разумный компромисс. 

Вообще, вопрос о связи этики и науки, как и вопрос о научности этики, является крайне 
неоднозначным. Уже в эпоху Античности, в процессе зарождения науки, этические вопросы 
попадали в поле зрения мыслителей [8]. Было время, когда этическая нейтральность науки не 
вызывала сомнений, в особенности в процессе обретения наукой своего суверенитета и 
становления классического естествознания. В этой связи уместно привести любопытную оценку 
этичности науки известным социологом П. Сорокиным: «Всякая этическая оценка науке как науке 
чужда. Чужда потому, что оценка не связана сущим (бытие определенного факта ничуть не 
мешает признать его морально-отрицательным); потому что логическая необходимость и 
этическая необходимость – две вещи разные; потому, наконец, что этическая необходимость 
субъективна и логически не доказуема, и обратно, логически правильное утверждение может быть 
признано «вредным», «безнравственным», этически ложным и недопустимым» [22, с . 68]. 

Современный взгляд на соотношение этики и науки во многом определяется, с одной 
стороны, обращением к традиционным философско-этическим проблемам ценности бытия 
человека, и с другой – необходимостью рефлексии над процессами актуализации в науке 
сложного, нелинейного мышления и синергетического подхода, базирующихся на идеях 
бифуркации, флуктуации, детерминированного хаоса и т. п. 

Несмотря на широкое распространение прикладной этики (в том числе, в русле 
расширенного понимания деонтологии), вряд ли можно игнорировать, в случае полновесного 
рассмотрения этики и науки, подлинно философские истоки самой этики. При этом вполне 
уместно связывать вопрос о соотношении этики и науки с вопросом о научности самой 
философии, который является неоднозначным. Под этикой науки в данном курсе мы будем 
подразумевать философскую дисциплину, предметом и задачей которой является философская же 
рефлексия над нравственным поведением субъектов научной деятельности. 

Говоря об актуальности этических вопросов в рефлексиях над современной наукой, уместно 
обратить внимание на позицию известного советского этика О. Дробницкого, который в 70-е годы 
XX столетия, наблюдая одновременно и за интенсивным научно-техническим развитием 
современной цивилизации, и за рефлексией этого процесса в западной философии, констатировал 
достаточно глубоко и определенно само существо возникшей проблемы. Он писал: «Условия 
научно-технической революции создают специфическое измерение проблемы – техника против 
нравственности, наука против ценностей, могучие средства против гуманных целей, познание 
фактов и всепронизывающей необходимости происходящего против смысла и высшего 
назначения жизни, материальное изобилие на фоне духовной нищеты» [6, с. 318].  

Это высказывание остаётся весьма актуальным и в наши дни. С одной стороны, имеет место 
интенсивное развитие научно-технической сферы, которая, как правило, индифферентна к 
этическим предписаниям, тем более, если они тормозят сугубо технологическую эффективность, а 
с другой – наблюдается некоторая растерянность среди гуманитариев, для которых очевидны 
пагубные последствия техногенного развития в ущерб человеку, его духовно-нравственному миру. 

Если обратиться к западной философии XX в., то в нашем контексте вызывают интерес 
воззрения П. Фейерабенда, который в духе Ницше и Достоевского заявляет о вредоносности идеи 
о том, что наука может и должна развиваться согласно "фиксированным и универсальным 
правилам", поскольку это приводит к "росту нашей профессиональной квалификации за счет 
нашей человечности" [23, с. 295]. Это действительно важная проблема этического плана: что 
важнее – безличностный рост знаний, который предполагает научная профессионализация, или 
нравственный рост личности, практически никогда не связанный ни с какими научными знаниями 
и представлениями. В конечном счете, за этой формулировкой вопроса стоит одна из глобальных 
проблем современности, связанная с тем, что научно-технический прогресс вовсе не обязательно 
ведёт к прогрессу в сфере нравственности.  

Третья часть посвящена конкретизации этики науки в описании морального кодекса 
современного учёного-исследователя. При этом рассматривается концепция научного этоса 
Р. Мертона и обсуждается ее ограниченность в применении к современным условиям "Большой 
науки". Р. Мертона принято считать основоположником "поведенческого" подхода, так как он 
первым сместил предмет социологии науки из области продуктов научной деятельности в область 
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самой этой деятельности, из области знания в область познания, рассматривая при этом процесс 
познания как деятельность по правилам [см.: 11, с. 12-17]. В качестве основных он выделил четыре 
правила (нормы): "универсализм", "коллективизм", "бескорыстность" и "организованный 
скептицизм". К этим четырем правилам позже его последователи добавили еще два – "рационализм" 
и "эмоциональную нейтральность". Попытка выделить эти "правила" в явном виде, более чётко, чем 
они существуют в сознании членов научного сообщества, – большая заслуга Мертона. 

Правила, регулирующие поведение в науке, не имеют статута юридических законов. Их 
действенность, по Мертону, связана с ориентацией членов научного сообщества на определенный 
комплекс ценностей и норм, который характерен для этого социального института. Нормы 
выражаются в форме позволений, запрещений, предписаний, предпочтений и т. п. Эти императивы, 
передаваемые наставлением и примером и подкрепленные санкциями, составляют исторически 
сложившийся "этос науки", который является образцом профессионального поведения. 

Императив универсализма порождается внеличностным характером научного знания. 
Поскольку утверждения науки относятся к объективно существующим явлениям и взаимосвязям, 
то они универсальны и в том смысле, что они справедливы везде, где имеются аналогичные 
условия, и в том смысле, что их истинность не зависит от того, кем они высказаны. Надежность 
нового знания определяется по внеличностным критериям: соответствию наблюдениям и ранее 
подтвержденным знаниям. Ценность научного вклада не зависит от национальности, классовой 
принадлежности или личных качеств ученого. Под универсализмом понимается независимость 
результатов научной деятельности от личностных характеристик ученого, делающего очередной 
вклад в науку. Ограничение продвижения в науке на основании чего-то иного, кроме недостатка 
научной компетентности, – прямой ущерб развитию знания. Универсализм проявляет себя в 
провозглашении равных прав на занятия наукой и на научную карьеру для людей любой 
национальности и любого общественного положения. Он обусловливает интернациональный и 
демократический характер науки.  

Коллективизм. Если первый императив является ориентационной нормой, то второй имеет 
явно директивный характер. Этот императив предписывает учёному незамедлительно передавать 
плоды своих трудов в общее пользование, то есть сообщать свои открытия другим ученым тотчас 
после проверки, свободно и без предпочтений. Научные открытия являются продуктом социального 
сотрудничества и принадлежат сообществу. Они образуют общее достояние, в котором доля 
индивидуального "производителя" весьма ограничена. "Права собственности" в науке фактически не 
существует. Потребность ученого как-то воспользоваться своей интеллектуальной "собственностью" 
удовлетворяется только через признание и уважение, которые он получает как автор открытия. 
Отсюда повышенное внимание к вопросам научного приоритета. 

Бескорыстность. Стремление ученых к приоритету создает в науке своего рода 
конкурентные условия. Такая ситуация может толкать на какие-то особые действия, 
предпринимаемые специально, чтобы затмить соперников. Эти действия способны исказить 
нормальный ход исследования и соответственно его результаты. В качестве "противоядия" 
указанным побуждениям выдвигается требование бескорыстной деятельности. Эта норма 
предписывает учёному строить свою деятельность так, как будто кроме постижения истины у него 
нет никаких других интересов. Р. Мертон излагал требование бескорыстности как 
предостережение от поступков, совершаемых ради достижения более быстрого или более 
широкого профессионального признания внутри науки. В общем императив бескорыстности (это 
ориентационная норма) в наиболее широком толковании утверждает, что для ученого 
недопустимо приспосабливать свою профессиональную деятельность к целям личной выгоды.  

Организованный скептицизм. Это одновременно и методологическая и институциональная 
норма. Сам Мертон рассматривал именно первый аспект – организованный скептицизм метода 
естественных наук, требующего по отношению к любому предмету детального объективного 
анализа и исключающего возможность некритического приятия. Для науки нет ничего "святого", 
огражденного от критического анализа. В то же время норма организованного скептицизма 
является и директивным требованием по отношению к ученым. Поскольку работа каждого 
ученого-естественника строится на результатах предшествующих исследований, умышленное или 
неумышленное отступление от истины является преступным по отношению к развитию науки. 
Отсюда следует, что никакой вклад в знание не может быть допущен без тщательной, 
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всесторонней проверки. Норма скептицизма предписывает ученому подвергать сомнению как 
свои, так и чужие открытия и выступать с публичной критикой любой работы, если он обнаружил 
ее ошибочность. Институционализированное требование публичной критики любой замеченной 
ошибки создаёт уверенность в надежности и правильности тех работ, включение которых в архив 
науки не сопровождалось критической реакцией. Императив организованного скептицизма 
создает атмосферу ответственности, институционально подкрепляет профессиональную честность 
ученых, предписываемую им нормой бескорыстия. 

Хотя Мертон провозгласил поведенческий подход и первым предложил рассматривать 
появление нового знания не как следствие рационального развития наличного знания (это остается 
предметом логики науки), а как результат деятельности по некоторым правилам, – тем не менее 

идентификация норм научного этоса связана у него не с изучением реального поведения людей 
науки, а с представлением о функциональной рациональности социального института науки [11, 
с.15]. Названная комбинация норм оптимально обеспечивает цель науки – прогресс научного 

знания, и нормы являются средством, способствующим достижению этой цели: ученый должен 
делать то, что полезно для науки.  

В теоретической системе описания научной деятельности очень важен вопрос, почему 

ученый будет делать то, что "должен". Какая движущая сила направит его к исполнению 
предписываемых норм поведения? Выше уже было отмечено, что движущую силу 
функционирования всего социального института науки Мертон нашел в профессиональном 

нормативном поведение, которого добивается ученый. Являясь вознаграждением и само по себе, 
признание создает основу для удовлетворения индивидуальных потребностей учёного и 
продолжения научной деятельности. Но получить его можно только за научные результаты, 

которые недостижимы без выполнения норм научного этоса.  
Учёный в оценке и дальнейшем продвижении своих результатов связан с таким феноменом, 

как приоритет. Несмотря на провозглашенный "поведенческий подход", мертоновская система 

императивов всё же исходила из приоритетного пути (если он приведёт к успеху) или его 
ошибочность (если он приведёт к неудаче). 

В частности, сложный, противоречивый характер взаимоотношения интернационального и 

национального в развитии науки отчетливо выражается в спорах о приоритете между учеными. 
Формы и способы ориентации ученых кардинальным образом изменились вместе  с развитием 
социальных систем. Нуждаясь в предприимчивости и инициативности, капитализм вырабатывает 

новые ценностные ориентации, в том числе и у учёных. Уже не подражание традиции и 
унаследованной культуре является показателем научности, а, наоборот, оригинальность и новизна 
вклада в науку того или иного учёного (поэтому в эпонимике науки открытия называются 

именами учёных, их сделавших, например "законы Ньютона").  
Эталоном деятельности учёного становится оригинальность открытия, его новизна. 

Учёный должен быть первооткрывателем, если он хочет оставить свое имя в истории науки. 

Изменение норм интеллектуальной деятельности, норм социального признания труда учёных, 
метаморфозы в ценностных ориентациях самих учёных, в их мотивации формируют новые 
формы социальных отношений между учёными [15]. Именно на этой основе и возникают те 

многочисленные споры о приоритете открытия, которые являются одной из новых форм 
социальных отношений между учёными.  

Вся наука XIX в. пронизана спорами учёных о приоритете на то или иное открытие. В споры 

эти были втянуты такие выдающиеся учёные, как Р. Майер, А. М. Лежандр, К. Ф. Гаусс, О. Коши, 
Г. Гельмгольц, Ч. Дарвин и др. [15]. Если проанализировать попавшие в историю науки споры о 
приоритете, то обращает на себя внимание тот факт, что спорящие зачастую были представители 

разных национальностей, представителями различных народов и наций, как больших, так и малых 
Заметим, что в научной коммуникации в сфере межличностных отношений учёных 

большую роль играет феномен кооперации.  

Например, кооперация труда учёных представлена в научной школе выдающегося 
немецкого химика Ю. Либиха, созданной в 1825 г., в школе Д. Рикардо и др. [15]. Каждая из них 
обладала программой исследования, теорией, положенной в качестве ядра анализа объекта. 

В чем же особенности научной школы?  
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Во-первых, научная школа есть форма кооперации деятельности учёных, тип научного 
коллектива, который объединяет усилия различных исследователей. 

Во-вторых, внутренняя структура научной школы обладает определенной иерархией. В этом 

научном коллективе вычленяется лидер. Он является автором определенной теоретической 
программы, вокруг которой объединяются остальные члены научной школы. Лидер научной 
школы является генератором той идеи, которая принимается в качестве исходной при решении 

поставленных проблем. Лидер научной школы может выдвинуть и разработать научную теорию, 
которая получает признание. В этом случае члены научной школы ориентируются на дальнейшее 
развитие этой теории, на ее применение к другим областям, на ее корректировку и освобождение 

от ошибок, отклонений и пр. Так обстояло дело со школой агрохимии Либиха. 
В-третьих, многие школы, наряду с решением собственно исследовательских проблем, 

ставят перед собой задачу подготовки научных кадров. Поэтому лидер научной школы  выступает 

не только как генератор исходной теоретической программы, но и как учитель, способствующий 
формированию исследователей в данной области. Состав такой научной школы постоянно 
обновляется, в нее постоянно вливаются новые силы, которые после обучения и работы в научной 

школе продолжают исследования в своей области. Такова была школа Либиха, сформировавшая 
целое поколение химиков Германии, России, Франции, США [15].  

При определении научного этоса современного ученого необходимо учитывать 

контекстуальность поведения современного исследователя, т. е. влияние помимо социальных, 
также и культурных, экономических и глобально-экологических факторов. Как уже отмечалось, в 
современных исследовательских ситуациях, учёный всё чаще вынужден обращаться к сложному 

мышлению. Э. Морен, обсуждая этот феномен, указывал на контекстуальность сложного 
мышления. Контекстуальность, которая ориентирует на установление гармонического 
взаимодействия целого и его частей, «ибо наши разъединенные, раздробленные, распределенные 

по различным дисциплинарным областям знания глубоко, даже чудовищно неадекватны и не 
отвечают требованиям постижения сегодняшних реальностей и проблем, которые становятся все 
более глобальными, транснациональными, полидисциплинарными, многомерными и 

планетарными» [13, с.36]. Контекстуальность – это стремление рассматривать исследовательскую 
проблему как сложную, многомерную, выявлять её культурные и гуманистические аспекты, 
обсуждать не только сам результат, но и последствия применения. Понятие контекста стало 

распространённым, особенно после работ Л. Витгенштейна и развития лингвистики (работ 
К. Бюлера, развившего концепцию “языковой окрестности”). Однако в современной 
неклассической эпистемологии оно приобрело более явный внелингвистический смысл [7].  

Итак, для этоса современной науки характерно динамическое напряжение между идеями 
господства над природой и диалога с природой, между представлениями о риске, связанного с 
недостаточностью знания и несовершенства технологий и риске чрезмерной власти знаний и 

технологий.  Этос постнеклассической науки по-новому определяет статус научного по 
отношению к ненаучному. Демаркационное размежевание с ненаучным сменяется толерантным 
отношением к нему. Происходит обогащение сферы жизненного мира профессиональными 

знаниями, а философия науки пополняется нетрадиционными формами рефлексии. Таким 
образом, в постнеклассическом научном исследовании намечается ряд существенных изменений, 
которые включают не только регулятивы, связанные с неклассическими идеалами и нормами 

объяснения и описания, обоснования и доказательности, учитывающими относительность объекта 
к средствам и операциям деятельности, но и те регулятивы, которые связаны с преодолением 
дисциплинарной (предметной) разобщенности. Когда граница, разделяющая отдельные отрасли 

науки, становится объединяющей средой общения, в которой отрабатываются трансдис -
циплинарные и транслингвистические обменные процессы, включающие рефлексию над 
ценностными и нормативными основаниями научного познания. 

Мы, таким образом, видим, что социальная ответственность современных учёных не 
является чем то внешним, неким довеском, неестественным образом связанным с научной 
деятельностью. Напротив, это – органическая составляющая научной деятельности, достаточно 

ощутимо влияющая на современную проблематику и направления исследований. 
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В четвёртой части обсуждается связь науки и современного общества в контексте идеологии 
и этики науки. Под идеологией имеется в виду теоретическая концепция, обосновывающая 
интересы определённой части общества. Для этой части общества идеология формирует 

постановку системных задач. В первую очередь она разрабатывает и обосновывает главную идею 
для этой системной задачи. Для идеологии должна существовать база, которая предполагает 
понятную политическую и экономическую концепцию, понятную перспективу, которая пока ещё 

может и не просматриваться в современную эпоху. 
Значительное место в этой части курса уделяется влиянию коммунистической идеологии на 

развитие науки в СССР. Господствующим здесь был так называемый мобилизационный принцип, 

согласно которому наука и её творцы становились активными участниками социалистического 
строительства [15]. В этой «мобилизационной идеологии», чуждой генетике, теории 
относительности и квантовой механике, выдвигались различные приоритеты перед наукой. 

Однако при всей их смене советская власть стремилась подчинить науку тотализирующей силе 
коммунистической идеологии. Идеологизация наук – не только гуманитарных, но и естественных, 
– основной приоритет советской власти в ее взаимоотношениях с наукой. Это обернулось 

подавлением гуманитарного знания, изоляцией советской науки, ориентацией ее на решение 
сугубо оборонных целей, развитием прикладных исследований, особенно военно-технических. 
Командно-директивный характер отношений советской власти и науки не позволял развиться 

демократическим началам ни в рамках самой науки, ни в советской социокультурной системе. 
Советская власть всегда отдавала предпочтение одной стратегии – мобилизации ученых на 
решение тех проблем, которые она считала важнейшими. Эта стратегия отстаивалась в годы 

Гражданской войны, которая выдвинула программу мобилизации научных кадров, инженеров и 
врачей на решение актуальных задач того времени. Эта же стратегия была присуща и программе 
создания ядерного оружия [3], и программе освоения космоса, на осуществление которых было 

мобилизовано большое число научных институтов и ученых. Но в рамках мобилизационной 
стратегии происходила смена приоритетов, что особенно заметно в отношении советской власти и 
Академии наук СССР [15].  

В рамках этой тематики на семинарских занятиях большую заинтересованность у 
аспирантов вызвало обсуждение феномена «лысенковщины» и вопроса о том, почему в «Кратком 
философском словаре» 1954 г. кибернетику объявили «буржуазной наукой».  

Выводы. Предшествующее рассмотрение, как полагает автор, свидетельствует о том, что 
потребность в обсуждаемом курсе диктуется, главным образом, следующими причинами: во-
первых, существенными изменениями в обществе – его усложнением и переходом от Малой науки 

к Большой науке; во-вторых, актуализацией проблем образования и, как следствие, изменениями 
философии науки. Автор полагает, что введение такого курса может способствовать более 
адекватному обсуждению актуальных проблем взаимоотношения естественно-научного знания и 

гуманитарно-научного, а также взаимопонимания между гуманитариями и специалистами в 
области естественных и технических наук. 
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Summary 

Ratnikov V. The Scientific Ethos in the Modern Conditions  (on the Experience of Conducting a New 

course for Graduate Students "Ethics and Rationality in Scientific Research"). 

In the article, there have been considered the actual questions of philosophical and methodological 

preparation of undergraduates and post-graduate students in the modern conditions of essential updating of a science 

and change of philosophical reflexions over this updating. The possibilities of combining two classes of tasks of 

modern higher education have been analyzed: first, training of the specialists having deep knowledge and skills in  

their specialty, and, secondly, the tasks of mastering this and the world outlook as well as methodological culture. 

The need for introducing a new course for graduate students, designed to adapt modern researchers to work in the 

new conditions, has been justified. The author's experience of developing and conducting s uch a course, which 

includes four main parts , is discussed. In the first part, the content of three basic elements of the simplest 

epistemological model is discussed as follows: "subject of cognition", "object of cognition", "means of scientific 

activity". A significant place in this part of the course has been allotted to the concept of rationality, in general, and 

scientific rat ionality, in particular. The second part introduces the concept of ethics of science as a philosophical 

discipline, the subject and task of which is philosophical reflection of moral behavior regarded through  subjects of 

scientific activity. Preliminarily considered are the philosophical and historical-scientific origins of this discipline. 

The third part is devoted to concretization of the ethics of science by means of describing the moral code of the 

modern scientist-researcher, while the concept of the scientific ethos by R. Merton is considered, and its limitations 

in application to the modern conditions of the "Big Science" have been discussed. A brief description of four basic 

ethical norms of a scientist's behavior is proposed for consideration as well. There have been considered the role of 

priority and scientific schools in the format ion of scientific ethos. The fourth part discusses the relationship between 

science and modern society in the context of the ideology and ethics of science. The course is also focused at the 

influence of communist ideology on development of science in the USSR. This course is characterized with the 

orientation towards achieving a harmonious interaction of scientific and humanitarian-scientific knowledge. 

Keywords: modern science, philosophy of science, humanitarian knowledge, humanitarian education, the 

ethics of science, scientific ethos. 
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ФЕНОМЕНИ СПІВЧУТТЯ ТА МИЛОСЕРДЯ:  

КОРЕЛЯЦІЯ СМИСЛІВ 

 
Дослідження присвячене з’ясуванню природи соціокультурних феноменів милосердя та співчуття, а  

також їхнього співвідношення. Спочатку визначається поняття «страждання», що лежить в основі 

співчуття (рос. – сострадания). В осмисленні феномену співчуття ми спиралися, зокрема, на ідеї 

М. Бердяєва, К. С. Льюїса, В. С. Соловйова, Б. Спінози, М. де Унамуно, А. Шопенгауера. Далі на основі 

позицій дослідників автор співвідносить феномени милосердя та співчуття. Переважно з філософського 

погляду феномени співчуття та милосердя досліджуються у зв’язку з іншими феноменами – жалістю, 

альтруїзмом, любов’ю до ближнього тощо. Це дозволило дійти висновку про можливість співвіднесення 

соціокультурних феноменів милосердя та співчуття за “об’єктами ”, підставами і формами вияву, а 

також за “центром” дії.  

Ключові слова: співчуття, милосердя, любов, страждання, справедливість. 

 

Актуальність теми і постановка проблеми. Сучасна ситуація демонструє, що людина ХХІ 
ст. «страждає» байдужістю та відчуженістю в суспільстві. Серед причин цього можна відзначити 

глобалізаційні процеси й утвердження прагматизму в різних сферах життєдіяльності суспільства. 
Людина як член суспільства, будучи “закритою” до проблем інших членів суспільства, дбає лише 
про власні інтереси. Як наслідок, відсутність відкритості до іншого. Звідси висновок про 

важливість утвердження та виховання в суспільстві милосердя, співчуття, інших форм “виходу” на 
рівень іншого. Зазначені феномени в сучасному світі дозволяють подолати відчуженість і 
байдужість людини до іншого, прийти на допомогу іншому, відчути його проблеми і взяти участь 

у їх розв’язанні.  
Отже, значення феноменів милосердя та співчуття в сучасних умовах розвитку суспільства 

полягає в їх потужному інтеграційному потенціалі, що передбачає можливість виходу за власні 

егоїстичні інтереси, повагу до іншого як окремого індивіда. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз досліджень у контексті вивчення  

соціокультурних феноменів милосердя та співчуття показує, що переважно вони осмислювались 

окремо, автономно один від одного. Натомість, новизна нашого дослідження полягає в тому, щоб 
показати можливість і вартісність дослідження феноменів милосердя та співчуття на основі того, 
що останні мають подібну природу. 

Слід відзначити, що феномен співчуття досліджувався такими визначними філософами як 
М. Бердяєв, К. Льюїс, В. Соловйов, Б. Спіноза, М. де Унамуно, С. Франк, А. Шопенгауер. У 
різноманітних контекстах феномени милосердя та співчуття були предметом уваги таких 

дослідників як Р. Апресян, О. Березіна, І. Гоян, М. Дойчик, А. Гусейнов, Далай-Лама XIV, 
К. Ердинєєва, М. Куксачов, О. Логунова, В. Малахов, П. Матвєєв, А. Овшинов, В. Старостін, 
А. Тарасов, Д. Цирендоржиєва, Л. Швачкіна та ін. 

Постановка завдання. Автор поставить перед собою мету з’ясувати природу соціокультурних 
феноменів милосердя та співчуття, а також зрозуміти, як вони співвідносяться між собою. 

Виклад основного матеріалу. В основі феномену співчуття (рос. – сострадание) лежить 

страждання. Ідея страждання постає фундаментальною засадою, зокрема, релігійного вчення 
буддизму. Причиною страждання, з погляду буддизму, є «потяг, бажання, прихильність до життя в 
широкому розумінні, воля до життя» [13, c. 160]. Уже в християнстві страждання постає водночас 

як божественне покарання за гріх та як «засіб позбавлення від гріха, морального вдосконалення та 
спасіння, тобто благо» [13, c. 162]. 

У праці «Страждання» К. С. Льюїс визначає два смисли цього поняття: 1) певний вид 

відчуттів, які людині можуть сподобатись або ні; 2) будь-який досвід, фізичний або психічний, до 
якого людина відчуває неприязнь. Страждання в останньому значенні є синонімом слів «мука», 
«біль», «горе», «біда», «нещастя» [11, c. 157]. Крім цього, страждання Льюїс визначає як «єдине у 



 

 

Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія: Філософія. Випуск 791 

 

 

104 

світі чисте, неускладнене зло». Мається на увазі, що страждання може повторюватись, як і гріх, 
але воно «не плодиться, не породжує зла». Якщо страждання пройшло, то «воно пройшло і 
змінилося полегшенням» [11, c. 167].  

Якщо повернутися до співчуття, то, з погляду буддизму, воно ґрунтується на тому, що всі 
люди прагнуть щастя та позбавлення від страждань. Звідси співчуття постає як турбота про 
добробут іншого, незважаючи на ставлення до самого себе. Тобто мета співчуття – усунути 

страждання іншого. Та виходячи з того, що страждання неодмінно супроводжує життя кожного, 
співчуття варто розцінювати як певний обов’язок.  

Б. Спіноза визначає співчуття як «незадоволення, що супроводжується ідеєю зла, яке 

сталося з іншим, кого ми уявляємо собі подібним». У свою чергу, незадоволення це «перехід 
людини від більшої досконалості до меншої» [15]. Співчуття, яке одна людина відчуває до іншої, 
Б. Спіноза називає нерозумним і марним. Доводиться думка про те, що людина, яка керується в 

житті приписами розуму, навпаки, прагне не піддаватися співчуттю [15, c. 428-429]. На 
підтвердження цієї думки філософ наводить аргументи. 

По-перше, людина, яка відчуває співчуття щодо іншого та бажає виявити таке співчуття 

(тобто звільнити людину від нещастя), бажає чинити вказане лише на основі розуму; розум же 
показує людині, що є добром (або задоволенням); відповідно, розум, який вказує людині на зло 
(незадоволення), не є розумом; звідси думка про те, що співчуття нерозумне.  

По-друге, той, хто керується в житті правильним знанням (приписами розуму), усвідомлює 
доконечність божественної природи, а також те, що все відбувається за вічними законами 
природи. Відповідно, втручатись у страждання інших немає смислу.  

А. Шопенгауер, на противагу Б. Спінозі, ставить співчуття в основу любові до ближнього. 
Співчуття, на думку мислителя, ґрунтується «з одного боку, на живій безпосередній участі та 
співпереживанні, а з іншого – на моральному мотиві, що схиляє мене до жертви заради 

страждаючого». Співчуття породжує «внутрішнє задоволення, що називається добротою» [4, c. 126]. 
Етика А. Шопенгауера представляє людське життя як безперервну боротьбу егоїзму зі 

стражданням. Головна ідея філософа, як вказує І. Бриліна, полягає в тому, що «людина в змозі 

позбавитися від безперервного страждання, смерті шляхом приборкання своєї волі до життя, 
перетворення її на співчутливу любов до інших, а потім – на альтруїзм» [2, c. 178]. 

З погляду А. Шопенгауера, страждання – «очищувальний процес», який відхиляє людину 

від «неправдивого шляху волі до життя». Далі німецький філософ виходить на християнський 
символ хреста як символу страждання. Проте, сила хреста – спасіння людини [див.: 21, c. 535]. 
Отже, в А. Шопенгауера співчутлива любов або милосердя стає підґрунтям для звільнення від 

страждання в житті, приборкання своєї волі до життя. Це своєрідний перехід зі стану “життя для 
себе” до “життя для іншого”. 

Співчуття у німецького мислителя слугує «справжньою основою будь-якої вільної 

справедливості та будь-якого справжнього людинолюбства». Воно передбачає не просто участь у 
стражданні іншого, відчуття його горя як свого власного. Співчувати означає ототожнювати себе з 
іншим, щоб «до певної міри була подолана та повна відмінність між мною та будь-яким іншим, на 

якій і базується мій егоїзм» [22, c. 448]. Отже, співчуття постає як спосіб подолання егоїзму. Таке 
ототожнення, як вказує А. Шопенгауер, відбувається за допомогою пізнання, тобто уявлення про 
іншого в моїй голові, але такою мірою, щоб могла бути подолана різниця між мною та іншим.  

Проте, участь в іншому, з погляду А. Шопенгауера, обмежується лише його стражданням і 
не поширюється на стан його добробуту. Стан добробуту іншого залишає людину байдужою до 
нього. Це пов’язується з існуванням позитивного та негативного моментів. Зокрема, до прикладу, 

біль це позитивний момент, те, що безпосередньо відчувається. У свою чергу, задоволення, 
насолода, щастя як засоби подолання болю і страждання – негативний момент, адже вони 
спрямовані на подолання страждання і болю. Байдужість же в контексті стану добробуту іншого 

(тобто коли відсутнє страждання, біль) визначається А. Шопенгауером станом негативним, адже 
останні відсутні. Звідси ми виходимо на розуміння неодмінності поєднання позитивного та 
негативного моментів, які взаємно притягуються, стаючи у результаті одним цілим. Натомість, два 

негативні моменти взаємно відштовхуються.  
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Вказаний аспект реакції одного суб’єкта на іншого може бути істотною відмінністю 
співчуття від милосердя. Видається, що милосердя як вияв люблячого серця долає зазначені 
А. Шопенгауером аспекти. Воно можливе як у випадку, коли інший страждає чи відчуває біль, так 

і в ситуації, коли інший перебуває у стані добробуту, тобто його стан не містить у собі скорботи, 
болю чи страждань. Милосердя виявляється постійно і всюди, незалежно від ситуації. Можливо 
вказати, що милосердя містить у собі як обов’язковий елемент співчуття, а звідси виявляється 

переважно, коли інший потребує милосердя. Однак, це не завжди так. Любляче серце – стан, який 
не залежить від зовнішніх обставин його вияву.  

В іспанського філософа-екзистенціаліста М. де Унамуно духовна любов між людьми 

можлива лише тоді, коли вони відчувають один і той самий біль, адже «лише тоді вони зрозуміють 
один одного, співчувають один одному, страждають і люблять одне одного» [7, c. 37]. На думку 
філософа, «любити означає співчувати», саме страждання поєднує душі людей, які люблять [див.: 

20, c. 131]. Любов співчуває, і «чим більше співчуває, тим більше любить» [20, c. 133]. 
Отже, саме завдяки стражданню можливе поєднання душ у концепції любові 

М. де Унамуно. Шляхом до співчуття іншому (любові до іншого) є духовна любов до самого себе, 

проте така, що відрізняється від простого егоїзму. Рух від співчуття до “всіх” починається зі 
співчуття самому собі. Джерелом співчуття самому собі, у свою чергу, постає заглиблення в 
самого себе, відкриття своєї власної нікчемності, усвідомлення того, що людина не має в собі 

надійної основи, нескінченності, вічності.  
Звідси любов може бути сприйнята як певний спосіб подолання страждання, спосіб 

подолання трагічності на користь безсмертя. Видається, однак, що не слід сприймати страждання 

в контексті конкретного індивідуального досвіду, а як загальну категорію, як один з атрибутів 
людського існування. Тобто людина на основі усвідомлення страждання іншого утверджує в собі 
любов до іншого шляхом співучасті в його стражданні. 

Любов у М. де Унамуно це також співчуття, жалість до іншого. Йдеться про 
співпереживання, розділення болю та печалі іншого. Зрештою, ми виходимо на те, що любити 
означає побачити в іншому себе, тобто поставити себе на місце іншого.  

Важливою характеристикою любові чи співчуття в іспанського філософа є персоналізація 
предмету любові (співчуття), адже ми любимо лише те, що «на нас подібне й остільки, оскільки 
воно на нас подібне, і тим більше, чим більше воно уподібнюється нам, наша любов до речей 

зростає завдяки виявленню їх подібності з нами» [20, c. 134]. 
 Персоналізація (суб'єктивізація) того, що ми любимо, має декілька моментів: 
1) конкретизація того, що ми любимо (чому співчуваємо); іншими словами, об’єкт любові 

(співчуття) завжди конкретно визначений, він відомий або знайомий людині; 
2) заглиблення в самого себе, пізнання себе, усвідомлення своїх якостей, свого власного буття; 
3) пізнання в конкретизованому об’єкті любові (співчутті) подібних до своїх рис чи 

характеристик, що передбачає їх співставлення, ототожнення. 
М. Бердяєв вказує на парадокс християнської етики любові до ближнього з погляду 

співчуття. Так, з одного боку, «любов до ближнього, з якою нерозривно пов’язані жалість і 

співчуття, вимагає полегшення страждань ближнього і навіть повного звільнення його від 
страждань». Разом з тим, страждання потрібне людині для спокутування, просвітлення та 
спасіння. Потрібно співчувати ближньому, полегшувати його страждання та одночасно розуміти, 

що страждання ці є результатом гріха» [1, c. 129]. Співчуття визначається М. Бердяєвим як 
«поєднання зі страждаючим у його богополишеності». Співчуття філософ називає абсолютною 
моральною правдою, а допомогу страждаючому, бідному, хворому, ув’язненому – абсолютним 

моральним імперативом [див.: 1, c. 207-208].  
У російського релігійного філософа В. Соловйова (у праці «Виправдання добра») співчуття 

(жалість) постає поряд із почуттям сорому та благоговінням перед вищим (божеством) «вічною та 

непорушною основою морального життя людства». Всі інші моральні якості – лише певні 
«модифікації» вказаних трьох основ морального життя. Співчуття (жалість) постає як почуття, 
завдяки якому людина може ставитися до інших людей як до рівних і належно співіснувати з ними 

у межах певного соціального організму (суспільства). Останній постає як організована людиною 
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форма “виходу” з природи. Співчуття це, по суті, солідарність з іншими живими істотами, 
зокрема, людини з іншою людиною. Почуття співчуття В. Соловйов називає «чисто-
альтруїстичним», адже у випадку його щирості та справжності воно протистоїть егоїзмові.  

Цікаво, що, з погляду В. Соловйова, в основі співчуття як почуття солідарності всього 
живого лежить факт «єдиного» походження всього живого від природи, завдяки чому має місце 
певний тісний онтологічний зв'язок усього живого. Понад те, звідси філософ називає 

нераціональним і беззмістовним взаємне відчуження живих істот, що суперечить «об’єктивній 
нероздільності» [14, c. 93-94]. 

Коротко «процес» співчуття або вияв співчуття, з погляду В. Соловйова, відбувається так: 

«Бачачи страждаючу істоту, я зовсім не ототожнюю, не змішую її з собою, а лише стаю в уяві на її 
місце, і, визнаючи її однорідність із собою, прирівнюю її стани до своїх власних... Це зрівнювання 
(а не ототожнення) між іншим і собою, одразу та несвідомо здійснюване у почутті жалості, 

підноситься розумом на щабель ясної та роздільної думки» [14, c. 98]. Отже, на відміну від 
уявлень А. Шопенгауера, який ототожював страждаючого та співчуваючого, у В. Соловйова не 
йде мова про ототожнення, а лише про прирівняння (зрівнювання). 

Проте,  крім «природного» джерела єдності як основи існування співчуття (жалості), 
В. Соловйов вказує і на інше, більш глибоке, – релігійне підґрунтя. Мова йде про те, що співчуття 
відбувається завдяки баченню в іншому «образу і подоби Божої». Людина усвідомлює, що інший – 

«мета для Бога», а, отже, повинен бути метою і для неї. Релігійне підґрунтя співчуття підсилює та 
поглиблює його природне підґрунтя. У кінцевому результаті «альтруїзм у його найвищому 
релігійному ступені зобов’язує нас брати діяльну участь у загальному історичному процесі, що 

створює умови для явлення Царства Божого, а відповідно і в тих збірних організаціях (особливо 
державній, яка охоплює всі інші), за допомоги яких цей процес здійснюється за волею 
Провидіння» [14, c. 206]. 

Н. Кожемяченко відзначає, що «під співчуттям В. Соловйов розуміє безпосередню, від будь-
яких сторонніх уявлень незалежну участь спочатку в стражданні іншого, а потім у подоланні 
цього страждання, а, отже, участь в його благові та щасті. Звідси, вважає він, випливають дві 

чесноти: справедливість чи правда та милосердя чи любов» [8, c. 75]. 
Справедливість у В. Соловйова має два елементи: теоретичний (виражається в розумі) та 

практичний (виражається у вчинках – співчутті). Така правильна настанова, відзначає Е. Карчагін, 

– «міряти всіх однією мірою» та вважати інших подібним и на нас – приводить до правильної 
поведінки щодо інших [див.: 6, c. 21]. 

Співчуття, вказує В. Соловйов, може трактуватись у трьох аспектах: як чеснота, як правило 

дії та як умова певного блага. Так, перш за все, співчуття це «хороша особиста якість або 
чеснота». У свою чергу, співчуття (жалість) «дає норму для альтруїстичної діяльності за 
правилами справедливості та милосердя». Така діяльність, наостанок, «призводить до морального 

блага істинної товариськості чи солідарності з іншими...» [14, c. 120].  
Звідси можемо зауважити, що милосердя походить від співчуття. У свою чергу, співчуття 

постає як моральне підґрунтя милосердя, але в аспекті діяльнісному (співчуття як правило дії).  

Тобто милосердя це вияв активності співчуття, завдяки чому останнє знаходить своє практичне 
втілення. Такі вияви милосердя, зрештою, приводять до солідарності всього живого, зокрема, як 
індивідів у людському суспільстві. 

До категорії милосердя К. Ушинський відносив співчуття, але вважав це почуття «засобом 
відчувати буття іншого і зазначав, що на самому лише співчутті не можна побудувати морального 
почуття». Крім цього, український вчений-педагог складником милосердя вважав співчуття, яке 

може бути нервове (по-іншому, спонтанне, неусвідомлене) і душевне. Лише останнє належить до 
почуття милосердя, адже пов’язане зі свідомим вибором людини [див.: 5, c. 8]. 

Е. Логунова вказує, що «милосердя вміщує пізнавальний, емоційний та поведінковий досвід 

страждання інших. З афективної позиції, милосердя є глибоким співчуттям, яке більш інтенсивне 
та передбачає значний ступінь страждань як зі сторони постраждалої особи, так і з боку особи, що 
виражає емоції. Милосердя передбачає глибоке співчуття, що випливає із страждань іншого, а 

також включає в себе потребу чи бажання полегшити страждання іншого. Тобто милосердя 
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передбачає не лише почуття симпатії, а й поведінкові реакції, щоб полегшити чи зняти людське 
страждання чи біль» [10, c. 134]. Звідси підставою для вияву милосердя є страждання іншого. І 
мета милосердя – припинити таке страждання чи полегшити його.  

Однак, на наше переконання, милосердя можливе й без наявності страждання, на відміну від 
співчуття. Милосердя можна визначити не просто як емоцію, а як стан людської душі, піднесений 
стан готовності до жертовної, діяльної любові до ближнього. Звідси, отже, милосердя не 

обов’язково реалізовується за наявності страждання іншого, а можливе також як автономне, як 
стан серця людини, готового до діяльної любові.  

З погляду І. Гояна і М. Дойчика, «якщо співчуття, співпереживання виявляється в турботі 

особистості про страждання інших, що супроводжується злиттям з ними власного Я, то 
милосердя, навпаки, передбачає суб’єкта, який, керуючись моральними прагненнями, почуттям 
власної гідності, творить добро тим, кого усвідомлює саме як інших, не ототожнюючи з собою» [3, 

c. 41]. Отже, милосердя скеровується не просто на страждання іншого (як при співчутті), але на 
всю його особистість. 

К. Ердинєєва вказує, що співчуття – «психічне переживання людини, що належить до її духовної 

сфери, таке, що складно осягається, приховане та невизначене, не завжди усвідомлюване. Його 
актуалізація пов’язана з прагненням пробудити, посилити і зберегти емоційну чуйність людини щодо 
інших людей відповідно до моделі соціально-етичної настанови «благо для іншого» [23, c. 91]. 

На думку М. Куксачова, феномен співчуття певною мірою є «надприродним», адже «коли я 
намагаюся пережити те ж саме, що відчуває інша людина, то наше розділене «я і ти» перетворюється 
на «я є ти» чи наше загальне «ми», чи, як мінімум, на «я прагну бути тобою». В цьому феномені, – 

продовжує дослідник, – долається чи, як мінімум, здійснюється спроба подолати те трагічне 
розділення світу, яке ми можемо спостерігати: нерозуміння, відчуження, відстороненість, 
байдужість – усе це прагне відновити у своїй первозданній формі співчуття» [9, c. 107]. 

У свою чергу, В. Малахов вважає, що співчуття передбачає щось більше, ніж просте 
співпереживання. «Воно означає добровільне моральне прилучення до того полюсу людського 
самопочуття, що найбільшою мірою сприймає всю “трудність”, стражденність, уразливість 

реального людського життя. За будь-яких умов цей полюс не може зникнути...». «Обминути цю 
стражденність, – продовжує філософ, – неможливо, тому й моральний імпульс співчуття незмінно 
лишається актуальним для кожної людської істоти, здатної на серйозне ставлення до світу й 

життя» [12, c. 281-282]. Отже, співчуття з цієї позиції – це вияв «серйозного ставлення до світу та 
життя», іншими словами, ставлення відповідального. 

Т. Старцева виокремлює в структурі співчуття три обов’язкові компоненти: 1) здатність 

відчути, сприйняти біль іншого; 2) особистісний емоційний відгук на біль іншого; 3) прагнення 
допомогти іншому, полегшити його страждання [18, c. 178]. Однаковою мірою вказані компоненти 
можна віднести й до феномену милосердя. 

З погляду В. Старостіна, «співчуття випливає із загальнобіологічного принципу альтруїзму, 
що виходить з глибокого архаїчного поведінкового первня, який диктує надавати допомогу 
ближньому заради самозбереження роду без розрахунку на зовнішню винагороду. Проте, воно не 

зводиться до альтруїстичної поведінки», а є, натомість, «більш складною, різноплановою, 
свідомою та розумною людською діяльністю, що актуалізується лише в соціальному житті, в 
людському суспільстві» [16, c 782]. 

Отже, В. Старостін джерелом співчуття називає альтруїзм. Якщо виходити з того, що 
співчуття лежить в основі милосердя, то альтруїзм постає також як первень милосердя. Таке 
уявлення видається можливим з того погляду, що милосердя притаманне не лише людям, а й 

тваринам. Проте, ми переконані у виключно людському вимірі милосердя. Вже альтруїзм, на 
думку багатьох дослідників (соціобіологи, еволюційні етики тощо), можливий на різних рівнях 
організації живої матерії (тварини, люди) і закорінений у потребі збереження роду. Отже, якщо 

виходити з того, що милосердя як діяльний вияв співчуття – виключно людський (соціальний) 
вимір відносин, то ми не можемо погодитися з тим, що в основі милосердя лежить альтруїзм. Таке 
визнання можливе за однієї умови: спочатку перебуваючи на рівні альтруїстичної поведінки у 

тварин і людей, згодом (з формуванням суспільства) така поведінка набула вигляду милосердя. 
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Вказаної позиції дотримуються А. Тарасов і Д. Цирендоржиєва, які відзначають, що «формування 
милосердя як морального принципу здійснюється у процесі переходу від спонтанного 
(інстинктивного) вияву взаємодопомоги до «близьких» як одного з механізмів виживання до 

свідомого вияву «любові-дару», призначеного для всіх як обов’язкової умови людського 
співжиття» [19, c. 156]. 

В. Старостін також аналізує відмінність феноменів співчуття, милосердя, благодійності. Так, 

милосердя є діяльним виявом співчуття, це «вчинок, моральний вчинок, моральне служіння, що 
виходить зі співчуття до іншого». При цьому саме співчуття не завжди має вияв у певному вчинку, 
акті. У свою чергу, якщо співчуття постає як «певний стан душі», то вже благодійність 

«характеризується діями, які мають матеріальне співвідношення та оцінку». Якщо милосердя 
«базується на співчуванні, то благодійність, у зв’язку з обов’язковим матеріальним супроводом, 
може виходити й з інших мотивів, що не завжди визначаються як милосердя» [17, c. 17-18]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, на основі здійсненого аналізу 
соціокультурних феноменів співчуття та милосердя, можливо співвіднести їх смисли: 

1) «Об’єкти» вияву: співчуття скеровується лише на людей (відносини «людина-людина»), 

милосердя – до всього живого. 
2) Підстави вияву: співчуття ґрунтується на усвідомленні страждання іншого та бажанні 

взяти участь в його полегшенні чи усуненні, а також тому, що кожна людина страждає, подібний 

вияв страждання може торкнутися кожного; милосердя ґрунтується на почутті любові до 
ближнього (духовній любові), постаючи її діяльним виявом; милосердя не завжди потребує 
страждання як своєї підстави. 

3) «Центр» дії: таким «центром» у межах феномену співчуття є саме страждання іншого; при 
милосерді «центром» дії є сам інший в його повноті, як людина. 

4) Форми вияву: співчуття включає в себе, по-перше, усвідомлення страждання іншого, та, 

по-друге, бажання його полегшити чи усунути; співчуття не завжди передбачає конкретний акт, 
спрямований на це; у свою чергу, милосердя, крім певного психоемоційного усвідомлення, 
включає неодмінно діяльнісний компонент (окремий акт), спрямований на допомогу іншому, 

участь у його житті, жертовність тощо. 
У подальшому автор намагатиметься перенести смисли феноменів співчуття та милосердя на 

рівень сучасного розвитку суспільства з окресленням шляхів їх утілення та пов’язаних із цим проблем. 
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Summary 

Khodanych Y. Phenomena of Compassion and Mercy: Correlation of the Meanings. 

The article is dedicated to the problem of elucidating the nature of the sociocultural phenomena of mercy  

and compassion, as well as determining the way they tend to get related to each other. The significance of the 

phenomena of mercy and compassion in the contemporary conditions of society development lies in their powerful 

integration potential, which envisages the possibility of going beyond one’s own selfish interests towards another 

person as an individual. First, the author briefly defines the concept of «suffering» that underlies compassion. In the 

analysis of the phenomenon of compassion, the author relies in particular on the ideas elaborated by M. Berdiayev, 

K.S. Lewis, V.S. Solovyov, B. Sp inoza, M. de Unamuno, A. Schopenhauer. Further, based on the researchers’ ideas, 

the author correlates the phenomena of mercy and compassion. In general, the phenomena of compassion and mercy  

have been considered from a philosophical point of view, in connection with other phenomena, the latter including: 

sympathy, pity, altruism, beneficence, etc. The author comes to the conclusion of the possibility to correlate the 

sociocultural phenomena of mercy and compassion according to «objects», bases and forms of their manifestation, 

as well as the «center» of action. The «center» within the framework of the phenomenon of compassion is the very 

suffering of another person; in the context of the phenomenon of mercy, the «center» of action is another human 

being as an individual. Mercy appears as the manifestation of the activity of compassion, which involv es an activity 

aspect, aimed at the participation in someone's life, service to another person.  

Keywords: compassion, mercy, love, suffering, justice.  
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ГЛАДІАТОРСЬКІ БОЇ ЯК ВИДОВИЩЕ:  
ВІД РИТУАЛЬНО-СИМВОЛІЧНИХ ДО СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ СМИСЛІВ 

 

З культурологічного погляду досліджується феномен гладіаторських боїв як один із найпопулярніших 

видовищ стародавнього Риму. Вони пройшли у своїй еволюції тривалий шлях, що супроводжувався змінами 

їхніх культурних форм, соціальних функцій і політичної ролі. Прообразом кривавих розваг є ритуальні 

поєдинки з метою поминання померлих. Згодом ці бої втратили ритуально -символічний смисл. Їх 

організація перейшла в руки державних чиновників, які сприймали бої гладіаторів не лише як обов'язок, а й 

як зручну можливість завоювання народної прихильності. В епоху Імперії керівництво іграми перейшло до 

імператора. Для цезарів бої на арені служили не тільки для задоволення особистих інтересів, а й 

інструментом зниження соціальної напруги. До кінця існування Римської імперії азартні видовища 

перестали бути важливим складником внутрішньої політики влади, і вона сама, частково під зростаючим 

впливом християнських ідей, їх ліквідувала.  

Ключові слова: гладіатор, бестіарії, жертвопринесення, самніти, кампанці, Етрурія, консул, принцепс, 

галли, фракійці, ланісти.  

 
Актуальність. Упродовж багатьох століть і тисячоліть розвитку людства видовища були 

обов'язковим супутником, який супроводжував його в різні періоди історії. Перефразовуючи 
думку Г. В. Ф. Гегеля про необхідність війни для кожного покоління людей, можна говорити і про 
обов'язковість видовищ для кожного суспільства чи історичної доби.  

За самою своєю природою людина завжди прагне задоволення своїх потреб, не останнє 
місце серед яких посідає прагнення отримати чуттєве задоволення, насолоду. Широко відомо, що 
найпростішою, але водночас і найбільш яскравою формою чуттєвого пізнання людиною дійсності 
є відчуття. Наука встановила, що відчуття, отриманіза допомогою органів зору чи, іншими 
словами, зорові відчуття за своєю силою і гостротою перевершують усі інші. Звідси стає 
зрозумілою нев’януча значущість і популярність видовищ в історії людства, адже саме вони 
дозволяють отримати насолоду на основі візуального досвіду.  

Окреслене предметне поле виявляє себе в різноманітних сегментах соціально-гуманітарного 
знання: культурології, філософії, історії, соціології, політології, психології, етнографії.  В кожному 
з них видовища і видовищність осмислюються під різними кутами, які, втім, можуть бути 
евристично пов'язані одне з одним. Культурфілософський аналіз античної картини світу, що вже 
зовсім точно, був би неповним без аналізу феномену гладіаторських боїв, які залишили значний 
слід в історії античного світу. 

Ступінь наукової розробки. Теоретико-методологічною базою статті є філософська, 
культурфілософська та філософсько-естетична класика, зокрема праці Аппіана, Вергілія, Гомера, 
Капітоліна, Кассія, Лівія, Орозія, Плутарха, Светонія, Елія, Тацита, Тертуліана й інших античних 
авторів [1; 4; 5; 7; 8; 10; 16; 18; 19; 21; 23; 24], а також праці Е. Ляпустиної, Д. Манникса, М. Берда, 
Л. Бека де Фукьера, В. Горончаровского, М. Гранта, М. Мосса, Ф. Паолуччі [2; 3; 6; 7; 12; 13; 14; 
17]. Розвідки Г. Хефлінга і Ю. Шаніна особливо важливі для нас у поняттєво-категорійному плані 
[25; 29]. Роботи Н. Хренова і В. Тарновського цікаві великим фактичним матеріалом і 
оригінальною реконструкцією античної культури [22; 26]. 

Тож метою статті є дослідження еволюції гладіаторських боїв як важливої характеристики 
видовищності античного світу.  

Для досягнення поставленої мети поставлено такі завдання: 1) визначити поняття 
«гладіаторські бої», співвіднісши його з колом семантично близьких понять; 2) систематизувати й 
уточнити аргументи на користь тези про коректність використання поняття «гладіаторські бої» в 
контексті звертання до античної культури; 3) специфікувати найважливіші елементи 
гладіаторських боїв; 4) простежити еволюцію цього специфічного виду видовищних дійств. 

Виклад основного матеріалу. Античні автори виводять походження сутичок на арені з 
релігійного ритуалу, а саме з похоронних людських жертвопринесень, замінених поєдинками в 
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результаті певного пом’якшення ритуалів. Про це свідчать, зокрема, Тертуліан і Сервій. Перший 
вказує на прямий зв’язок терміна munus, яким спочатку називали бої, з терміном officium, тобто 
«обов'язок»: «оскільки вірили в те, що душі покійних умилостивляли людською кров’ю, під час 
похорону приносили в жертву полонених або неважливих рабів, куплених заради цього. Надалі 
було вирішено прикрити нечестивість задоволенням» [24, О зрелищах, 12]. У Сервія в коментарях 
до «Енеїди» згадуються бустуарії – від слова bustum (похоронне багаття)», гладіатори, які билися 
перед померлим [4, Комментарии к Энеиде Вергилия, Х, 519]. Як видно, обидва автори в цілому 
солідарні в поясненні походження гладіаторських боїв.  

Французький дослідник Ж. Віль пише про дві відомі форми похоронних людських 
жертвопринесень: 1) умертвіння частини безпосереднього оточення померлого; 2) принесення в 
жертву бранця на могилі воїна [12, с. 152-153]. Прикладами такого роду акцій служать вбивство 
дванадцяти троянських юнаків на похоронах Патрокла [5, ХХІ, 26-29; ХХІІІ, 22-23] і аналогічні дії 
на тризні Палланта [4, Х, 519]. Людські жертвопринесення, пов’язані з похоронними обрядами, 
практикувались у багатьох народів давнини, але, наприклад, для класичної Греції вони вже 
відійшли в минуле. 

Похоронні церемонії з пролиттям крові зображені і в розписах етруських гробниць і урн III-I 
ст. до н.е. Цілком імовірно, що це художнє зображення звичаю, що сягає своїми коренями у більш 
ранній час. Ґрунтуючись на фрагменті Миколи Дамаського і на даних образотворчих джерел, 
Ж. Віль стверджує, що гладіатура виникла не пізніше IV ст. до н.е. у Південній Італії в середовищі 
змішаного населення, що складалося з осків, самнитів і етрусків, а наприкінці IV або III ст. до н.е. 
цей звичай був перейнятий і в самій Етрурії [див.: 12, с. 155]. 

Існують щонайменше два підтвердження тези про запозичення римлянами кривавого 
видовища у етрусків. По перше, загиблих на арені гладіаторів прибирав Харон (Харун), етруський 
бог мертвих. По-друге, термін lanista, що позначав організатора боїв, очевидно, був запозичений з 
етруської мови, в якій він мав значення «кат» [25, с. 15-16]. 

Поширення цього звичаю в Етрурії зумовлене надзвичайною богобоязливістю місцевого 
населення, в релігії якого величезну роль відігравало шанування покійних предків. За віруваннями 
етрусків, смерть означала перехід в іншу форму буття, де за наявності звичних земних благ 
тривало попереднє життя. Турбота про надання потрібних благ для померлого визнавалася тому 
священним обов'язком спадкоємців [див.: 22, с. 8]. 

Отже, є вагомі підстави бачити у гладіаторських боях форму, хоча і сильно модифіковану, 
стародавнього релігійного ритуалу. Очевидно, у певний історичний період вона стала невід’ємним 
елементом похоронних ігор. Наявні свідчення дозволяють з великою часткою впевненості 
говорити про запозичення римлянами цього звичаю в етрусків за часів їхнього панування у Римі.  

Однак є підстави вважати прабатьківщиною смертельних двобоїв під час похоронних 
церемоній не Етрурію, а область Кампанію, розташовану на південь від Риму. Річ у тім, що немає 
жодної етруської пам’ятки, на якій були б відображені сцени, які інтерпретуються як бої 
гладіаторів. Виняток становить лише так звана фреска «Ігри Персу», на якій зображено як чоловік 
бореться з собакою, а третій персонаж собаку злить. Але цей сюжет навряд чи може служити 
ілюстрацією гладіаторських ігор, оскільки тут немає протистояння двох озброєних людей.  

Важливим доказом того, що публічні криваві поєдинки зародились у Кампанії, є свідчення 
Тита Лівія. У 308 р до н. е. під час Другої Самнітської війни римляни здобули переконливу 
перемогу над самнітами. Трофеєм стала захоплена зброя, якою вони прикрасили форум, а 
«кампанці, з їхньою пихою та ненавистю до самнітів, одягли в ці обладунки гладіаторів, які давали 
вистави на бенкетах, і прозвали їх «самнітами» [10, ІХ, 40, 17].  

Іншим важливим аргументом на користь цієї версії можна вважати відкриття у Пестумі, на 
південь від Неаполя, фресок зі сценами боїв, які датуються 370-340 рр. до н.е. [див.: 6, с. 20]. На 
них поряд із зображенням фігур скорботних жінок, змагань колісниць і кулачних боїв виявляються 
сюжети кривавих сутичок воїнів зі списами, шоломами і щитами. У світлі цього зовсім не дивно, 
що найбільш древні з усіх знаменитих гладіаторських шкіл розташовувалися географічно саме в 
цьому регіоні. На першість Кампанії щодо розвитку бойових видовищ вказує також той факт, що 
саме тут виявлено залишки найперших спеціальних споруд для проведення таких поєдинків, 
згодом названих амфітеатрами, які датуються II ст. до н.е. [див.: 6, с. 21]. 
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Отже, швидше за все, і римляни, і етруски дізналися про битви гладіаторів, вступивши в 
тісний військово-політичний контакт з населенням Кампанії, тобто з самнітами. Можливо, 
відображенням цього знайомства стала назва найпоширенішого в республіканський період типу 
гладіаторського озброєння – «самніт». 

Перші зафіксовані в джерелах бої воїнів на арені в Римі відбулися 264 р. до н. е.: їх давали 
Марк і Децим Брути в пам'ять про свого покійного батька [див.: 10, ХVІ]. Надалі вони стали 
досить частими, кількість учасників змагань поступово збільшувалась, а географія їх проведення 
розширювалась. У цілому, упродовж другої половини III і майже всього II ст. до н. е. вони 
влаштовувались у Римі та за його межами виключно на похоронних святах на честь померлих 
предків. Організація поєдинків була абсолютно приватною справою, держава до певного часу не 
втручалась у цей процес. Симптоматичний смисл терміна munus, який вживався тоді стосовно 
гладіаторських боїв, – обов’язок живих перед мертвими [див.: 29, с. 441-442]. Треба підкреслити, 
що сутички гладіаторів не були в той час частиною римських державних свят. Відсутні й будь-які 
свідчення, які вказують на використання їх у політичних інтересах. 

Поступово, зі зростанням частоти проведення поєдинків і їх масштабів, збільшувалася 
популярність боїв. Спочатку бої гладіаторів не входили, на відміну від театральних вистав і 
змагань колісниць, у програму так званих ludi, тобто публічних ігор, організованих державними 
чиновниками. Однак із часом багаті громадяни стали заздалегідь зумовлювати у заповітах 
обов’язкове влаштування таких видовищ після своєї смерті чи смерті близьких. Так, Юлій Цезар 
влаштував гладіаторські бої в пам’ять про померлу доньку Юлію [див.: 18, Юлий Цезар, 55]. 
Бажання померлих іноді були вкрай дивними. Приміром, одне заповітне розпорядження 
наказувало проведення поєдинку між двома жінками під час поховання нащадка [див.: 25, с. 18]. 

Проведення таких поминальних ігор переслідувало кілька цілей. По-перше, згідно з 
тодішніми уявленнями, заповіт покійного повинен був виконуватись аж до найдрібніших деталей, 
щоб його душа могла спокійно перейти в царство мертвих. В іншому випадку існувала небезпека 
кари, яка могла обрушитися на нащадків, які не виконали свій священний обов’язок. По-друге, 
видовищним способом можна було переконливо продемонструвати суспільству знатність 
померлого і його сім’ї. Громадяни, які не скупилися на похорон, могли розраховувати на певну 
прихильність до себе в народному середовищі.  

Усталений у Римі звичай кровопролитних боїв не міг рано чи пізно не привернути до себе 
уваги держави й, особливо, влади можновладців, оскільки ставала очевидною їх значна 
популярність у народному середовищі, що перевершувала популярність навіть театральних вистав. 

Ймовірно, першою офіційною особою, що використала munus у політичних цілях, був Гай 
Гракх у 122 р до н. е., який дозволив безкоштовний для бідняків перегляд гладіаторських боїв 
[див.: 18, Гай Гракх, 12]. Справжні мотиви цих дій народного трибуна визначити складно, але 
бажання завоювати популярність у народному середовищі було серед них не останнім. 

Важливою межею в еволюції публічних битв на арені прийнято вважати 105 р до н. е., що 
послужив своєрідною відправною точкою трансформації похоронного ритуалу на публічну 
розвагу, яка організовується державними особами. Консули Публій Рутилій Руф і Гней Маллій 
Максим зобов’язали гладіаторів зі школи Гая Аврелія Скавра провести бої для нагадування 
громадянам про древні чесноти в перспективі підготовки до можливого військового зіткнення з 
германцями [див.: 10, LXVII]. Так поєдинки вперше отримали визнання з боку представників 
влади, головно як елемент військової підготовки. Крім того, консули вперше офіційно влаштували 
бої як магістрати, тобто як державні службовці, до того ж незалежно від релігійного звичаю.  

У період пізньої Республіки облаштування кривавих видовищ стало переважно справою 
сановних осіб, перш за все консулів і едилів [див.: 21, Юлий, 10]. Організація цих веселощів 
перетворилася на важливу частину передвиборної кампанії претендентів на державні посади 
[див.: 108, с. 326]. У цій ситуації мова фактично йшла про майже очевидний підкуп електорату. 
Були і протилежні приклади: «Сулла ... виступив перед народом як кандидат на посаду міського 
претора, але зазнав невдачі. Виною цього він сам вважає чернь: вона чекала від нього 
організацію чудових видовищ» [18, Сулла, 5].  

Не дивно, що в 63 р. до н. е. з ініціативи Марка Тулія Цицерона був прийнятий закон Туллія 
про домагання, за яким усім майбутнім магістратам упродовж двох років перед здобуттям посади 
заборонялося організовувати гладіаторські бої, за винятком тих випадків, коли їх зобов'язував до 
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цього чийсь заповіт [28, LXIV, 133]. Цілі такого нововведення очевидні: по-перше, впорядкування 
процесу організації видовищ і, по-друге, ослаблення позицій приватних осіб в облаштуванні 
подібних заходів. Утім, цього разу вже на обраних чиновників вказаний закон не поширювався. 
Крім того, закон міг бути обійдений за допомогою нехитрих дій, адже ніхто не міг заборонити 
приватній особі влаштувати ігри під приводом поминок по своєму родичу, який включив того в 
заповіт. Особи, на чиї гроші споруджувались амфітеатри для проведення поєдинків і 
спостереження за ними, теж підвищували свій авторитет і популярність у народі. На цьому шляху 
слави у віках досяг якийсь Гай Скрібоній Куріон, за наказом якого в 53 р. до н. е. був зведений 
перший дерев’яний амфітеатр у Римі. Наведені факти свідчать про наявність значного інтересу 
державних чиновників до улюбленого в народі видовища, які приносили політичні дивіденди. 

Значний крок до одержавлення гладіаторських боїв було зроблено після смерті Юлія Цезаря: 
щорічному його поминанню сенат розпорядився присвячувати в Римі та інших містах Італії один 
день у році кривавим поєдинкам [див.: 25, с. 52]. Тим самим до кінця республіканського періоду 
вони стали проводитися централізовано і в певні терміни.  

Наприкінці існування Республіки і в імператорський період гладіатори часом 
перетворювалися в істотний чинник внутрішньої політики: не тільки як засіб впливу на маси через 
організацію видовищ, а й як звичайна збройна сила, яку використовували в нестабільній ситуації  
на міських вулицях як охорону. В період громадянських воєн багато заможних і знатних громадян 
формували особисту охорону з числа гладіаторів. У 63 р. до н. е., коли Луцій Сергій Катиліна, 
який готував заколот і вербував прихильників, став представляти пряму загрозу республіканській 
владі, сенат прийняв спеціальне рішення про розміщення гладіаторських загонів Риму в Капуї та 
інших містах [див.: 27, 30, 7]. Самі бійці в цей період, мабуть, були не проти виступити на боці 
того політичного угруповання, що пропонувало їм велику ціну за послуги.  

Приблизно в той же час групи гладіаторів в окремих випадках стали включатися в регулярні 
військові підрозділи. Перший подібний епізод відзначений у 43 р. до н. е.: чимало гладіаторів 
увійшло до складу прихильника сенату Децима Брута на півночі Італії [див.: 1, ІІІ, 49]. 

Тож у республіканському Римі показові криваві бої трансформувалися з елемента 
похоронних ігор в офіційне державне видовище. Воно, однак, частіше використовувалося не для 
підтримки в реалізації високих загальнодержавних цілей, а в корисливих інтересах окремих 
політиків і політичних угруповань. Природно, це профанувало колись глибокі, сакральні смисли, 
які лежали в основі культових поєдинків.  

“Золотим століттям” гладіатури по праву вважається імператорський Рим. Її політичну роль  
тоді по-різному оцінювали окремі римські цезарі та влада як така. 

Перший римський імператор Октавіан Август «щодо видовищ ... перевершив усіх 
попередників. Його видовища були частішими, різноманітнішими, блискучішими. За його 
словами, він давав ігри чотири рази від свого імені і двадцять три рази від імені інших магістратів, 
коли вони були у відрядженні чи не мали коштів» [19, Август, ІІ, 43]. Він виявляв тут щедрість, 
яка межувала з марнотратством. У 22 р. до н. е. він розпорядився, щоб претори двічі на рік 
неодмінно влаштовували у Римі гладіаторські бої, обмеживши число їх учасників 60-ма парами 
бійців [див.: 25, с. 52]. Німецький історик Г. Хефлінг пояснює цей крок тим, що кандидати на 
державні посади дедалі рідше і рідше в епоху Імперії стали влаштовувати видовища. А народ 
вимагав видовищ, практичну соціальну потребу в них відчував і імператор. Тому він переклав 
організацію боїв на державних чиновників, на тих же преторів.  

Наступник Август Тиберій не мав особливої пристрасті до кривавих поєдинків, і це не 
додавало йому популярності в народному середовищі. Виняток ним робився лише в особливих 
випадках, коли бої використовувались як засіб поминання предків. Можливою причиною такого 
ставлення принцепса до популярних видовищ був вплив на нього грецької філософії [див.: 25, с. 56]. 

Калігула, на відміну від Тиберія, не шкодував грошей на найрізноманітніші розваги, в тому 
числі й на гладіаторські бої. Понад те, імператор дуже «радів убивствам і не міг насититися 
виглядом крові. Спонукуваний тією ж жорстокістю, він одного разу, коли не вистачило злочинців 
... наказав окремих глядачів з натовпу ... кинути на арену» [9, LIX, 10, 2-5]. Так що ігри часто 
перетворювалися на демонстрацію волаючого свавілля правителя стосовно громадян. Однак 
гладіаторські бої служили не лише звеселянню та задоволенню жорстокості цезаря, а й 
заохочувалися його жадібністю. «Тих гладіаторів, які здобували перемогу в бою, він став 
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продавати консулам, преторам і іншим ... людям, які абсолютно того не бажали... Вартість їх він 
надзвичайно завищував ... так що гладіаторів купували за величезні гроші» [9, LIX, 14, 1-5]. Тим 
самим було знайдено зручний спосіб поповнення імператорської скарбниці на випадок 
непередбачених витрат. На продовження постанови Августа Калігула наказав обирати «за 
жеребом двох організаторів гладіаторських боїв з числа преторів» [9, LIX, 14, 1-5]. 

Наступний імператор, Клавдій, мабуть, ні в чому не поступався своєму попереднику щодо 
інтересу і навіть пристрасті до кривавих видовищ. При цьому він не втрачав можливості 
підвищити власну популярність у народі, преміюючи або відпускаючи на свободу найбільш 
успішних бійців. Особливо важливо, що була введена заборона на проведення гладіаторських боїв 
преторами [див.: 9, LX, 5, 6]. Значимість цього розпорядження не слід недооцінювати, оскільки 
вперше йшлося про чітке відокремлення видовищ, які влаштовуютьсь імператором, від видовищ, 
які проводяться приватними особами, що створювало передумови для їх подальшого 
одержавлення. Замість преторів організацію гладіаторських боїв було доручено колегії квесторів 
[див.: 19, Клавдий, V, 24]. Крім того, Клавдій ввів постійну посаду для чиновників, які 
відповідають за організацію ігор, що називалася procurator munerum. Отже, в результаті 
зазначених нововведень проведення боїв стало обов’язком чиновників ще більш низького рангу, 
що не володіють реальною політичною вагою. 

За Нерона, як вважається, переважала тенденція перетворити бої гладіаторів на більш-менш 
нешкідливі змагання, в яких могли брати участь представники всіх соціальних верств. На думку 
М. Гранта, така політика була зумовлена впливом Сенеки на імператора [див.: 7, с. 75-76]. 
Постановою ж сенату квестори були звільнені від обов’язкового влаштування боїв за свій рахунок, 
гроші могли братися з державної скарбниці [див.: 23, ХІІІ, 5]. 

Правління Веспасіана, першого імператора з династії Флавіїв, почалося будівництвом 
найбільшого амфітеатру в історії – Колізею. Велична споруда свідчила не лише про величезну 
популярність гладіаторських боїв, а й усім своїм виглядом символізувала силу і міцність 
імператорської влади в Римі. Адже порівняння амфітеатру Флавіїв з аренами, спорудженими 
приватними особами, було, звичайно, не на користь останніх. 

Тит, який завершив зведення цієї грандіозної споруди, набув значної популярності, прагнучи 
догодити публіці в усьому, що стосується облаштування видовищ: «Нічого й ні у кого він не 
забрав чужу власність, поважав як ніхто інший і відкидав навіть звичайні й дозволені приношення. 
Щедрістю він, однак, нікому не поступався: при освяченні амфітеатру й спішно побудованих 
поблизу бань він показав гладіаторський бій, на диво багатий і пишний; влаштував він і морський 
бій на колишньому місці, а потім і там вивів гладіаторів і випустив в один день п’ять тисяч різних 
диких звірів» [19, Тит, VІІІ, 7].  

На початку II ст. збільшення масштабів гладіаторських ігор продовжилося, причому майже 
кожен правитель прагнув перевершити попереднього в плані пишноти видовищ. Це, зрозуміло, не 
заважало цезарям переслідувати й свої особисті інтереси: наприклад, Адріан намагався у такий 
спосіб заручитися любов’ю тещі [див.: 21, ІХ, 9].  

Окремо тут стоїть Марк Аврелій, який всіляко обмежував видовища і навіть встановив межу 
для витрат на гладіаторські бої [див.: 8, Марк Аврелий, ХІ, 4; ХХVІІ, 6]. Очевидно, основна 
причина цього приховувалася в захопленні імператора ідеями стоїцизму. Криваві вистави в 
амфітеатрі, багаторазово повторювані, були йому огидні. Тому не дивно, що за наказом згори 
гладіаторам видавалася тупа зброя. Марк Аврелій знайшов більш раціональне застосування 
мужності та вмінням бійців: у ході війни з маркоманами з гладіаторів було створено спеціальний 
військовий підрозділ, який перебував в особистому розпорядженні імператора, і який дістав назву 
«послужливі» [8, Марк Аврелий, ХХІ, 7]. Хоча, за твердженням Г. Хефлінга, ще наприкінці 
існування Республіки ті, що б’ються на арені, наймалися знаттю для охорони і виконання 
делікатних доручень, у тому числі вбивств [див.: 25, с. 25]. 

Гладіаторами, як правило, ставали військовополонені, раби, засуджені злочинці, але інколи 
зустрічались і добровольці. Захоплені в полон були основним джерелом поповнення 
гладіаторських шкіл в епоху Республіки та зазвичай билися зі своєю традиційною чи схожою на 
неї зброєю. Звідси, ймовірно, і виникли назви окремих типів бійців: «самніти», «галли», 
«фракійці». Але найчисленнішою групою були раби, які продавалися господарем організаторам 
видовищ (ланістам) без пояснення причин. У період Імперії поширеним видом страти стала смерть 
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на арені. Злочинців могли засудити на неї за вбивство, розбій, підпал, осквернення храму, 
державну зраду чи військовий заколот [див.: 15, с. 177]. Вироки розрізнялися залежно від злочину 
і потреб амфітеатрів. Окремих засуджували до смерті від меча (ad gladium), інших – від диких 
тварин (ad bestias). В обох випадках шанси на виживання були мінімальними – без зброї і 
спеціальної підготовки опиратися майже неможливо. Але існував і третій варіант покарання – 
найм’якший з усіх – вирок до «школи гладіаторів» (ad ludum): згідно з ним передбачалося 
дворічне перебування у школі, а пот ім трирічна «кар’єра» в амфітеатрі. Нарешті, останню 
категорію становили добровольці або auctorati, які були особливо популярні серед публіки і 
цінувалися за справжній бойовий дух. Більшість вільнонароджених шукали в цій професії гроші і 
славу: «скількох нероб марнославство спонукало взятися за ремесло гладіатора, а деякі з 
марнославства навіть беруть участь у звіриних цькуваннях і вважають, що шрами від кігтів і зубів 
зроблять їх більш привабливим» [24, К мученикам, 5]. 

У результаті розпоряджень Августа і Клавдія, які поклали обов'язки проведення 
гладіаторських ігор спочатку на преторів, а згодом на квесторів, усе менша кількість громадян 
прагнула займати ці посади, що виявлялося досить накладно. Чиновникам доводилося наймати 
гладіаторів за свій рахунок, а ланісти корисливо завищували ціни на професійних бійців. 
Влаштування ігор було справою дорогою навіть для заможного громадянина. Якщо наприкінці 
республіканського періоду організація боїв середнього масштабу обходилася приблизно у вісім 
тисяч сестерціїв, то в другій половині II ст. насилу можна було вкластися в сорок тисяч сестерціїв 
[див.: 6, с. 67]. Для імператорів же організація ігор обходилася дешевше, ніж для приватних осіб, 
оскільки завдяки існуванню імператорських гладіаторських шкіл (тільки в самому Римі їх було 
чотири) вони меншою мірою залежали від ринкової вартості бійців. 

Єдиним розумним виходом із ситуації, що склалася, було зниження витрат на проведення 
ігор. Марк Аврелій і Коммод, переслідуючи цю мету, встановили максимум цін на гладіаторів і 
скасували фіскальний податок з ланістів, що приборкало непомірні апетити останніх і скоротило 
витрати посадових осіб при організації видовищ. При цьому певну кількість бійців ланіста 
повинна була по фіксовано низькій ціні поступитись організатору вистави як людині, пов’язаній з 
проведенням заходу державного формату. 

Коммод, за влучним висловом ряду істориків, взагалі був більше гладіатором, ніж 
імператором. Доходило до того, що він виявляв бажання змінити імператорський палац на 
гладіаторські казарму, а замість власного імені використовувати прізвисько Геркулес. Подібна 
поведінка викликала несхвалення народу і, як наслідок, вела до падіння авторитету верховної влади. 

Після смерті останнього представника династії Антонінів і вступу Риму в смугу затяжної 
кризи, за істотного дефіциту коштів у державній скарбниці ігри ставали скромнішими. І тільки 
Септимій Север заради моральної підготовки напередодні військової кампанії повернувся до 
колишніх масштабів кривавого видовища [див.: 21, Септимий Север, ХІV, 11]. 

Відомості про гладіаторські бої в III ст. уривчасті й нечисленні. Почасти це пояснюється 
меншою кількістю збережених джерел. Але не можна не брати до уваги й очевидну кризу 
імператорської влади, що виявилась у правлінні «солдатських імператорів» і в боротьбі за владу, 
яка у цей час посилилась. У сформованих умовах політичної нестабільності всі видовища були 
природно відсунуті на другий план. 

Починаючи з Августа, тривав цілеспрямований процес зосередження всіх важелів 
керівництва гладіаторськими боями в руках імператорської влади. Перекладаючи обов'язок 
організації кривавих видовищ з консулів на преторів, а пізніше на квесторів, цезарі вирішували 
важливі політичні завдання. Вони намагались усунути можливих конкурентів на трон з числа 
вищих державних чиновників. Ті були спроможні влаштувати розкішні видовища, але 
виключалися зі списку організаторів ігор і не могли розраховувати в цьому зв’язку на зростання 
популярності та збільшення політичної ваги. Менш забезпечені представники влади (претори, 
квестори) не були спроможні організувати ігри, які за масштабами можна порівняти з 
імператорськими. Гладіаторські бої використовувалися цезарями і для розв’язання особистих 
проблем (Калігула, Адріан). 

Дослідники відзначають, що в гладіаторських боях періоду ранньої Імперії зростає їх 
запеклість, збільшується ймовірність смертельного для учасників результату, простежуються риси 
відвертої різні [див.: 12, с. 154]. Битви на арені майже повністю втрачають свій початковий 
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агоністичний характер, причинами чого були як монархічна природа імператорської влади, що 
узурпувала право проведення гладіаторських видовищ, так і зміна характеру глядацької аудиторії 
(вже не громадяни, а піддані) [див.: 12, с. 161]. Гладіаторські ігри з очевидністю використовуються 
як інструмент зниження соціального тиску з боку низів суспільства. Ті правителі, які, як Тиберій, 
нехтували таким способом контролю суспільних настроїв, не отримували прихильності народу. 
Але було б несправедливо зводити римські видовища лише до їх політичного складника.  

З переходом Риму до епохи домінату збільшується кількість днів у році, що відводяться на 
видовища: за Августа їх було 66, за Марка Аврелія – 135, у IV ст. – 175 днів. Іншими словами, 
розваги стали влаштовуватися кожні два дні [див.: 25, с. 53]. Однак, за свідченням М. Берда і 
К. Гопкінса, з цих 175 святкових днів у році тільки 10 відводилися безпосередньо під гладіаторські 
бої [див.: 3, с. 53-54]. 

За правління Костянтина Великого була зроблена радикальна спроба обмежити 
гладіаторські бої. У 325 р. в Бериті оприлюднили едикт, який засуджував криваві видовища і 
наказував посилати засуджених злочинців не на арену, а на каторжні роботи в копальнях [див.: 25, 
с. 116]. Утім, за тією ж інформацією, насправді едикт не виконувався, а в Італії й зовсім був 
скасований самим імператором. 

У 350 р. гладіаторів, імовірно, в останній раз влада активно використовує безпосередньо для 
вирішення суто політичних завдань: за їхньої допомоги у Римі стає на трон Непоціан [див.: 16, 
VІІ, 29, 11].  

Але в подальшому політика обмеження гладіатури була продовжена. Імператорським указом 
від 357 р. Констанцій II заборонив солдатам і придворним поступати добровольцями в 
гладіаторські школи [див.: 25, с. 117]. Це змушувало організаторів боїв дедалі частіше звертатися 
до ланістів, чия професія в той час як і раніше процвітала. У 365 р. Валентиніан перевидав указ, 
який забороняв засуджувати злочинців «до арени».  

Ще в епоху ранньої Імперії поряд із гладіаторськими битвами на аренах амфітеатрів 
влаштовувалися страти християн. Юліан Відступник для організації таких видовищ розпорядився 
побудувати в Єрусалимі відповідну споруду [див.: 16, VІІ, 30, 5]. Однак його спорудження 
виглядало вже скоріше винятком із правил.  

У 399 р. Гонорій закрив останні гладіаторські школи, створивши тим самим усі умови для 
остаточного скасування самих кривавих поєдинків. Приводом до повної ліквідації боїв у Римі в 
404 р нібито послужив наступний інцидент: під час боїв якийсь Телемах, чернець із Малої Азії, 
вибіг на арену, прагнучи розборонити бійців, і розгніваний цим втручанням натовп розтерзав його 
[див.: 25, с. 117]. У будь-якому випадку, до цього часу населення Риму значно скоротилося, в 
наявності був глибокий політичний, економічний і культурний занепад: було зовсім не до 
розкішних розваг періоду розквіту. Втім, венації або звірині цькування, ставлення суспільства до 
яких було досить терпимим, проіснували ще кілька століть. 

Природно, гладіаторські бої не могли існувати вічно, хоча б тому, що публіка з часом 
пересичується, і навіть найпопулярніше видовище приречене на поступову і неминучу втрату 
глядацького інтересу. Але можна говорити і про об'єктивні причини деградації гладіаторських ігор 
та їх подальшої відміни. 

Одна з них пов’язана з поворотом у суспільній свідомості, з поширенням проповідуваної 
християнством любові до ближнього. Ще Сенеку обурювало в боях гладіаторів те, що «людину – 
предмет для іншої людини священний – вбивають заради втіхи та забави; той, кого злочинно було 
вчити отримувати і наносити удари, виводиться на арену голий і беззбройний: щоб розважити 
глядачів, від нього вимагається тільки померти» [20, ХСV, 33]. За Д. Манніксом, жорстокі публічні 
переслідування християн почасти були викликані браком готових битися на аренах [див.: 13, с. 148]. 

Певну роль у викритті кривавих видовищ зіграв християнський апологет Тертуліан. Він 
стверджував, що неможливо виховати милосердя у тих, хто «з задоволенням дивиться на 
розлючених ведмедів і щитки ретіаріїв. Хай позбавить Бог служителів своїх від бажання брати 
участь у настільки згубних розвагах» [24, О зрелищах, 25]. Амфітеатр сприймався не інакше, як 
храм усіх демонів [див.: 24, О зрелищах, 12, 19]. О. Лосєв, однак, не схильний перебільшувати 
жорстокість римлян, вважаючи, що вони не особливо відрізнялися в цьому плані від інших 
народів. Їм швидше вдалося властиву людині насолоду муками іншої висловити художньо, 
естетично, позбавивши її святенництва. «Тут є справжня “незацікавлена” насолода предметом, і ... 
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прямо за Кантом – справжня “формальна доцільність без мети”; предметом естетики у цьому 
випадку постає саме життя, а не мистецтво, адже тут «не обманним способом убивають, а ... 
всерйоз проливають кров і позбавляють людей життя» [11, с. 58-59]. Життя представлене тут 
фізичною боротьбою людей, їх тваринним, природним станом, іншими словами, соціальним 
буттям в аспекті його природної даності. Антикознавець констатує: гладіаторські бої – це 
«чудовий приклад і прототип буття соціального, яке водночас виявляється і антиісторичним» [11, 
с. 59]. У них римський «юридичний абсолютизм синтезується ... з чуттєвою строкатістю і 
внутрішньою чуттєвою екзальтацією» [11, с. 59]. 

На думку Ф. Паолуччі, до V ст. Римська імперія змінилася до невпізнаваності порівняно зі 
своєю вихідною формою. Гладіаторські ігри, «народжені при заступництві імператорів як 
результат політичного суперництва ... виявилися непотрібними у світі, де не існувало більше ні 
міського плебсу, ні знаті, зацікавленої вдаватися до видовищ як до засобу політичного контролю» 
[17, с. 120-121]. 

Згодом поєдинки гладіаторів перетворилися на безглузді бійні. У глядачів мимоволі 
сформувався своєрідний імунітет до жорстоких і кривавих сцен. Для збудження згасаючого 
інтересу публіки були потрібні дедалі витонченіші, а часом і збочені прийоми. Як вважає 
Д. Маннікс, у міру того, як чернь втрачала бажання працювати, служити в армії, виконувати 
громадські обов’язки, на арені з’являлося все більше звірства і хтивості. Врешті-решт ігри стали 
просто приводом для демонстрації садистських оргій [див.: 13, с. 148]. Справді, улюбленою 
розвагою стало виставляти беззбройну людину проти озброєної, позаяк якщо билися два більш-
менш рівні противники, то бій міг тривати досить довго, а натовп волів щось кривавого з і 
швидкою розв’язкою. Садизм із випадкового явища ставав повсякденним, що свідчило про 
моральне розкладання самого видовища. Нарешті, у IV ст. гладіаторські ігри потрапили в руки 
ділків-ланістів, у результаті чого з арен амфітеатрів зовсім зник дух змагальності, що залучав 
публіку в попередні часи. Суспільна мораль деградує. Для римлян «агони» перетворилися на 
“ігри”, а священні змагання були зведені до рівня видовищ.  

Висновок. Отже, гладіаторські бої стародавнього Риму, що були спочатку пов’язані з 
ритуально-сакральною практикою, поступово почали втрачати ці глибокі смисли, 
перетворюючись на профанський інструмент зниження соціальної напруги і задоволення 
особистих інтересів можновладців.  
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Summary 

Vozny I., Cheban V.  The Gladiatorial Games as a Pageantry: from Ritual and Symbolic Meanings to 

the Social and Political Ones.  

The article deals with gladiatorial games (fence-play) as one of the most popular pageantries of Ancient Rome. 

They passed a long way in their evolution, which was accompanied by changes in their cultural forms, social functions 

and political role. The prototype of the bloody entertainment implied the ritual fights for the remembrance of the dead. 

Subsequently, these games lost their ritual-symbolic meaning. Their organization passed into the hands of government 

officials. The latter perceived fights of gladiators not only as a duty, but also as a convenient opportunity to conquer the 

popular adherence. In the era of the Empire, the games control was laid upon the emperor. The battle in the arena 

served for the Caesar not only as a means of the personal interests’ satisfaction, but also as a way for reducing of the 

social tension. By the end of the Roman Empire, gambling had ceased to be an important part of the domestic po licy of 

the authorities, and the latter voided the pageantry, partly under the growing influence of Christian ideas.  

Keywords: gladiator, bestiary, sacrifice, samnite, campanians, Etruria, consul, princeps, galls, Thracians, lanists. 
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