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ДІАЛОГІЧНА ФІЛОСОФІЯ І КОМУНІКАТИВНИЙ
ПОВОРОТ У МЕТОДОЛОГІЇ НАУКИ

Peter Stöger

“Martin Buber Begegnungen - Schnittstellen
und Differenzen zu Eigen und Fremd”

In „Martin Buber Begegnungen - Schnittstellen und Differenzen
zu Eigen und Fremd“ beschäftigen wir uns mit Leben und Werk von
Martin Buber, dem großen Europäer (1878-1965). Dabei sind auch
Schnitte, Übergänge und Bruchlinien aller Art, die Buber zeitlebens
begleitet haben, beleuchtet. Diese zeigen sich geographisch: Wien –
Lemberg – Zürich – Leipzig – Berlin – Heppenheim – Frankfurt –
Jerusalem. Das klassisch jüdische, europäische Schicksal mit all seinen
Brüchen, Verwerfungen und Chancen zeigt sich in seinem Leben uns
in seinem Werk klar und deutlich. Diese Übergänge waren turbulent
und sind von der Verdüsterung Europas in der Zeit des
Nationalsozialismus nicht zu abstrahieren.

Es werden die drei Hauptwerke, „Ich und Du“, „Die Erzählungen der
Chassidim“ und seine mit Rosenzweig begonnene Übersetzung der Schrift
vorgestellt. Martin Buber war ein ausgezeichneter Vermittler und Über-
Setzer der traditionellen jüdischen Welt (im Besonderen des
Chassidismus). „Ich und Du“, sein dialogpädagogisches Hauptwerk, lädt
nicht zuletzt im Bereich der Bildungswissenschaften ein, über humane,
humanistische und humanisierende Aspekte der Bildung nachzudenken,
nicht zuletzt auf der Folie der Durchökonomisierung von Lehre nach rein
utilitaristischen Gesichtspunkten. In seinem Werk zeigen sich auch
zahlreiche tiefenpsychologisch/psychoanalytisch relevante Aspekte.
Freilich führte dies auch zu einer großen Kontroverse mit C. G. Jung. Mit
Bubers Werk können wir auch die besonders sensible Tektonik des
Verhältnisses von „Eigen“ und “Fremd“ skizzieren. Im Lichte der
Dialogblockaden durch all die Populismen in der Politik und der
Feindseligkeit gegenüber den Migrations- und Flüchtlingsströmen ist
diese Auseinandersetzung  dringlich geboten. Es geht um die Frage: „Was
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ist mir fremd?“ und „Was ist mir eigen?“. Buber eröffnet uns eine Sicht
darauf, dass wir im Fremden zu tiefst zu-eigen sein können und
gleichzeitig im Eigenen nur zu oft zu tiefst fremd sind. Die Trenn- und
Verbindungslinien zwischen „Eigen-Fremd“ und „Fremd-Eigen“ laufen
durch uns selbst. Umso wichtiger ist dabei der Blick auf das „Zwischen“,
die Metaxis. Buber betonte immer wieder, dass das Wichtigste bei „Ich
und Du“ das UND sei. Diese Betrachtung des Zwischen hat Physiker wie
Carl Friedrich von Weizäcker und David Bohm veranlasst nach dem
Verbindenden zwischen Bubers Dialogphilosophie und Atomphysik zu
suchen. Das verantwortliche Erkennen des Vis-á-Vis ist in eine
Phänomenologie hineingestellt, die  multiperspektivisch ist und so
unterschiedliche Felder wie Pädagogik, Psychologie, Philosophie, Physik
und Theologie berührt.

Bubers mit Rosenzweig begonnene und nach dessen Tod (+1929)
allein fortgesetzte Übersetzung der Schrift zeigt eine spezielle Kunst:
Beiden gelang es, den Wortkörper so in das Deutsche zu übersetzen, dass
tunlichst die Melodie, der Wortklang des Ursprungswortes und die
Rhythmik des Satzflusses sich im Textkorpus der übersetzten Sprache
wiederfinden konnten.

Dieses sein Wirken wurde vielfach ausgezeichnet: z.B.: mit dem
Erasmus-Preis in Amsterdam und mit dem Friedenspreis des Deutschen
Buchhandels. Ein besonderer Blick gilt dem dialog- und friedenspäda-
gogischen Schaffen Bubers. Dieses Schaffen hatte neben der dialog-
philosophischen Schärfe immer einen Bezug zur unmittelbaren Praxis,
wobei ihm die Erwachsenenbildung stets ein besonderes Anliegen war.
Das heißt, dass theoretische „framing“ hatte stets sein praktisches Wirken.

Leben und Werk Martin Bubers weisen darauf, wie wichtig die
pädagogische Verantwortung ist, mit dem Wort sorgsam umzugehen.
Daraus lassen sich zahlreiche Folgerungen für eine durchdachte
Medienerziehung ableiten (socialmedia).

Theorie und Praxis waren geeicht und miteinander wechselseitig
verbunden. Darin und im Interkulturellen (Interreligiösen) Dialog, der
aber immer auch auf der Schiene der praktischen Verwirklichung stand,
liegt seine Ausstrahlung bis heute. Buber erlebt neuerdings wieder ein
Revival, das sich besonders in Bildungswissenschaften, Inklusions-
pädagogik und in therapeutisch relevanten Bereichen zeigt.
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Fokussierungen gelten der Beziehung Bubers mit den Thematiken
„Religion“ und „Politik“, auch in ihrer Verschränkung. Das Nachzeichnen
dieser Sektoren zeigt einen Menschen, der immer, auch im Exil, in einer
Minderheitenposition war. Dass er dabei umstritten war, ja sein musste,
erklärt sich. Betont ist die Bedeutung Bubers für den Dialog in all seinen
theoretischen und praktischen Folgerungen.  Grundstein dafür war und ist
Bubers Dialogphilosophie, die in seinem Leben ihre Eichung fand.

Василь Лопушанський

Мартін Бубер – педагог діалогу

Мартін Бубер (1878–1965) увійшов до історії світової культури
як видатний філософ, релігійний та громадський діяч, талановитий
письменник і гуманіст. У філософії він створив оригінальне вчення
про діалог, про взаємини «Я – Ти», розробив концепцію
філософської антропології, в основу якої поклав ідею розуміння
людини як цілісної конкретної особистості, що перебуває в
постійних стосунках з іншими людьми. У центрі буберівської
філософської антропології – не ізольований індивід, не «людина-
одинак» і не людина, що розчинилася в масі, в колективі, а людина,
що прагне до постійного діалогу з іншими, до діалогу Я з вічним Ти
(Богом). Свою концепцію діалогу Бубер сформулював у праці «Я і
Ти», яка побачила світ у 1923 році та принесла йому світову славу.
Ця праця Бубера виникла не на голому місці. Вона вплетена у
великий духовний рух (нім. Bewegung) і спирається на історію
мислення та людського буття, яке сягає до витоків. Першим
підґрунтям для діалогічного принципу Бубера став хасидизм.
Безпосереднім предтечею філософії діалогу XX ст. був глава
Марбурзької школи неокантіанства, «останній із великих учнів
Канта» Герман Коген (1842–1918), а також Франц Розенцвайг
(1886–1929), Фердінанд Ебнер (1882–1931), Ойген Мориць Фрідріх
Розеншток-Гюссі (1888–1973), психолог Віктор фон Вайцзекер
(1886–1957), теолог Фрідріх Гогартен (1887–1967), філософ
Вільгельм Дильтей (1833–1911) та ін.
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Багатогранна творчість Мартіна Бубера пронизана однією ідеєю
– ідеєю діалогу. Бубер закликає провадити “справжню розмову”,
звертаючись до свого візаві так, щоб виникла “зустріч”, адже для
нього “все життя – це зустріч”. Після розлучення батьків, коли йому
ще не виповнилося й чотирьох років, хлопчик переїжджає з Відня до
Львова, до своїх бабусі та дідуся, і аж до 18-ти років живе тут і
навчається у гімназії. У цей час він з великою тривогою і сумом
пише про те, що домівка його дитинства у Відні була зруйнована
розлученням батьків. Мати зникла, «не залишивши жодного сліду, і
дім мого дитинства зник» [1, с. 9]. Ця дитяча травма, коли мати стала
для дитини чужою, спонукала згодом Бубера утворити в німецькій
мові нове слово «Vergegnung» (відчуження), антонім до слова
«Begegnung» (зустріч).

Безцінним вважається внесок єврейського філософа у вивчення
джерел та сенсу хасидизму, з яким він познайомився у Галичині та
Буковині. Ще хлопчиком він часто бував у Садгорі, в цитаделі, в
твердині хасидизму в старих Чернівцях, в околицях яких
проживали дві великі рабинські династії – цадик Мендель Хагер з
Вижниці та садигурський вундерребе Ісраель Фрідман (ружицький
цадик). Хасидські оповідання є невід’ємною частиною єврейського
фольклору. З огляду на те, що вони передавалися в усній формі,
велика частина їх була втрачена і на початку минулого століття
вони перебували на межі зникнення. Буберу вдалося з великої маси
частково усного, частково письмового матеріалу відібрати
найцінніше, розпізнати та відкинути пізніші нашарування. Бубер не
тільки зберіг ці оповідання, він повторно відкрив їх автентичність,
вдихнув у них нове життя. Він ставив перед собою завдання
впливати на спосіб мислення, душевний стан людей, допомогти їм
позбутися своїх недоліків, стати шляхетнішими і чеснішими,
шанувати іншу людину, як себе самого, ставитися до ближнього як
до такого, що несе в собі частину божественного світла.

«Хасидські оповідання» є яскравим прикладом використання
діалогу в суб’єкт–суб’єктній парадигмі навчання, в якій цадик як
ідеал учителя і вихователя завжди готовий до щирого і
безпосереднього спілкування з хасидами. Для Бубера цадик – це
вчитель, який не займається пропагандою певних цінностей чи
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знань, а як справжній педагог своїм особистим прикладом
закликає, заохочує, але ніколи не наказує і не змушує.

Професор Іннсбрукського університету Петер Штегер –
найавторитетніший дослідник творчості Мартіна Бубера –
проаналізував характерні особливості хасидських оповідань [4,
s. 95-114]; [5, s. 72-88]. Він уважає, що в них йдеться про три
споконвічні теми: про присутність Бога в світі, про життя з Богом,
про життя людини у світі. Однією з характерних рис хасидських
оповідань є діалогічний момент: діалог між хасидом і цадиком,
діалог з Богом, діалог з людьми.

Усі хасидські історії переважно короткі, прості та
зворушливі. Простота в хасидських оповіданнях часто пов’язана з
гумором, який надзвичайно привабливий і тому відіграв важливу
роль у популярності цих історій.

Хасидські оповідання [2] є перш за все педагогічними
розповідями, оскільки вони навчають їх слухачів, дають відповіді
на запитання, що їх турбують, вказують шлях до розв’язання
проблеми. Традиції навчання відігравали у хасидському
віровченні особливу роль. Навчання не є лише справою розуму,
воно відбувається на вищому, духовному рівні і повинно бути
солідарним. Солідарність у навчанні полягала також у вмінні
«вчитися стати одним цілим з іншими і не почуватися кращим від
них». Баалшем говорив: «Якщо станеться так, що ти побачиш, як
хтось грішить, то знайди і свою провину в цьому гріху та
постарайся виправити її. Тоді цей грішник навернеться […], бо всі
люди становлять одне ціле». Це саме стосується і вчителя, який у
помилках учнів має знайти і свою помилку, яку він допустив
раніше, і, виправивши її, виправити помилку учня [4, s. 99].

Розповіді хасидів пройняті оптимізмом і вірою в сили
людини. Рабі Нахман говорив: «Немає перепон, яких не можна
здолати, тому що перепона існує лише через волю, і насправді
вона є лише у твоїй душі». Людині до снаги все. І як сказав цей
самий рабі, «для розвитку людини немає меж, кожному доступні
найвищі вершини. Все залежить лише від твого вибору». Але,
незважаючи на те, якою є людина, вона завжди потрібна Богу. На
цьому наголошує і Бубер: «Те, що тобі потрібний Бог, ти знаєш у
своєму серці завжди; але ти, чи потрібний ти Богу? Чи були б
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люди, якщо б вони не були потрібні Богу, і чи був би ти? Тобі
потрібний Бог для того, щоб жити, а Богові ти потрібний власне
для того, що становить сенс твого життя…» [1, с. 61].

Ще однією великою заслугою Мартіна Бубера є переклад
Біблії німецькою мовою, над яким він працював майже 36 років
(1925–1961), перших п’ять років разом із своїм другом Францом
Розенцвайгом (помер у 1929 р.). Переклад Біблії викликав велике
зацікавлення своєю автентичністю, дивовижною ритмічністю та
досконалістю змісту і форми. Заслуга Мартіна Бубера як
перекладача Біблії полягає в тому, що він розробив новий принцип
перекладу, так званий принцип слів-лейтмотивів, згідно з яким
завдання перекладача полягає у пошуку первісного значення слова,
його основи чи кореня та його відповідника у тій мові, на яку
перекладають; спільнокореневі слова в оригіналі мають залишатися
спільнокореневими і в перекладі. Завдяки такому ретельному
доборові відповідників можна досягти збереження строгості форми
та фонетичної ритміки, яка створюється завдяки емфатичному
повторенню слів-лейтмотивів. Мартін Бубер передав у перекладі не
лише зміст, а й форму оригіналу. Він доніс до німецького читача
дух, стиль і ритм утіленого у Святому письмі діалогу людини з
Богом. Та найбільше досягнення Ф. Розенцвайга і М. Бубера
полягає у підході до розшифрування тетраграми, тобто йдеться про
чотири літери JHWH (німецькою Jahwe), за допомогою яких у
юдейській Біблії позначалось ім’я Бога Ізраїлю. Власне,
походження та значення тетраграми мають досить суперечливий
характер. Більшість перекладачів Біблії німецькою мовою
схилялися до думки, що відповідником тетраграми (JHWH) можна
вважати іменник “Herr”, (тобто «пан», а у слов’янських перекладах
“Господь”). Причиною цього є те, що самі євреї, починаючи з 1 ст.
до н.е., уникають промовляння Божого імені, а замість JHWH
читають Adonai (гебрайською “мій Пан”, тобто “mein Herr”). У
Септуагінті ж подається переклад тетраграми словами “Kyrios” і
“Dominus”. Цю тетраграму вони замінили особовими
займенниками (перша, друга та третя особа однини) відповідно до
контексту (тобто Я, Ти, Він). Перекладаючи тетраграму JHWH
словом Ти, Бубер намагався наблизити людину до Бога, відчути
його присутність, полегшити спілкування з ним.
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Сферами активної творчої діяльності М. Бубера були також і
політика, культура, організація освіти. Бубер був першим
президентом Ізраїльської Академії наук, він зробив дуже багато для
встановлення миру на Близькому сході, виступав за діалог і
співробітництво різних релігійних конфесій, юдаїзму і
мусульманства, юдаїзму і християнства. Тільки діалог і згода,
вважав він, відкривають справжній шлях до єднання різних культур
і релігій. Цю думку красномовно підтримує засновник і президент
Інституту Діалогу (США) Леонард Свідлер, прогнозуючи, що у
ХХІ столітті на людство чекає або діалог, або смерть [6].

На завершення пропоную читачам хасидську мудрість:
«Я є я, тому що я є я,
а ти є ти, тому що ти є ти,
тоді я є я, а ти є ти.
Але якщо я не я,  бо ти є ти,
а ти не ти, бо я є я,
тоді й я не я і ти не ти» [2, s. 793].

А звідси висновок – суттю діалогічного спілкування є
визнання і утвердження іншої людини. Справжній діалог
можливий лише тоді, коли ми сприймаємо іншого індивіда як
людину, що перебуває в процесі становлення і здатна на творчий
розвиток свого внутрішнього світу. При цьому кожен має бути
самим собою, зберігати власну неповторність, не вивищуватися і
не принижувати іншого, а побачити його індивідуальність і дати
можливість проявитися їй.
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Світлана Повторева

Діалогізм як одна з універсальних структур
свідомості (за творчістю М. Бахтіна)

В сучасному інтелектуальному дискурсі помітне зростання
інтересу до творчості М. Бахтіна. Актуальність дослідження ідей
мислителя пояснюється тим, що він запропонував власну
оригінальну філософію Іншого, продовжуючи і розвиваючи філо-
софську традицію пошуку такої комунікативної структури, яка могла
б виглядати універсальною і за складністю свого людського
завдання, і за її можливістю постати онтологічною парадигмою
боголюдського процесу. М. Бахтін рішуче відмежувався від методо-
логічних принципів домінуючого в західній філософії раціоналі-
зуючого монологізму і створив теоретичні основи нового гуманізму,
зорієнтованого на присутність людини у світі. Він зумів проникнути
в екзистенціальні глибини людського буття, розкрити такі супереч-
ності свідомості, які пояснюють причини глобальних криз, що їх
нині переживає людство, а також накреслив шляхи їх подолання.

Для адекватного сприйняття і переживання людиною власного
образу мислитель пропонує категорію Іншого. Я має бути
підведене під категорію Іншого, адже лише за такої умови можна
«побачити себе як момент зовнішнього єдиного живописно-
пластичного світу» [2, с. 37]. М. Бахтін констатує неповноту,
фрагментарність нашого образу, яким він постає перед нами в
різних формах і спробах самопізнання і доходить висновку про
абсолютну естетичну потребу людини в Іншому, в активності
Іншого, яка бачить, пам’ятає, збирає та об’єднує особистість, яка
одна може створити її (людини) зовні закінчену особистість. Цієї
особистості, як зауважує мислитель, не буде, якщо Інший її не
створить. На його думку, «істина не народжується і не перебуває в
голові окремої людини, вона народжується між людьми, які спільно
шукають істину, в процесі їх діалогічного спілкування» [1, c. 185].

Взаємодія “Я-Інший” постає основою оригінального
розуміння М. Бахтіним діалогізму як однієї з універсальних
структур свідомості. Концепція неодмінності Іншого для діалогу
із самим собою, для самопізнання особистості пронизує
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літературознавчі дослідження вченого, зокрема його праці з
творчості Достоєвського, Раблє, Гете, Гоголя. Відкритість чужому
натхненню, вічна оглядка на іншу людину, діалог з іншим та
іншими (поліфонія) – головний предмет бахтінського інтересу до
творів художньої літератури. У праці, присвяченій творчості
Ф. Достоєвського [1] М. Бахтін виокремлює таку важливу
особливість текстів письменника, як діалогічність, що постає
універсальною характеристикою всіх виявів життя персонажів
його оповідань, повістей та романів.

М. Бахтін підкреслює структурний характер діалогічного
принципу в художньому дискурсі Достоєвського, в якого діалогічні
взаємини повсюдні, вони наявні в усіх виявах свідомого людського
життя. Для письменника свідомість і діалог тотожні. М. Бахтін
бачить цілу ієрархію діалогів, що насичують світ героїв
Достоєвського: від великого діалогу, що постає принципом, канвою
побудови всього твору, до міні-діалогів. Філософ виокремлює
мінімальну одиницю, клітинку структури творів письменника, яка
також виявляється діалогом. Це двоголосе слово. «Всі відношення
зовнішніх і внутрішніх частин і елементів роману, – пише
М. Бахтін, – мають у нього діалогічний характер, і ціле роману він
будував як “великий діалог”. Всередині цього “великого діалогу”
звучали, освітлюючи й згущуючи його, композиційно виражені
діалоги героїв, і, нарешті, діалог іде всередину, в кожне слово
роману, роблячи його двоголосим, у кожний жест, у кожний
мімічний порух обличчя героя, роблячи його перебійним і
надривним; це вже «м і к р о д і а л о г», який визначає особливості
словесного стилю Достоєвського» [1, c. 71-72].

Відома представниця постструктуралізму Ю. Крістева,
спираючись на праці М. Бахтіна, схильна надати діалогізмові статусу
відмітної риси і неодмінного атрибуту нового мислення, мислення
майбутнього. В роботі, спеціально присвяченій творчості мислителя,
вона зазначає, що рух між двома полюсами, створюваними діалогом,
безповоротно вилучає зі сфери наших філософських інтересів
проблеми каузальності, фінальності і т. ін. Дослідниця прогнозує, що
не стільки бінаризм, скільки саме діалогізм стане основою
інтелектуальної структури нашого часу» [3, с. 454].
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Валерій Загороднюк

Епістемологічний поворот у філософії

Що відбувається з теорією пізнання сьогодні? Чи вмерла
гносеологія після Берклі і Г’юма, Декарта і Ляйбніца, Канта і
Гегеля, чи лунає кволий шепіт цієї агонізуючої філософської
дисципліни? Чи, можливо, епістемологія відроджується в
численних некласичних версіях свого існування? Ці та дотичні до
них питання будуть перебувати у фокусі мого аналізу.

Зміна епохи Модерну реаліями постмодерну супроводжується
низкою поворотів у філософії. Власне суть цих поворотів одна,
проте, залежно від ракурсу аналізу, в поле зору дослідників
потрапляють різні аспекти. На зміну гносеології як домінанти
модерного філософування приходить онтологія, причому не
онтологія аристотелівського штибу, а саме соціальна онтологія. Ця
переорієнтація зумовлена тим, що у фокус дослідження  потрапляє
людина, її буття у світі. Зрозуміло, що аналізу гносеологічного
суб’єкт-об’єктного відношення для розкриття всього багатства світу
людини недостатньо. Тому поворот до онтології буття людини у
світі називають ще й антропологічним поворотом у філософії.
Ставлення людини до світу завжди опосередковане ставленням
людини до людини. Тому вивчення буття людини у світі неможливе
без дослідження комунікації між людьми. З огляду на цю обставину
говорять також про комунікативний поворот у філософії.

Якщо врахувати, що для одного з фундаторів онтологічного
повороту М. Гайдеґера домівкою буття людини є мова, то його
концепцію, поряд із концепцією пізнього Л. Вітґенштайна, можна
вважати первісною версією лінгвістичного повороту у філософії.
А оскільки постмодерне дослідження мови акцентується не на
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синтаксисі чи семантиці, а передовсім на прагматиці, де мова не
відокремлена від її носія – людини, то можна говорити і про
прагматичний поворот у сучасній філософії. Отже, від гносеології
до онтології буття людини – це магістральний шлях розвитку
філософії від Модерну до постмодерну.

Подібна теза зовсім не означає, що гносеологія вичерпала
можливості свого розвитку і має зійти з історичної арени, як
вважають окремі сучасні мислителі.

В руслі цієї традиції перебуває концепція “натуралізованої
епістемології” У. Квайна, згідно з якою гносеологія розчинилася в
таких спеціальних дисциплінах, як нейрофізіологія, теорія
інформатики і семіотика. З цим солідаризується відомий психолог
Ж. Піаже, який вважає, що його генетична психологія дає
відповіді на всі проблеми традиційної теорії пізнання.

Відомий американський філософ Р. Рорті стверджує, що
місце епістемології має посісти герменевтика як наука про
тлумачення тексту. Британські соціологи науки Б. Барнс і Д. Блур
переконані, що “справжньою теорією пізнання” є саме когнітивна
соціологія, яка більш успішно вирішує завдання класичної
гносеології й, отже, повинна її витіснити.

На думку відомого англійського вченого і філософа науки
М. Поляні, будь-яка рефлексія над неявними передумовами і
засновками пізнання приречена на провал, оскільки експлікація
цих неявних передумов неможлива, а тому неможлива й
епістемологія як метатеорія пізнавального процесу. Цю тезу
поділяє і фундатор “анархічної теорії пізнання” П. Феєрабенд,
який вважає, що кожна значна наукова теорія повинна
напрацювати власну теорію пізнання, що якоїсь “нейтральної
епістемології” не існує, а тому теорія пізнання як особлива царина
теоретичного дослідження – нонсенс.

Проте нині дедалі частіше говорять про епістемологічний,
або когнітивний, поворот у філософії. Я вважаю, що коли мова
заходить про ці повороти, то насамперед ідеться про
переосмислення класичної теорії пізнання і пошуки нових
некласичнх її форм. Іншими словами, під сумнів ставиться саме
класичні теорії пізнання і натомість пропонуються нові некласичні
епістемології. Когнітивний поворот у філософії, винекнення
когнітивістики як окремої науки  і є однією з версій сучасних
некласичних епістемологій. Тому поняття епістемологічного
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повороту є набагато ширшим за своїм змістом, ніж поняття
когнітивного повороту. Останній є лише одним із напрямів
сучасного епістемологічного повороту, одним із варіантів пошуків
нового образу сучасної некласичної епістемології.

Когнітивний поворот відбувся у середині ХХ ст. під впливом
трьох взаємопов’язаних чинників: у філософії – це
антропологізація і соціалізація епістемології, яка призвела до
становлення її некласичних форм, у науці – виникнення
принципово нових об’єктів пізнання, які зумовили подальшу
суб’єктивізацію пізнавального процесу, в соціумі – становлення
інформаційного суспільства під впливом комп’ютерної революції.

Когнітивний поворот виявляється в тому, що гноселогічна
проблематика зміщується з периферії філософських досліджень,
куди вона потрапила напочатку  ХХ ст., у фокус сучасного
філософського дискурсу, одного боку, а з іншого боку, в
конкретних науках (психологія, лінгвістика, нейрофізіологія
тощо) з’являються відповідні дисципліни, які вивчають механізми
когнітивної діяльності, відбувається когнітивізація науки.

Наслідком когнітивізації стало виникнення когнітивних наук,
які об’єднані спільною проблематикою і схожими методологічними
принципами. Традиційно до них відносять філософію (насамперед,
епістемологію  і методологію науки), психологію, лінгвістику,
антропологію, нейрофізіологію, теорію інформації тощо. Водночас
відбувається експансія когнітивної проблематики у царини інших
наук, таких як когнітивна економіка, когнітивна соціологія
пізнання, когнітивний аналіз політичного дискурсу в політології,
соціобіологія, нейромаркетинг і т. ін.

Тісно пов’язана з когнітивним поворотом ще одна
перспективна програма некласичної теорії пізнання. Згідно з цією
теорією, філософ пропонує певну ідеальну модель пізнавальних
процесів, за допомогою «ідеальних експериментів» досліджує
евристичні можливості цієї моделі. Далі ці моделі порівнюються з
даними, отриманими у психології. Водночас ці моделі можуть
бути використані для розробки комп’ютерних програм. Ця версія
теоретико-пізнавального дослідження, яка ґрунтується на
психології та напрацюваннях у царині штучного інтелекту,
отримала назву “експериментальної епістемології” (Д. Деннет).

Варто згадати і такий напрям сучасної некласичної теорії
пізнання, як еволюційна епістемологія, яка переймається
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дослідженням пізнавальних процесів як моменту еволюції живої
природи (К. Лоренц, Г. Фоллмер та інші). У цьому контексті
здійснюються спроби розв’язання низки фундаментальних
проблем теорії пізнання, а саме: питання про відповідність
пізнавальних норм і об’єктивної реальності, наявності
пізнавальних апріорних структур на грунті сучасної біології.

Тенденцію антропологізації сучасної теорії пізнання
продовжує ще один з її напрямів – соціальна епістемологія. Головні
представники цієї течії – Е. Голдман, Д. Блур, С. Фуллер,
Фр. Шмітт та інші. На думку Е. Голдмана, соціальна епістемологія
– надто розгалужена дисципліна. Її теоретики застосовують різні
підходи і мають різні погляди на її подальший розвиток. Власний
підхід Е. Голдмана полягає в дослідженні впливу соціальних
практик на процес отримання знання. Інший відомий теоретик
цього напряму Фр. Шмітт вважає, що соціальна епістемологія – це
концептуальне і нормативне дослідження релевантності знанню
соціальних стосунків, ролей, інтересів, інститутів.

У чому полягає особливість соціальної антропології порівняно
з класичною теорією пізнання? По-перше, це – онтологічне питання
про специфіку соціокультурної ситуації виробництва,
функціювання і застосування знання. По-друге, це епістемологічне
питання про способи дослідження пізнавальних процесів і
категорійного апарату, які враховують реалії культури і соціуму.
По-третє, це прикладне завдання використання соціально-
гуманітарного знання для розв’язання соціальних завдань. У
сукупності це і є предмет соціальної епістемології – філософсько-
міждисциплінарного вчення про пізнання, спрямованого на
дослідження пізнання в соціокультурному контексті.

Перелік сучасних некласичних епістемологій буде неповним
без згадки про  антропологію науки. Початок антропології
пізнання (або етнометодології)  пов'язують з виходом у 1967 р.
книги Г. Гарфінкеля “Дослідження з етнометодології”. У цій книзі
критичні стріли етнометодологів спрямовані головно проти
позитивістського протиставлення суб’єкта і об’єкта пізнання.
Головна увага приділяється комунікації між людьми як більш
істотній і фундаментальній характеристиці пізнавального процесу
порівняно з вербальними, логічними структурами пізнання.

Ідеї фундатора етнометодології були підхоплені К. Кнор-
Цетиною. Головна увага зосереджується на соціальних умовах
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отримання наукового знання в межах наукового колективу. В
поле її зору потрапляють пояснення і розуміння механізмів
формування консенсусу, завдяки чому формується база суджень,
яким приписується об’єктивно істинний статус. Саме розуміння
наукової реальності як певного артефакту, як конструкту, що
формується в процесі наукової діяльності, це найважливіша
прикметна риса конструктивістської концепції науки. Такий
підхід, на її думку, відкриває можливість зрозуміти “як об'єкти
виробляються в лабораторії”, як певні твердження вчених
набувають статусу “природних фактів”. “Дайте мені лабораторію,
і я переверну світ” – ось головне гасло етнометодолога.

Зрозуміло, що за такого підходу об’єкт пізнання постає лише
функцією практичної діяльності того чи того наукового
колективу, що постійно трансформується, і завдяки цій діяльності
формується “артефактичний” світ. Пізнаваний світ тотожний зі
світом, сконструйованим науковим товариством.

Нині первісний радикалізм етнометодології поступово
змінюється усвідомленням окремих її вад, з’являються більш
рафіновані, виважені версії антропології пізнання. Подібні зміни
помітні в концепції Кнор-Цетини. Не випадково вона вводить
поняття “трансепістемні арени дослідження”, тобто компоненти
наукового дослідження, які виходять за межі діяльності
конкретного наукового співтовариства. Ці компоненти також
соціально сконструйовані, але не в актуальній діяльності
конкретної групи вчених, а зберігаються в соціальній пам’яті
людства, тобто вони задані діяльністю попередніх поколінь
учених. Завдяки введенню в науковий обіг цих компонентів
етнометодологи змушені фіксувати не лише варіабельні, а й
інваріантні параметри діяльності вчених.

На грунті етнометодології була започаткована серія
конкретно-емпіричних досліджень, так званих case-studies, які у
свою чергу зміцнили теоретичні підвалини антропології пізнання і
які також можна трактувати як певний напрям некласичгої
епістемології. Найвідоміші ситуативні дослідження в цьому руслі
були виконані французьким антропологом Б. Латуром і
англійським соціологом С. Волгаром, а також британськими
соціологами Дж. Гілбертом і М. Мелкі.

Тож онтологічний поворот, який відбувся у філософії ХХ ст.,
не означає, що теорія пізнання повністю вичерпала свої
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можливості і має зійти з історичної арени, або перебувати на
периферії філософського дискурсу. Місце класичної гносеології
посідають різні напрями сучасної некласичної епістемології:
когнітивний підхід, різноманітні версії сучасної філософії науки,
соціології, антропології пізнання, еволюційна та соціальна
епістемології. Провідною рисою, що визначає та об’єднує ці
напрями некласичних теорій пізнання, постає їх антропологізація.

Михайло Бойченко

Народження комунікативної філософії
з критики теорії суб’єкта

Комунікативна проблематика дедалі більше постає як
важливий предмет філософського дослідження, хоча саме поняття
соціальної комунікації увійшло в соціальну філософію, та й загалом
у соціальне пізнання відносно недавно: у Зімеля це поняття
заміщали інші – соціальна взаємодія, спілкування тощо. При цьому
тривалий час поняття соціальної комунікації трактували не як
базове для пізнання суспільтсва в цілому, а як таке, що описує
окремі царини суспільного життя – екзистенційну комунікацію
(Карл Ясперс, 2012), масову комунікацію (Маршал Маклюен, 2008)
тощо. Свідченням цього було й те, що основний категорійний
апарат соціальної філософії так і залишався концептуально
інтерпретованим з позицій теорії соціальної дії, всі соціальні явища
та процеси досліджувались як причина, складник, або результат
соціальних дій людини як суб’єкта. Нині назріла потреба в
аналогічному переосмисленні цього апарату з позицій філософії
комунікації. Одним із найважливіших понять, яке потребує такого
переосмислення, стало поняття соціального інституту.

Якщо Зімель вважав спілкування дуже важливим елементом
суспільного життя, мало не його загальною ідеальною моделлю
(Зиммель, 1996), то Габермас взагалі трактує комунікацію як
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змістовий, діючий і цільовий первень суспільства і водночас
витлумачує будь-які спроби підпорядкувати комунікацію порядку
соціальних систем як невиправдане обмеження комунікації через
поневолення, “колонізацію” життєсвіту соціальними системами.
Справді, з чотирьох Аристотелевих причин лише формальну не
охоплює Габермасове розуміння комунікації, а тому складається
враження, що цю причину Габермас “віддає” соціальним
системам. Утім, навряд чи “колонізація” є вдалою метафорою для
характеристики стосунків соціальних систем і життєсвіту. Адже
як розуміє життєсвіт Габермас? По-перше, життєсвіт даний
людині як щось самоочевидне і безпроблемне; по-друге, свою
визначеність життєсвіт здобуває на основі соціального апріорі
інтерсуб’єктивності порозуміння на основі мови; по-третє, поза
межі життєсвіту неможливо вийти, він створює внутрішній
невичерпний контекст (Habermas, 1981, S. 198-202). У такій якості
життєсвіт має вміщати у собі все – у тому числі й соціальні
системи, які є його складниками, а тому не можуть нічого
“колонізувати”, бо таку дію можна чинити лише із-зовні. Тож
якщо комунікація сама собі задає мету і зміст, то важко уявити,
щоби її форма виникала з якогось гетерогенного джерела, а не з
самої комунікації. Інакше соціальна комунікація втратила б риси
ентелехії, тобто ознаки саморозвитку.

Звідки ж виникає у теорії комунікативної дії цей розрив
соціальної комунікації та її форми? Вочевидь цей розрив є наслідком
розриву між комунікативною дією як дією емансипативною і
комунікацією як надіндивідуальною соціальною реальністю, яку
Габермас як вихованець марксистської філософії витлумачує у
термінах відчуження. Але якщо мета участі індивіда у комунікації –
звільнити себе, тоді сама комунікація неминуче редукується лише до
засобу, тобто до своїх окремих виявів і втрачає свою власну
самодостатню сутність. Тобто, сама комунікація перетворюється на
форму, яка лише може бути використана для здобуття свободи, а
може – і для обмеження свободи.

У Нікласа Лумана все відбувається точно навпаки: соціальна
комунікація виявляється самодостатньою, а соціальні дії особистості
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тоді стають випадковими і замінними засобами здійснення
комунікації (Луман, 2007). Соціальна комунікація у Лумана – єдина
достатня причина іншої соціальної комунікації, тобто соціальна
комунікація самовідтворюється на засадах автопоезису (відтворення
системи завдяки відтворенню нею свого довкілля).

Наслідком такого підходу до співвідношення соціальної дії і
соціальної комунікації стали прямо протилежні уявлення про
природу соціальних інститутів. У Габермаса соціальні інститути –
це структурні елементи самого життєсвіту (наприклад, громад-
ськості, тобто сфери відкритої публічної діяльності). Для Габермаса
соціальні інститути – продукти соціальної дії, які не можна уявляти
відчуженими від неї, інакше вони втратять свою цінність і
перетворяться на елементи бездушним соціальних систем. Тоді як
для Лумана соціальні інститути від самого початку можливі лише
як специфічне, локальне втілення загальносуспільної раціональ-
ності соціальних систем. Для Лумана соціальні інститути постають
як умова можливості соціальної дії, а не як її наслідок. Зрозуміло,
що для Габермаса позаінституційним тоді буде все, що виходить за
межі вільної соціальної дії, тоді як для Лумана позаінституційним
виявляється все те, що виходить за рамки соціальної комунікації. І
в першому, і в другому випадку позаінституційне виявляється
чимось допоміжним, додатковим, непостійним, тим, що треба
повернути до інституційної досконалості.

Переосмислюючи теорію соціальної дії Макса Вебера,
Парсонс доходить висновку, як свідчить Луман, що «соціальні
системи базуються на типі дії, або на її аспекті, а суб’єкт входить
у систему через дію», тобто ніби “підключається” до системи.
Тоді як сам Луман захищає позицію, згідно з якою «соціальність
не є особливим випадком дії, а дія конституюється в соціальних
системах через комунікацію і атрибуцію як редукція складності,
як неодмінне самоспрощення системи». Ще більш радикально
визначає цю позицію Луман далі: «Основоположним процесом
соціальних систем, який продукує їхні елементи, за таких
обставин може бути лише комунікація. Тим самим ми відкидаємо
психологічне визначення єдності елементів соціальних систем…»
(Луман, 2007, с. 193-194). Отже, теорію дії Луман витлумачує як
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психологістську за її суттю, що, враховуючи феноменологічну
термінологію, яку активно застосовує Луман, постає новою
версією класичної феноменологічної критики психологізму.

Габермас же приходить до осмислення комунікації все ж
через теорію суб’єкта, а точніше, її софістиковану версію –
концепцію інтерсуб’єктивності: «Між надсвітовою позицією
трансцендентального Я та внутрішньо світовою позицією
емпіричного Я неможливе будь-яке опосередкування. Така
альтернатива відпадає, щойно набуває значущості мовно
створювана інтерсуб’єктивність» (Габермас, 2001, с. 290). Втім,
інтерсуб’єктивність для Габермаса корелюється з комунікацією не
як останньою соціальною реальністю, а як проміжною ланкою до
спеціальної дії, яка творить комунікацію – комунікативної дії.
Можливо, тому Габермас замість терміну “комунікація” часто
вживає термін “інтеракція”, що наголошує на тому, що
комунікація як інтеракція розпадається на свої складники «акції»
– дії, які і є справжніми першоелементами як комунікації, так і
соціальної реальності загалом (Габермас, 2014).

У своїй «Теорії комунікативної дії» Габермас докладно
аналізує такий спосіб обґрунтування, а в цитованій нами більш
пізній праці «Філософський дискурс модерну» він фактично
звужує комунікативну дію далі до дії, що творить дискурс – саме
так він переосмислює перформативні дії, якщо вони спрямовані
учасниками комунікації один на одного. «Якщо ми можемо на
мить припустити модель зорієнтованої на взаєморозуміння дії,…
тоді настанова об’єктивації та відповідної їй активності суб’єкта
пізнання, спрямованого на самого себе та на сутності у
зовнішньому світі, вже не є привілейованою. У парадигмі
взаєморозуміння ґрунтівною стає перформативна настанова
учасників інтеракції, які координують свої плани дій у ході
досягнення порозуміння про щось у світі. Тоді як Я (Ego) виконує
мовленнєву дію і Інший посідає стосовно неї певну позицію, ці
обидві сторони вступають у міжперсональне відношення. Воно
структуроване через систему взаємно обмежених перспектив
промовців, слухачів, а також тих присутніх, хто актуально не бере
участь у розмові. У площині граматики цьому відповідає система
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персональних займенників. Той, хто навчений у цій системі, той
засвоїв, як у перформативній настанові приймати і перетворювати
одну в іншу перспективи першої, другої та третьої персони. Ця
настанова учасників мовленнєво опосередкованої інтеракції
уможливлює вже інший зв’язок суб’єкта із самим собою, ніж той
що був у настанові безпосередньої об’єктивації, яку також займає
споглядач відносно сутностей у світі» (Габермас, 2001, с. 289-290).

Тут Габермас відтворює свій концептуальний поділ усіх
людських дій на ті, що відповідають ідеалу комунікативної дії,
спрямованої єдино на встановлення комунікації з іншими, та ті,
що відповідають ідеалу інструментальної дії, зорієнтованої на
досягнення діячем його власних, “егоцентрованих” прагнень.
Перші дії відповідають Кантовому ідеалу моральної вимоги
уявляти інших як мету, а не як засіб власних дій. Саме ці дії
мають, за Габермасом, інтерсуб’єктивний характер, відповідають
його ідеалу побудови рівних, “міжперсональних” взаємин,
взаємодії суб’єкта із суб’єктом, рівних, горизонтальних відносин
– відносин партнерства і порозуміння. А другі – мають, за
Габермасом, характер суб’єкт-об’єктних, вертикальних відносин,
відносин панування/підпорядкування. Такі відносини, як вважає
Габермас, у своїй найбільш розвиненій і довершеній формі
виражені в системній раціональності. Комунікативні дії лежать в
основі структур громадськості та продуковані життєвим світом,
тоді як інструментальні – в основі адміністративних структур, а
продукуються врешті-решт соціальними системами.

Тим самим Габермас намагається зробити соціальну
філософію підпорядкованою логіці етики, в його концепції
соціальні конструкції постають результатом наших власних
учинків, а саме: ці вчинки (вмотивовані нашим життєвим світом)
продукують структури громадськості, а неморальні (вмотивовані
соціальними системами) – адміністративні структури. Отже, все,
що у суспільстві не спрямоване на комунікацію, те, що має не-
персональний і над-персональний характер, є злом, адже неминуче
призводить до обмеження свободи людини, на яке сама людина
згоди не давала. Тим самим у Габермаса поняття соціальних
інститутів набуває амбівалентної моральної оцінки. Як частина
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структур громадськості соціальні інститути забезпечують краще
функціювання життєвого світу людини (2000). Але як частина
адміністративних структур соціальні інститути вже постають як
невід’ємний складник соціальних систем, які обмежують свободу
особистості і “колонізують” життєвий світ. Парадокс у тому, що це
переважно одні й ті ж самі соціальні інститути, а зміна їх оцінки
залежить лише від того кута, під яким їх осмислюють.

Цю доволі дивну ситуацію можна радикально розв’язати,
звертаючись до теорії соціальних систем Лумана, в якій усі
різновиди комунікації можливі лише з використанням соціальних
систем, а життєвий світ включає в себе всі ці системи: тоді
соціальні інститути постають і складниками соціальних систем, і
складниками життєвого світу. Таке зрощення життєвого світу і
соціальних систем можливе завдяки тому, що вся соціальна
реальність у Лумана постає як реальність соціальної комунікації.
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Віктор Петрушенко

Комунікація і екзистенція

“Людина є істота суспільна” – ця ніби тривіальна теза, що має
ходіння у повсякденному спілкуванні та може бути трансфор-
мована у тезу «людина є істота, що комунікує», для науки має свої
ракурси та відлуння. Так, відомі автори Ф. Варелла та У. Матурана
у свій час зачарували громадську думку своїми аргументами на
користь існування у людини інстинкту соціальності [2, с. 51], а ще
раніше Г. Спенсер виводив усі найскладніші форми історичного
розвитку людства із найбільш інтимної одиниці колективного
життя – із сім’ї. Ми не схильні зводити суто людські та соціально-
історичні форми існування до їх природно-біологічних основ. На
наш погляд, більшої уваги заслуговує проведення певних зв’язків
та відношень між комунікацією та екзистенцією.

Різновиди комунікації можуть нести на собі доволі різні
навантаження. У контексті давнього філософського і наукового
принципу зв’язку всього із усім комунікація постає майже
синонімом руху та змін: все змінюється тому, що комунікує,
входить у взаємні зв’язки. Відповідно, напрошується висновок
про те, що людина, як органічна частинка “всього”, також
неодмінно комунікує та, відповідно, зміє щось і змінюється сама.
Але такий прямий перехід від загальності комунікації до людської
комунікації поспішний та некоректний. По-перше, стосовно того,
що ми схильні називати власне людським, доречніший термін
“спілкування”, що має набагато більше смислових та змістово
нюансованих нашарувань, ніж комунікація (про це свідчить так
званий “інформаційний парадокс канону”). По-друге, численні
системи зв’язків і комунікацій, що відбуваються у світі природно-
космічних процесів, передають від сутнього до сутнього лише те,
що є: інакше бути не може. Принципово інша ситуація
спостерігається в людській комунікації: вона в основному
спрямована на те, щоб запустити у відношення та передати те,
чого немає і навіть те, чого не може бути. Людська комунікація
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принципово виходить за межі наявного, а тому відсилає нас до
іншого людського феномену – до екзистенції.

Термін існування, традиційний для низки європейських мов, у
некласичній філософії набув іншого, в чомусь несподіваного
значення: у мареннях романтиків, у міркуваннях Б. Паскаля та
С. К’єркегора щодо людської долі та вдачі, а потім у численних
філософських і мистецьких досвідах ХХ ст. екзистенція почала
набувати змістових наголосів, що своєрідно поєднували відчуття
людської невизначеності з гераклітівським вогнем, або зі стоїчним
Логосом. С. К’єркегор чи не першим “прочитав” слово екзистенція
через словосполучення “Ex – sisterе” – вихід за межі встановленого
чи усталеного. У подальшому зміст цього слова зазнавав різних
смислових нашарувань: від ототожнення екзистенції з духовністю до
фатальної закинутості людини у цей світ, де все набуває рис
відчуження, загрози, непорозуміння та ніколи неприборканої
самотності. Цікаво відзначити, що як у варіантах перших трактувань,
так і в другому трактуванні екзистенція постає зближеною із
комунікацією: духовність покликана наповнювати індивідуальне
існування життям усього людського роду, а закинутість може
ідентифікуватися лише там і тоді, де й коли все інше стоїть перед
тобою у певних своїх якісних виявах, наприклад, у добре
припасованому одне до одного. Екзистенція – це вихід за власні та
будь-які межі, комунікація також потрапляє в таке окреслення.
Принципова ж присутність ніщо, що доволі очевидне при розмові
про екзистенцію, і не так очевидне стосовно комунікації.

У чому вбачається основа, серцевина екзистенції? У переважній
більшості випадків її пов’язують зі свідомістю: людина істота
неспеціалізована, а це означає, що свідомість людини, як
квінтесенція людської психіки, заздалегідь не прив’язана до певного
змісту та не зумовлена у своїх діях жодним конкретним змістом.
Тобто, йдучи за Ж.-П.Сартром, ми можемо вважати свідомість за її
природою, тобто в її початковому стані, порожнечею, ніщо [3, с. 73].
Цікаво, що цей висновок підтримували й інші філософи [1, с. 299].
Що може бути єдино прийнятним для людини? – Ніщо, тобто все,
що завгодно, що свідомість погодиться визнати таким. Це ніщо –
постійне та незмінне тло всього, що входить у свідомість, тому будь-



25

який зміст, будь-яке наповнення свідомості завжди перебуває
зануреним у ніщо, оточеним ніщо. Тому, навіть тоді, коли ми
буденно і традиційно запитуємо людину, як вона почувається, коли
здається, що відповідь очевидна і також буденна, насправді ми
ніколи не знаємо абсолютно і непохитно, якою буде відповідь, бо
вона може бути якою завгодно. Саме це ніщо, як родова риса
свідомості, вводить людину в екзистування – у нескінченний вихід
поза всі межі, і воно ж з імперативною вимогою вводить людину в
комунікації, у пошуки все нових і нових варіацій наповнення
свідомості змістом і сенсом: «… Явище екзистенції відкривається
нам в екзистенційній комунікації»  [5, с. 42]. Свідомість одинична
автоматично піддається ерозії ніщо, розмиванню, втратою
стабільності. У цьому розумінні комунікація стає тією самою
домівкою людини, що будується на скелі, а не на піску. Екзистенція
знаходить втіху не у плітках та інтересу до чуток, як вважав
М. Гайдеґер, а саме у комунікаціях різного типу та різного плану.

На перший погляд здається, що звернення до обміну змістом
з іншими свідомостями нічого за суттю не змінює в загальній
ситуації, притаманній будь-який свідомості з її провалом у ніщо,
адже інші свідомості в цьому розумінні нічим не відрізняються
від тієї, що шукає комунікації. Проте це не так, оскільки
свідомість, що спрямована на саму себе, відчуває тиск ніщо, а
тому відчуває свою крихкість, ненадійність, а ось інша свідомість
постає перед нею у вигляді живої діючої людини: всі
нашарування внутрішніх станів нашого візаві нам невідомі, від
нас закриті, але відкритий і доступний акт з його непохитною
фактичністю. Їх не усунути, вона наочна, тому комунікація здатна
шляхом зворотної саморефлексії компенсувати тиск ніщо [див.: 4,
с. 59]. Проте це означає, що вона ж пригашує й енергію
екзистування, чи не так? – Ось над цим варто замислистись.
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Іван Чорноморденко

Місце позанаукових знань
у сучасній системі комунікацій

Якщо здійснити спробу аналізу існуючих  дотепер  форм і
методів гуманітарного мислення, зокрема, комунікацій, то одразу
усвідомлюємо, що між минулим і теперішнім існує все ж певна
відмінність. Змінюється не лише предметне (об’єктне) поле, а й,
що найцінніше, – саме суб’єктне поле. Змінюється сама стратегія,
мета якої – пізнання природи. Вона доповнюється стратегією
пізнання суспільства, людини, формується “людиновимірність”,
зростає роль гуманітарного пізнання.

Шлях пізнання істини (в класичному його розумінні) у приро-
дознавстві хоч і здійснювався суб’єктом, але за своєю формою поста-
вав як монологічний процес, будь-яка суб’єктивність завжди елімі-
нувалася з нього й отримане знання мало об’єктивний характер. У
постнекласичному природознавстві вчені-дослідники повільно, але
переходять на нові форми комунікації, усвідомлюючи те, що мають
уже справу з природою як складною людиномірною системою.

Що ж до самого суб’єкта пізнання, то він теж трансформується
в процесі вільної від примусу комунікації.

Завдячуючи процесам демократизації, що вплинули і на
процеси комунікації, відбулось усвідомлення того, що лише вільне
комунікування може сприяти генерації нових ідей, ідеалів і
смислів. Зважаючи на те, що  людина, точніше, особистість, постає
результатом спілкування, вона в системі детермінованих
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комунікацій була би здатною транслювати, продукувати знання,
але в жодному разі не генерувати його.

Що ж до місця позанаукових знань у системі комунікацій, то
будь-яке знання зможе існувати лише тоді коли воно має свого
адресата. Враховуючи те, що існуюче розмаїття позанаукових форм
знання (хтось відносять до них і філософію), які хоч і мають
суб’єктивний характер, усе ж знаходять своїх адресатів, посідаючи
своє місце і виконуючи відповідну роль у системі комунікацій.
Візьмемо для прикладу досвід, майстерність, нетрадиційну
медицину і більш поширені – міф, релігію, мистецтво тощо.

Варто хоча б у загальних рисах охарактеризувати таку
найпоширенішу та значиму для комунікації форму, як мистецтво.
Не маючи на меті нав’язувати (я за вільну, хоча на разі й
опосередковану, та все ж комунікацію) своє ставлення до такого
роду знання,  хотів би нагадати лише перелічити види мистецтва:
театр, хореографія, архітектура, скульптура, література, малярство,
музика, література, кінематограф, без яких не можна уявити собі
повноту міжособистісних комунікацій. Їх обмеженість може
призвести особистість до втрати самої себе.

Якщо вважати найвищою цінністю будь-якої особистості
процес її самореалізації, то звідси випливає, що досягнення цієї
мети не може відбутися поза межами комунікації. Виходить так, що
людина – і процес, і результат комунікації. Глибина і зміст
комунікацій повною мірою залежить у першу чергу від наявності
суб’єктів, які комунікують між собою, потреби в комунікації,
наявних засобів комунікації тощо. Але у так зване коло
комунікантів завжди повинні входити індивідуальності, а не
пересічні члени певної спільноти, просто люди.

Розмірковуючи над особливостями комунікації та її роллю в
житті людини і суспільному поступі, треба віддати належне
мислителям, які зробили вагомий внесок у постановку і розв’язання
цієї важливої проблеми. Йдеться, зокрема, про М. Гайдеґера,
Л. Вітґенштайна, М.Бахтіна, К.-О. Апеля, Ю. Габермаса, П. Ульріха
та інших. Особливу роль у формуванні сучасної комунікативної
парадигми зіграли, на мою думку, такі мислителі-футурологи, як
Д. Бел, Е. Тофлер, Й. Масуда, Ж. Фреско й інші.
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Марія Братасюк

Комунікативний дискурс в українському праві

1. Сучасне українське правознавство потребує зміни
парадигми мислення. Тривалий час воно розвивалося на засадах,
сформованих європейським модерном. Законницька доктрина,
будучи втіленням раціоцентризму, об’єктивізму, монологізму
тощо, перестала відповідати запитам сучасності й замість
стимулювання правового розвитку, перетворилася на чинник його
гальмування. Властиві їй фундаменталізм як пошук базових засад і
прагнення до визначеності та чіткості, раціоцентризм, об’єктивізм
та універсалізм пояснювальних схем і теорій – це наслідки
догматичного мислення, що вивищило абстрактні схеми, якими є
норми та закони, “букву закону” над людиною та її правами.

Європейський модерн започаткував т. зв. соціальну
інженерію як раціоналістичне конструювання людини та
суспільства, програмування та перетворення їх відповідно до
теоретичних побудов всесильного розуму. Образ людини модерну
як вольової та розумної істоти став фундаментом для цього
конструювання Створюються раціональні проекти суспільства
майбутнього, кодифікується право, перетворюючись на
схематичне утворення, що дуже віддалене від життя. Постає
модель правової держави, де верховенствує закон як абстрактна
схема. Легістська (законницька) доктрина трактує кодекс і
кодифікаційну діяльність як форми втілення раціоцентризму,
наукового та політичного волюнтаризму, який не має нічого
спільного з культурою, історією, ментальністю, цінностями
народу, який має цими надбаннями послуговуватися. З позицій
цієї доктрини право загалом і його форми мисляться як суто
політичні, в кращому разі соціальні явища, які не мають нічого
спільного з культурою та вселюдськими цінностями.

Раціоцентричне мислення в кінцевому підсумку утверджує
монополізм держави, яка проголошує себе істиною в останній
інстанції в усьому, включаючи і право. Цей монополізм логічно
завершується тоталітаризмом, авторитаризмом, поліцейським
режимом тощо.
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2. Сучасне українське право явно монологічне, це монолог
державної влади, що відображає олігархічні інтереси і не чує своїх
громадян. Монологічність простежується у питанні витоків права –
вони зосереджені у владі, вона (законодавча влада) є одноособовим
творцем права (законів), виконавча влада – підзаконних
нормативних актів. Судова влада не творить, але захищає “букву
закону”, тобто позицію законодавця. Саме в цьому захисті “букви
закону” найкраще, мабуть, виходить на яв монологічність
нинішнього українського права, особливо правового чи
доправового мислення у цій сфері. Існуюча доктрина права
настільки виразно захищає державну владу (частковий, груповий
інтерес певного прошарку населення в сучасній Україні), що не
дозволяє не лише якогось іще “автора” права (хіба декларує), а й
відступу ані на “букву” від позиції цієї влади. Цей монологізм
виявляється в тім, що державна влада та всі її приписи (норми,
закони) мисляться завжди правильними, справедливими,
доцільними тощо. Він свідчить про гіпертрофію державної влади і
закону за рахунок приниження людини та її прав, бо ж право і
закон часто не збігаються, оскільки не збігаються інтереси
пересічних українців і державної (групової, олігархічної) влади в
нинішній Україні.

3. Сучасне правове мислення має бути діалогічним, гнучким,
творчим, воно має бути органічним у тому розумінні, що має
органічно формуватися, виростати із живого соціокультурного
життя народу, бути з ним в нерозривній єдності, виражати його
цінності тощо. В Україні з’явився новий тип людини – людини
ринкового типу. Людина постмодерну відкрита, творча,
децентрована, мінлива, динамічна, непередбачена тощо. Вона
виявляє велику увагу до своєї тілесності, постає носієм
різноманітних стереотипів, формує свій діалог зі світом на основі
усвідомлення відмінностей між собою та ним. Вона прагне
встановлювати власні “правила гри”. Вона не приймає норм та
інституцій, які нав’язуються їй. С. Куцепал пише про людину
модерну таке: «Постмодерна людина сконцентрована на самій собі,
турбота про себе заповнює всі аспекти приватного життя, людина
дозує себе у стосунках з оточуючим світом, постійно пам’ятаючи
про те, що світ відносно неї виступає як “Інший”, далеко не завжди
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люб’язний і приємний. Тут уже не підходить популярний у
минулому образ “людини без властивостей”, властивості
заповнюють людину, а домінує “турбота про себе”» [1, с. 285].

Сучасне право, реагуючи на запити людини постмодерну,
стає децентралізованим, демократичнішим, гуманістичнішим.
Тобто, розширюється спектр правового буття людини, її
правоздатність. Це європейська тенденція, але в контексті
євроінтеграційних прагнень України та, враховуючи масову появу
українців нового типу, таким має стати і наше національне право.
Цьому може посприяти комунікативний дискурс, основи якого
розроблено Ю. Габермасом.

4. Дискурсивне мислення – новий тип мислення для
українського правознавства, але формувати його, безумовно,
потрібно. Стабільність українського правового розвитку вимагає
загального порозуміння, відкритості та колективних дій.
Розуміння як спосіб існування людини залежить, насамперед, від
комунікативних стосунків між людьми, тому комунікативний
метод дослідження права нині теж активно використовується
правознавцями. Комунікація включає в себе інформаційний
аспект, емоційно-ціннісний (аксіологічний) та діяльнісно-
праксеологічний. Право покликане оберігати людину-особистість,
виконувати людинотворчу функцію, стверджуючи гармонійне,
вселюдське тощо, тому спрямованість на Іншого йому властива
органічно. Комунікативний підхід до права передбачає
сприймання правової реальності як специфічного поля смислів і
значень, своєрідного тексту, який вимагає прочитання та
розуміння багатьох і в результаті взаєморозуміння – знаходження
істини через діалог, спілкування тощо [див.: 2].

У формуванні сучасного правового дискурсивного мислення
важливу роль грає інтернет-спілкування. Коли соціальна дія
прирівнюється до комунікативної дії в соціальних мережах,
формування нового інтерсуб’єктивного наративу націєтворення
достатньо актуальне. Соціально-комунікативні мережі створили
можливість системи раціонально впорядкованого дискурсу.
Інтернет забезпечує глобальну вільну комунікацію, яка сьогодні
вже стала звичною [див.: 3].

Українське правознавство має використати ідею відкритості
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дискурсу задля формування соціального капіталу на основі взаємної
довіри через комунікацію, проаналізовану у відомій праці
Ю. Габермаса «Структурні перетворення сфери відкритості». Автор
трактував теорію сфери відкритості не тільки як єдиний простір
комунікативної дії, а й як множину дискурсів, зорієнтованих на
консенсус. Новітні інформаційні технології можуть стати
механізмом формування критично налаштованих спільнот, здатних
до порозуміння і колективних дій з метою зміцнення сфери права,
забезпечення та захисту своїх невідчужуваних прав. Соціальні
мережі (Facebook, Twitter тощо) стали органічними інструментами
боротьби за демократію, позаяк мобілізують своїх користувачів
довкола тези «зроби-це-сам». Водночас, вони вчать поваги до
Іншого, розумінню та сприйняттю його як суб’єкта права.

Проникнення комунікації в усі сфери життєдіяльності
суспільства загалом, у правову зокрема, виникнення і розвиток
якісно нового типу комунікативних структур вимагають
глибокого переосмислення комунікативної природи правової
реальності. Нова парадигма оперує такими поняттями, як
взаєморозуміння, інтерсуб’єктивність, мовленнєва діяльність.
Пізнання Іншого стає метою, яка втілюється в єдиному
соціальному дискурсі, що спрямований на досягнення консенсусу.

Перехід до нової парадигми – це перехід до парадигми
взаєморозуміння. Прірву між трансцендентальним і емпіричним,
яка притаманна модерній філософії свідомості, потрібно долати
через інтерсуб’єктивні взаємини.

Під комунікативною дією Ю. Габермас розуміє таку взаємодію
індивідів, яка впорядковується згідно з нормами, що приймаються
як обов’язкові. Комунікативна дія зорієнтована на взаєморозуміння
діючих індивідів, досягнення консенсусу. Згода щодо бачення
ситуації та її очікуваних наслідків заснована на переконанні через
аргументацію власного бачення, а не на примусі. Вона передбачає
координацію зусиль, спрямованих саме на взаєморозуміння. Звісно,
для такого взаєморозуміння треба змінити якість державної влади,
сутність її діяльності – вона має стати реально народною,
відкритою, демократичною тощо. Та й суб’єктам права, якими є
фізичні особи, слід удосконалювати культуру спілкування.



32

Література
1. Куцепал С.В. Французька філософія другої половини ХХ століття:

дискурс із префіксом «пост»: Монографія. – К.: Вид-во «ПАРАПАН»,
2004. – 424 с.

2. Хабермас Ю. Примирение через публичное употребление разума //
Вопросы философии. 1994. №10; Фарман И.П. Модель
коммуникативной рациональности (на основе социально-культурной
концепции Юргена Хабермаса) // Рациональность на перепутье.
Кн..1. М., 1999.

3.Лучак А.-М. Дискурсивна прагматика соцмережевої комунікації в інфор-
маційному суспільстві. Автореф. дис… к.філос. н. – Львів, 2018. –18 с.

Неля Філяніна

Роль комунікації у здійсненні
екоосвіти та екопросвіти

Успішне виконання програми всеосяжної неперервної
екологічної освіти передбачає не лише відповідне забезпечення її
змісту, а й удосконалення способів передавання знань про природу,
навколишнє середовище, взаємодію людини і природи, поперед-
ження екологічних криз і подолання наслідків деградації довкілля
тощо. Поза увагою не можуть залишатися способи передачі та
засвоєння інформації і знань, роль комунікації в здійсненні
екоосвіти та екопросвіти. Звертання до цього аспекту реалізації
екологоосвітнього потенціалу гуманітарних знань відповідає
умовам сучасного комунікативно-теоретичного повороту в
філософії. Згідно із сучасною комунікативною концепцією,
стверджує А. Єрмоленко, розробка ціннісних нормативіві має
здійснюватися не так на основі традицій чи на основі вимог
«монологічного розуму», як на основі комунікації, «яка уявляється
останньою авторитетною інстанцією», на основі якої можливе
досягнення порозуміння в суспільстві. Саме завдяки досягненню
«порозуміння у мовленево-комунікативній взаємодії індивідів
можуть бути витворені морально-практичні нормативи» [2, с. 30].
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Сьогодні дедалі частіше людину, її натуру і роль описують
за допомогою поняття “hommo communicans” (комунікативна
людина), де слово комунікація може наповнюватися різними
змістами і набувати таких значень, як співучасть, участь,
спілкування; взаємна передача інформації; єдність. Комунікація
також означає “обмін”, розмову, переміщення у просторі чи
подорож. «Звичайна просторова комунікація, – зазначає Анджей
Гофрон із посиланням на М. Гайдеґера, – це також діалог, це
розмова культур – змісту їхніх звичаїв, моралей і мов» [1, с. 44].
Комунікація як підстава всіх масових починань і суспільних
взаємовідносин [див.: 1, с. 46] – надзвичайно складний феномен,
який вивчається цілим комплексом дисциплін.

У дослідженні комунікативного простору екоосвіти засоби
інформації стають потужним інструментом впливу на масову
свідомість, охоплюючи такий аспект інформаційно-комунікативної
сфери, як інформація про природу і стан довкілля, про екологічні
ризики та небезпеки тощо. Оскільки зв'язок між доступністю
інформації та суспільною реакцією на неї не є лінійним і очевидним,
постає питання про подолання розриву між продукуванням і
накопиченням знань про природу, довкілля, про негативні наслідки
екологічних криз, з одного боку, та поширенням і засвоєнням знань –
з іншого. Наприклад, екожурналістика спрямована на забезпечення
комунікації між різними групами суспільства довкола широкого
спектру екологічних проблем з урахуванням соціальних контекстів.
Ця динамічна сфера комунікації спрямована на вироблення
відповідних журналістських стандартів у взаємодії з природничими,
соціальними та гуманітарними науками, законодавством, політикою,
охороною здоров’я тощо.

Досвід розвитку комунікацій на екологічну тематику свідчить,
що позитивні історії розв’язання екологічних проблем так само
важливі, як і повідомлення про екологічні небезпеки і ризики.

Отримання нових знань безпосередньо пов’язане з
процесами комунікації та засвоєнням знань, їхнього змісту
(осмислення). Саме в процесі комунікації створюються нові
смисли, які стають частиною самосвідомості суб’єкта. «Немає
ізольованого процесу отримання наукового знання, яке потім
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стає предметом комунікації, яка б не додавала до нього жодного
пізнавального змісту», – пише І. Касавін [3, с. 55].

Отже, важливим завданням розвитку та функціювання
комунікативного простору екоосвіти постає дослідження
механізмів включення досягнень різних галузей сучасної
екології (сучасних екологічних знань) до системи екологічної
освіти в процесі комунікації та шляхів засвоєння цих знань на
рівні суб’єкта, коли знання про світ перетворюються на
«осмислення світу на власний лад» [3].
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Ольга Гончаренко

Львівсько-варшавська школа
про особливості комунікації в університеті

У філософських колах Львівсько-Варшавська школа (далі –
ЛВШ) асоціюється зазвичай з аналітичною традицією у філософії, а
її роль у ній порівнюється, як правило, з роллю Віденського гуртка
чи британської аналітичної школи. Показова в цьому розумінні
позиція українського філософа Ярослава Шрамка, який ЛВШ,
зокрема її засновника Казимира Твардовського та представників Яна
Лукасевича й Альфреда Тарського, зараховує до аналітичних
філософів поряд із Готлобом Фреге, Джорджом Муром і його
колегами по Кембриджу періоду міжвоєння, Людвігом Вітґенштай-
ном, провідними представниками Віденського гуртка, Оксфорд-
ською школою мовного аналізу та більшістю повоєнних амери-
канських філософів [див.: 6, с. 11]. Подібно визначає ЛВШ фінський
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логік і філософ Ґенрік Вріґт, стверджуючи, що науково-філософську
орієнтацію цієї інтелектуальної формації єднало з Віденським
гуртком антиметафізичне ставлення до філософії [див.: 2, с. 85].

Належність ЛВШ до аналітичного нурту у філософії
підтверджують українські та польські дослідники цієї філософської
спільноти. Польський філософ Яцек Ядацький називає ЛВШ
вершиною досягнень аналітичної традиції у польській філософії, а
працю Казимира Твардовського «Про ясний і неясний філософський
стиль» (1919) вважає програмною у побудові її концептуальної
системи, бо у ній наголошується на тому, що людська мова – не
лише зовнішнє вираження мислення, але і її інструмент [10, р. 68].
Український філософ Степан Іваник доводить, що значення ЛВШ
полягає «у наданні польській філософії аналітичного характеру і
створенні в Польщі одного з найпотужніших у світі відгалужень
аналітичної філософії» [3, с. 131].

Спорідненість ЛВШ з Віденським гуртком підтверджував
один з видатних її представників – Казимир Айдукевич. Філософ
стверджував, що беззастережних послідовників Віденського
гуртка у Польщі немає, втім спорідненість між окремими
польськими філософами і Віденським гуртком він бачив у
подібності принципової методологічної позиції та схожості
аналізованих проблем, характерними ознаками яких були
антиірраціоналізм, вимога поняттєвої ясності та мовної точності,
прийняття логістичного поняттєвого апарату і значний вплив
символічної логіки [див.: 1, с. 110]. Послідовник ідей ЛВШ,
зокрема Казимира Айдукевича, Юзеф Марія Бохенський
аналітичну філософію трактував як рід філософії, якою займалися,
наприклад, Карл Поппер, Віллард Квайн, Альфред Еєр,
Пауль Вайнґартнер, а у Польщі презентували такі представники
ЛВШ, як Казимир Айдукевич, Тадеуш Котарбінський і Ян
Лукасевич: «Цю філософію характеризують чотири ознаки:
аналіз, мова, логіка, об’єктивізм» [7, s. 150].

Проте поряд із визнанням представниками ЛВШ своєї
належності до аналітичної філософії, вони згадували про ще одну
суттєву ознаку, що єднала їх між собою. Так, одна з учениць
Казимира Твардовського, Ізидора Домбська, характеризуючи
Львівську школу свого вчителя, писала, що «школа Твардовського
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мала певну подібність до стародавніх філософських шкіл, які
служили не тільки обміну думками і формуванню теоретичних
поглядів, але виховували характер і позначалися на життєвій
позиції своїх членів» [9, s. 17]. Цю ж характеристику Ізидори
Домбської її учень Ян Воленський зробив щодо всієї ЛВШ:
«Головною єдністю школи була сукупність переконань на тему
філософії та її ролі в житті людини і суспільства» [13, s. 243].

Цю ознаку описав у автобіографії сам Твардовський. Хоча
філософ наголошував на тому, що відмітною рисою його школи
було «ставлення до формально-методичної сфери, що полягає у
прагненні до максимальної точності та ясності мислення і його
вираження, у вимозі всебічного й вичерпного обґрунтування, у
чіткості доказу» [12, s. 46]. Проте на переконання Твардовського,
дотримання цих вимог повинно відображатись у практичній
діяльності у вигляді вчинків та дій, достойність яких видно
набагато краще, ніж достойність мислення: «Одним словом, лише
прикладом усього особистого життя філософ може набути
прихильників і друзів як свого способу мислення, так і самої
філософії» [12, s. 47]. З цих міркувань, К. Твардовський ніколи не
ухилявся від нагоди практичної діяльності.

Отже, спільним для представників ЛВШ був не лише
метафілософський принцип – вимога ясного і точного мислення, а
й розуміння філософії як духовної практики, що сприяє
трансформації людини та її способу життя. Зокрема, аналіз
біографічних матеріалів Твардовського та його учнів, а також
їхніх рефлексій стосовно ідеї університету доводить, що у ЛВШ
надавали вагомого значення духовній близькості між викладачем і
студентами. Представники ЛВШ були переконані у тому, що
взаємини між викладачем і студентами в університеті є більш
індивідуальними, ніж взаємодія між учителем та учнями у школі.

Цікаво, чи актуальні в контексті сьогодення міркування ЛВШ
стосовно комунікації між викладачем і студентами? Для того, щоб
це з’ясувати, варто спочатку їх проаналізувати, а потім
екстраполювати у контекст сьогодення.

Ідеалом педагогічної діяльності Твардовського була єдність
наукових досліджень, дидактичних занять і виховання студентської
молоді. Цей ідеал він перейняв від свого вчителя Франца Брентано.
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Так, у автобіографії Твардовський писав: «Брентано став для мене
взірцем не тільки філософа-дослідника, який непорушно прагне до
пізнання істини, але й учителем філософії, який за прикладом
античних філософів збирає довкола себе учнів і ставиться до них,
як до своїх молодших друзів» [12, s. 38-39].

Польський учень Казимира Твардовського1 – Тадеуш
Чежовський – вважав, що взаємини між викладачем і студентами
ґрунтуються на спільному зацікавленні – пошуку істини – та
моральній культурі. Через це між ними не може бути формалізму,
тому що він нищить духовне життя в університеті. Філософ
наголошував на ролі лекції у комунікації між викладачем і
студентами, бо саме лекція, на його думку, єднає їх між собою
своїм змістом і переживаннями. З огляду на це вчений не
підтримував тогочасного заперечення цінності лекції в
університеті на користь самостійного читання книжок, оскільки
доводив, що лекція – це жива дія, що вводить студентів у світ
наукової творчості викладача та створює між ними
інтелектуальний і моральний контакт, тоді як книжка є лише
мертвим витвором автора, який полишає свого читача сам-на-сам
із нею та не допомагає її зрозуміти [8, s. 24-25].

Подібну думку висловлювала польська представниця ЛВШ
Марія Оссовська. Лекція покликана навчити студентів праці з
книгою; лекція створює умови для комунікації між викладачем і
студентами; лекція позбавляє студентів витрати часу на аналіз
великої кількості літератури; лекція сприяє збільшенню контактів
між викладачами і студентами. Важливим доповненням лекції
представники ЛВШ вважали семінарські заняття, тому що саме
під час їх проведення студенти можуть спільно з викладачем
працювати над розв’язанням проблем науки [11, s. 167].

1 Дослідження С. Іваника «Українські філософи у Львівсько-
Варшавській школі» (Ivanyk, S.: Filozofowie ukraińscy w Szkole Lwowsko-
Warszawskiej. Semper, Warszawa (2014)) доводить належність до ЛВШ таких
представників західноукраїнської інтелігенції першої половини ХХ століття, як
С. Балей, С. Олексюк, Я. Ярема, В. Юринець, Г. Костельник, О. Кульчицький,
Я. Кузьмів, М. Рудницька, І. Свєнціцький, М. Зарицький. За дослідженнями
Іваника, ЛВШ слід трактувати як багатокультурну інтелектуальну формацію,
інтегральною частиною якої була її українська гілка.
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Найближчим контактом між викладачем і студентами ЛВШ
вважала той момент, коли студенти самостійно працюють над
розв’язанням наукових проблем, а викладач визнає та поважає
їхні досягнення, тому що саме тоді між викладачем і студентами
виникає дружба, яка може тривати все їхнє життя.

Статті українського представника ЛВШ – Олександра
Кульчицького – «Дві концепції майбутності УВУ» (1965) та «У
подоланні межової ситуації. Український вільний університет –
його своєрідність» (1970) виявляють позицію вченого стосовно
місії університету, зокрема його переконаність у тому, що мета цієї
інституції має полягати у творенні наукових цінностей на підставах
автономії, академічних свобод, комунікації. З огляду на це, філософ
уважав, що УВУ (Український вільний університет) не повинен
мати нічого спільного з політикою, а навпаки, наукові цінності, які
він продукує, повинні здійснювати вплив на політичну ситуацію в
суспільстві. Вживаючи щодо УВУ поняття “межова ситуація”, яке в
екзистенційну філософію ввів Карл Ясперс, Олександр
Кульчицький зазначав, що межова ситуація «визначає не тільки
перехрестя життя і розвитку людини, але також і людських груп і
установ» [4, с. 98]. Це означає, що не лише людина може опмнятися
на межі екзистенції і вегетативного існування, але й університет
може перебувати у межовій ситуації «між екзистенцією у формі
науково-дослідної та видавничої діяльності та тільки формальним
існуванням» [4, с. 99], наприклад, відбуванням університетських
засідань і докторських екзаменів. У зв’язку з цим Кульчицький
пропонував концепцію УВУ як науково-дослідного інституту з
правами університету, оскільки лише вона «зможе створити і
втримати ідейну динаміку, неодмінну для того, щоб [...] УВУ міг
відштовхнути себе від форми “тільки – існування” чи “тільки –
перетривання” і щоб він міг піднестися на рівень справжньої
науково-творчої екзистенції» [4, с. 103]. Досягнення цієї місії УВУ,
на думку Кульчицького, потребувало надання права співучасті в
його діяльності усім професорам української діаспори як у Європі,
так і в Америці. Водночас філософ був прихильником новітніх
тенденцій у педагогіці вищої освіти, які висували перед
викладачами вимогу концентрувати університетське навчання
довкола зацікавлень молоді. Власне, сама молодь, стверджував
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Кульчицький, ставить перед викладачами завдання організовувати
навчання в УВУ у формі студійних груп, зацікавлених певною
тематикою, і у формі дискусійних семінарів для обговорення
обраних тем. Такі дидактичні форми, на погляд філософа,
створюють умови не лише для творчого діалогу студентської
молоді «з компетентними особами старшого покоління» [5, с. 92],
але й сприяють її формуванню. Таку форму навчання Кульчицький
пов’язував з метою університету служити суспільству і його
громадянським потребам.

Отже, взаємини між викладачем і студентами, згідно з ЛВШ,
мають ґрунтуватися на моральній культурі, що передбачає повагу,
довіру, дружбу, любов. Ці стосунки виходять за межі формальних,
вони уособлюють собою зустріч між людьми, які мають спільне
зацікавлення. Цих людей духовно єднає прагнення до істини, яке
мотивує їх до самоорганізації та спільної наукової творчості.
Керівництво та підпорядкування у такому випадку означатимуть
нищення духовного життя в університеті.

У контексті віртуалізації університетського навчання погляди
ЛВШ на особливості комунікації в університеті не втрачають
своєї актуальності. Так, Інтернет сьогодні створює справді
революційні можливості для комунікації між викладачами і
студентами. Гіпертекстові матеріали, online курси, віртуальні
форуми тощо сприяють такій свободі навчання студентів, якої
важко досягти у звичайній аудиторії. Це позитивно впливає на
індивідуалізацію навчання студентів. Проте дидактичні інновації
віртуальної педагогіки вищої школи головно спрямовані на
передачу й обмін інформацією. Тоді як навчання в університеті з
погляду ЛВШ не може обмежуватися такою вузькою метою, як
оволодіння знанням. Тому що знання – не готова річ, яку можна
безпосередньо передати в усній, писемній формі, або online, а
спільне відкриття, діяльність і життя. І тільки це, на їхнє
переконання, є запорукою інтелектуального та морального
розвитку особистості. Віртуалізація університетського навчання
формує споживацькі настрої серед студентства, підмінюючи
уявлення про вищу освіту як трансформацію людини лише
сприйняттям інформації.
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Погляди ЛВШ на особливості комунікації в університеті
також актуальні з огляду на теоретичне обґрунтування сьогодні
розважальної освіти як комунікативної практики університетської
дидактики. Оnline ігри, комп’ютерні ігри, віртуальні вчителі тощо
справді можуть стимулювати пізнавальну активність студентів.
Проте це, з позицій ЛВШ, підвищує їхню зовнішню мотивацію
навчання. Тоді як саме внутрішня мотивація навчання, на погляд
представників ЛВШ, є сутнісною ознакою університетської
освіти. Тому що мета навчання – не пасивне сприйняття знання, а
активне його творення. Заохочення студентів до розваги у
навчанні може означати кінець їхніх спроможностей у побудові
критичного діалогу в науці. Зважаючи ж на цінність для ЛВШ
товариського духовного співжиття і самоосвіти у колі колег,
можна стверджувати, що віртуальний викладач не може стати
альтернативою звичайному викладачеві. Віртуальний викладач не
здатен зробити своїх студентів кращими за себе, оскільки він не
може їх полюбити і бути поруч із ними. Він також не може
слугувати прикладом для своїх студентів, тому що у нього не має
власного реального життя та ідеалів. Отже, перехід університету
від культури дискурсивного мислення до практики
інформаційного споживання формує легковажне ставлення
студентів до знання та його цінностей.

Тож екстраполяція у контекст сьогодення міркувань ЛВШ
стосовно комунікації в університеті переконує у тому, що
навчання у вищій школі має ґрунтуватися на глибокій та
багатогранній людській взаємодії. Віртуалізація та гейміфікація
комунікації в університеті не є альтернативами реальної взаємодії
між викладачем і студентами, оскільки її не можна відтворити у
цифровій чи ігровій формі.
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Зоріслав Макаров

Друга наукова революція як передумова
комунікативного виміру наукової істини

Актуальність цієї теми викликана перехопленням
революційної ролі в розвитку сучасної науки аксіологічними,
комунікативними та іншими соціокультурними чинниками
пізнання, тоді як попередні революції в науці вважалися
передусім методологічними. На відміну від першої, друга
масштабна революція в науці впродовж її розгортання у ХIХ-XХ
ст. не обмежувалася додатками однієї провідної дисципліни,
викликавши “ланцюгову реакцію” докорінних змін у всій науці та
призвівши до сучасної наукової картини світу й настанов її
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дослідження. Однак, незважаючи на освоєння і навіть
хрестоматійну репрезентацію, структура цих змін сприймається
неоднозначно (різнобій позначається навіть у відліку та
найменуванні наукових революцій). З одного боку, повною мірою
вона проглядається лише в окремих галузях природознавства, а з
іншого – дисциплінарний родовід цієї кризи в історико-науковій
та філософській літературі постійно розростається [див., напр.: 2].

Водночас на найбільш загальному рівні філософської рефлексії
найвідоміші концепції динаміки наукового пізнання (Т. Куна,
І. Лакатоса й ін.), будучи відданими матеріалу першої революції в
науці, обмежують структуру докорінних змін монодисциплінарним
підходом, або взагалі підпорядковують змістовні розриви і
кумуляції знання мікро- чи макросоціологічним.

Хоча прецедент був створений ще у першій половині ХІХ ст.
в галузі геометрії внаслідок відкриття альтернативної аксіоматики
(М. Лобачевський, Б. Ріман, Я. Больяи та ін.), серйозна криза, за
словами А. Пуанкаре [1], розрослася з порушення наприкінці ХІХ
ст. класичних фізичних принципів збереження і пройшла під
знаком антимеханістичної неоднорідності та кантіанського
феноменалізму. По-перше, науковці приступили до вивчення
об’єктів мега- та мікромасштабу, несумірного з макроумовами
людських органів чуття та експериментального устаткування. По-
друге, об’єкти нового типу виявили істотну нестійкість із
внутрішніми непідконтрольними процесами.

Опосередкований доступ до некласичного об’єкта, що
належить до іншого онтологічного рівня, не лише призвичаїв
наукову спільноту до несумірних з повсякденною практикою та
образами об’єктів (“електронних оболонок” хімії, “несвідомого”
психології, “генів” біології…), а й призвів до неможливості
вилучення з контексту дослідження суб’єктно-оперативного
чинника. Революційними наслідками цього виявились
онтологізування відношень об’єкта як однієї із взаємодіючих
частин середовища та заперечення абсолютних – незалежних від
просторово-часових умов – систем відліку, предметних
характеристик і засобів впливу на об’єкт, а також мовних і логіко-
методологічних норм філософії науки.
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Спочатку ця прогалина в абсолютній межі пізнаваного
викликала до життя неопозитивістську програму її перебудови
(“критерій демаркації”), що передбачало відновлення втраченої
однорідності теоретичного й емпіричного через розчинення
абсолютної істини в інваріантах побудови істини відносної.
Надалі дифузія природного об’єкта і деуніверсалізація суб’єкта
порушили класичний принцип апріорної відповідності їх
категорій у процесі пізнання та призвели до переконання, що
логічна структура і зміст знання не можуть претендувати на
абсолютність та позаісторичність. У результаті, класична лінія
методу як опису й аналізу етапів наукового дослідження
розгорнулась у площину методології сфер застосовності способів
наукової діяльності різного роду й масштабу, а процедурна
майстерність – у методологічну культуру. Її теоретичні принципи,
посідаючи місце припустимих у некласичній науці когнітивних
цінностей, що слугують верховенству об’єктивної істинності,
надалі відкривають дорогу іншим науковим цінностям.

Досвід такої реалізації акумулюється у різних дослідницьких
проектах з префіксом «пост-», які водночас визнають революційні
ситуації в динаміці наукового знання і віддаляють межі
пізнаваного від епістемологічних до комунікативних основ науки.
Представлення символічних конотацій цих основ у ролі
експланансу теоретичного пояснення може призвести до зміни
взірця наукової теорії (від природничого до соціогуманітарного) і
потребує детального вивчення.
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Тетяна Радзиняк

«Зони обміну» як одна з форм подолання
розриву комунікації в науці

В умовах сучасного інформаційного суспільства, комунікація
дедалі частіше набуває значення універсальної характеристики
буття людини. Тому феномен комунікації та проблема
комунікативності досліджуються в різних напрямах та аспектах.

Упродовж останнього століття представники філософської дум-
ки здійснюють аналіз взаємодії комунікації та пізнання, що містить у
собі дослідницькі позиції філософського, епістемного, герменев-
тичного, лінгвістичного, культурологічного та інших аспектів і
розкриває широкі можливості для осмислення специфіки різних
сфер наукового знання та можливої комунікації між ними. Потреба у
філософському осмисленні наукової комунікації, викликана появою
цілого комплексу проблем, пов’язаних з її “чутливістю” до різних
факторів і змін, які відбуваються в сучасній науці.

Поняття “наукової комунікації” (“комунікації в науці” – згідно
з міжнародною практикою), в процесі філософського осмислення
набуває різних інтерпретацій, і якщо врахувати основні концепти,
які його описують, достатньо влучним видається таке його
визначення: «це інституційно зумовлена система взаємодій як між
акторами наукового процесу, так і між ними та зовнішніми
стосовно науки соціальними спільнотами, спрямована на пошук,
накопичення та поширення наукових знань про навколишню
дійсність, здійснюваних за допомогою різних каналів, засобів,
форм та інститутів комунікації» [3, с. 87].

Наукова комунікація не обмежується лише професійним
спілкування між суб’єктами наукової діяльності (формальним чи
неформальним, опосередкованим чи неопосередкованим), вона є
важливим елементом створення, апробації та оформлення науко-
вого знання (Scientific communication – внутрішня комунікація). Як
один з головних механізмів отримання, представлення та передачі
наукової інформації, наукова комунікація виконує також функцію
зв’язку науки і суспільства, що сприяє популяризації наукових
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результатів та становленню її цілісного сприйняття (Science
communication – зовнішня комунікація).

Важливими пізнавальними наслідками комунікації в науці, на
думку її представників, є створення «конвенцій», які зумовлюють
введення правил, норм, символів, знаків різних систем на основі
домовленості між суб’єктами наукового пізнання, а також передачу
особливого способу бачення парадигми, наукової теорії, неявного
знання, що не може бути об’єктивоване безпосередньо в текстах і
виявляється лише в спільній діяльності науковців.

Слід зазначити, що специфіку наукової комунікації не завжди
відразу вдається окреслити, оскільки основи комунікації у різних
сферах культури однакові, що зумовлено її гуманітарним
характером (В. Соріна). Та відмінність стає відразу виразною, коли
мова заходить про концептуальний апарат, завдання, цілі
комунікації тощо.

Зрушення, що відбулися в інтелектуальному кліматі
наприкінці ХХ століття, викликані “діалогом” двох культур
(природничо-технічної та соціо-гуманітарної), призвели до
виникнення проміжних зон знання, що зумовило потребу в пошуку
шляхів подолання розриву в комунікації між представниками
різних сфер науки.

Згідно з  концепцією П. Галісона наукові дисципліни, які
шукають простір для міждисциплінарної комунікації, створюють у
конкретних соціокультурних локусах своєрідні «зони обміну»
(місце де реалізується проблемна комунікація), які сприяють
пошуку нових мов і практик. Метафора «зони обміну», яка набула
поширення у філософії науки, на думку І. Касавіна, тісно пов’язана
з концептом межового об’єкта. «Це предмет дослідження, який,
будучи надзвичайно соціально значимим, разом з тим не
вміщується в жодну конкретнонаукову дисципліну і, можливо,
навіть виходить за межі наукового пізнання взагалі» [2, с. 12].  Для
науки це означає поринання у контекст “життєвого світу”,
реальність наповнену смислами і цінностями. Саме з такими
межовими об’єктами значною мірою пов’язані міждисциплінарні та
трансдисциплінарні  дослідження, які потребують комунікації
експертів з різних галузей знання.
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Г. Колінз, зосереджуючи свою увагу на конструюванні “зон
обміну” в природознавстві та техніці, дійшов висновку про
складність такого роду комунікації без посередництва науковця-
гуманітарія, який, за його переконанням, повинен виконувати
функцію медіатора в будь-яких міждисциплінарних дослідженнях.

Поширюючи галісонівську метафору на взаємодію між наукою
та суспільством, А. Дорожкін вирізняє гумбольдтівські “зони
обміну”, де відбувається комунікація між представниками
наукового й освітнього середовища на предмет шляхів модернізації
сучасної освітньої системи та негумбольдтівські “зони обміну” як
комунікативний простір наукового і ненаукового дискурсів.

Міждисциплінарні зв’язки та трансдисциплінарні стратегії
науковців призводять до виникнення нових наукових комунікацій,
що впливає на формування різноманітних “зон обміну”, як у
середині самої науки, так і поза нею. Важливим сьогодні є
розуміння, що наука, здійснивши вихід у широкий соціокультурний
дискурс, перетворюється на глобальний проект, у межах якого
можливе прийняття рішень на паритетній основі між
представниками науки, техніки і суспільством, що розгортається в
ідеї постіндустріального суспільства або “суспільства знання”.
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Ігор Снегірьов

Штучний інтелект: флуктуації та детермінації

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

У цьому контексті прогрес набуває характеру не самоцілі, не
самозумовленої цінності, а постає в ролі способу збереження
складної цілісності. Шляхи досягнення такого стану нелінійні, тому
що заздалегідь прорахувати їхню кількість, ступінь детермінації та
небезпеки на певний період часу неможливо. Майбутнє може стати
як і “кращим” від сьогодення за строго визначеними параметрами,
так і “гіршим” за іншими параметрами. І технології, особливо
наукомісткі, які можуть стати причиною екзистенціальної кризи
глобальних масштабів, відіграють у цьому не останню роль.
Розв’язання одних суперечностей “запускає” нелінійний ланцюг
багатьох інших, нових, ще більш неоднозначних проблем. Надалі це
зумовлює виникнення векторів еволюційних змін: від більш
стохастичних (“природних”) до менш імовірних станів. Відповідно
до нелінійної моделі прогрес як “відокремлення від природної ніші”
означає відновлення відносної стійкості системи на більш високому
рівні нерівноваги.
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У світлі сказаного слід підкреслити, що “технологізація”
суспільства і прогрес становлять нерозривну єдність, але, на жаль,
не завжди органічну, як би того хотілося суб’єктові історичного
процесу. Сьогодні вчені та філософи визнають, що саме наукомісткі
технології – це той чинник і атрактор, які детермінують розвиток
соціальних систем, а наука давно перетворилася на могутню
продуктивну силу, яка час від часу, ігноруючи гуманістичні ідеали,
заганяє себе в цинічну сферу, позначену формулою “мета
виправдовує засоби”.

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

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

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

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

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

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

Безкрайній оптимізм підживлює також і комплекс складних
психологічних причин, сукупність яких дістала назву
“антропоморфізм” – екстраполяція людських якостей на можливості
надрозумного агента. Щоб розмова про надразум вийшла
осмисленою, потрібно заздалегідь усвідомити, що надрозум – це не
просто ще одне технічне досягнення, ще одне знаряддя, що
збільшить людські можливості.

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

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

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

• Робот повинен коритися командам людини, якщо ці команди
не суперечать Першому законові.

• Робот повинен піклуватися про свою безпеку доти, доки це
не суперечить Першому і Другому законам.

По суті, ці закони є своєрідною адаптованою інтерпретацією
заповіді “Не убий”, християнського розуміння того, що до гріха
можна прийти як роблячи вчинки, так і “сидячи на березі ріки”.
Важливе інше: у літературній спадщині А. Азімова ці закони так чи
інакше дають збій. Та й здебільшого творчість відомого фантаста
спрямована на те, щоб продемонструвати, наскільки самовпевнена
людина у своїх спробах контролювати сутності, які перевершують її
практично за всіма параметрами.
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Ігор Руснак

“Китайська кімната” – спроба спростування

Мислиннєвий експеримент Джона Серля “Китайська кімната”
(Chinese room), який був запропонований у 1980 році, став одним із
найпопулярніших у сфері філософії свідомості, когнітивістики і
викликав полеміку, яка не вщухає й досі. З одного боку, він підняв
масу питань, які пов’язані не лише зі штучним інтелектом, а й
загальними філософськими проблемами – співвідношення
синтаксису і семантики, свідомості й тіла, а також різниці між
симуляцією та дуплікацією. З іншого боку, цей експеримент
поставив під сумнів самі принципи розробки штучного інтелекту та
можливість його створення.

“Китайська кімната” Серля була спрямована на критику тесту
Тьюринга, описаного ще в середині ХХ століття, в якому йшлося про
те, що встановити розумність машини можна за допомогою
емпіричного комунікативного тесту. Серль намагається довести, що
комунікативний акт, яким би він успішним не здавався сторонньому
спостерігачу, не може свідчити про розумність машини, з якою
комунікують, оскільки машина все-одно залишатиметься на
синтаксичному рівні, а людина оперуватиме – семантичним.

Мета Серля – показати, що лише фізичних станів системи не
буде достатньо для того, щоб вважати її свідомою. Зазначимо, що
до Серля мислиннєві експерименти які переслідували подібну мету,
вже існували – це і “Млин Ляйбніца” і “Китайська нація” Неда
Блока. Однак лише Серлю вдалося сконцентрувати описані
проблеми в єдиному експерименті.

Упродовж останніх десятиліть було висунуто чимало
аргументів, якими намагалися спростувати результати експерименту
Серля. Найперспективнішими ми вважаємо інтуїтивний та аргумент
про штучний мозок. Оскільки Серль не може чітко визначити
терміни “свідомість”, “розуміння”, “інтелект”, то інтуїція, на яку
покладається Серль, приймаючи за очевидне те, що мало б бути
доведеним, може його обманювати. Знання, нехай навіть про власні
ментальні процеси, – контрінтуїтивні й те, що здається очевидним,
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надходячи від власного сенсорного апарату, дуже часто таким не є –
про це свідчить багато візуальних ілюзій та когнітивних викривлень,
які здатні ввести нас в оману.

Інші критики Серля звертають увагу на те, що описана ним
машина функціонує зовсім не так, як наш мозок. У варіанті Серля –
кімната – це складна система вичерпних, точних і скрупульозних
інструкцій, котрі повинна виконати людина всередині. Така
програма повинна бути прописана для величезної кількості
комбінацій символів (позначимо її P), що можуть поступити на вхід
– тобто для будь-якої можливої ситуації (Q). Отже, якщо P>=Q, то
така програма буде здатна відповісти на вхідний сигнал
відповідними вихідними символами і, на думку Серля, це буде
відбуватися без розуміння нею самих символів. Якщо P<Q, то
вважається, що така програма не є сильним штучним інтелектом,
оскільки не здатна повною мірою і адекватно реагувати на команди
китайською мовою. Другий варіант не задовольняє умови
експерименту, а реалізація першого є надто сумнівною з огляду на
те, що потенційний програміст повинен передбачити всі можливі
комбінації символів, які поступлять на вхід, навіть ті ситуації, які
на момент програмування будуть гіпотетично можливі чи в силу
нерозвиненої науки вважатимуться неможливими зовсім.

Тому, на нашу думку, “китайська кімната” взагалі не може
слугувати експериментом, який спростовує саму можливість
побудови сильного штучного інтелекту. Однак, зазначимо, що самі
питання, які виникають у зв’язку з експериментом Серля, ще зовсім
не вичерпали себе – навпаки, вони відкривають міждисциплінарний
простір, пов’язаний з комунікативною філософією, когнітиві-
стикою, програмною інженерією, лінгвістикою та іншими науками,
які прямо чи опосередковано вивчають проблеми, пов’язані зі
свідомістю, мозком і машинами.
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Оксана Чурсінова

Роль техніки у теорії
суспільної комунікації Ю. Габермаса

Німецький філософ і соціолог Ю. Габермас широко відомий
концепцією комунікативної дії, в якій певної інтерпретації набуває
така важлива сфера суспільства, як техніко-технологічна діяльність.
Основою суспільства, на його думку, є комунікативні інтеракції, в
контексті яких формуються і відкидаються раціональні аргументи.
Поняття комунікативної дії вимагає, щоб дійові особи трактувались
як суб’єкти, які говорять і слухають, пов’язані різними відносинами
з о’єктивним, соціальним, або суб'єктивним світом, які водночас
мають певні претензії на значущість того, про що вони говорять,
думають, у чому переконані. Тому ставлення окремих суб’єктів до
світу завжди опосередковано можливостями комунікації з іншими
людьми, а також їхніми суперечками і здатністю доходити згоди. У
своїй теорії комунікативної дії Ю. Габермас виходить з того, що
соціально значущі норми піддаються емпіричному описові, однак, з
іншого боку, їх не можна тлумачити як форму чистих максим
стратегічних дій, в який філософ «здійснює парадигмальний
поворот у соціальній філософії від раціональної до комунікативної
дії». Між раціональною і комунікативною дією існує кардинальна
відмінність. Суб’єкт раціональної дії зорієнтований на успіх, він
намагається змінити ситуацію в об’єктивному чи соціальному світі.

Ю. Габермас виокремлює інструментальну та комунікативну
дії. Втіленням інструментальної дії для нього є сфера праці, де дія
ґрунтується на правилах, які в основі мають емпіричний досвід.
Під комунікативною дією Ю. Габермас розуміє взаємодію
щонайменше двох індивідів, впорядковану відповідно до норм,
прийнятих за основу всіма сторонами. Інструментальна дія
спрямована на успіх, а комунікативна дія – на взаєморозуміння
діючих індивідів, консенсус. Якщо у працях Ю. Габермаса 60-х
років головними поняттями були саме інструментальна та
комунікативна дія, то пізніше він виокремлює такі чотири типи
дії: стратегічна, нормо-регулювальна, експресивна та
комунікативна. Стратегічна дія містить інструментальну і
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стратегічну дію. Орієнтація на успіх, на використання засобів
досягнення цілей залишились її характеристиками, однак у суто
інструментальній дії предметні, інструментальні та прагматичні
критерії виходять на перший план стосовно соціального
контексту. Стратегічна дія у вузькому значенні висуває в центр
уваги соціальну взаємодію людей, та характеризує її з боку
ефективності дії, тоді як у комунікативній дії акцентується
спрямованість суб’єктів на пошук взаєморозуміння, компромісу.

Комунікативна дія як символічно опосередкована інтеракція,
по-перше, задає систему відліку для опису і розуміння дійсності,
для конституювання її як предмета пізнання, по-друге, вона
постає як конкретно-історичний процес виробництва соціальної
реальності. Критична рефлексія, включена в комунікативну дію,
звільняє герменевтику від блокування з боку деформованої
онтології, орієнтує науковця на звільнення особистості і соціуму
від перешкод комунікації, – зазначає Габермас. Цей рефлексивний
досвід можна охарактеризувати як емансиповану практику. Вона
орієнтує не тільки на усвідомлення передумов розуміння, а й на
усвідомлення систематичних розривів комунікації.

Найефективніше комунікативна дія виявляється в дискурсі.
Під дискурсом сьогодні розуміють зв’язний текст, що складається з
багатьох чинників – соціокультурних, прагматичних,
психологічних тощо, тобто це «занурений у життя текст». Якщо
говорити про емансипуючу роль дискурсу, то він, по-перше, постає
засобом соціалізації, навчання та виховання, завдяки йому
відбувається підвищення компетентності та інтерсуб’єктивності.
По-друге, дискурс як форма комунікації залучає людей у дискусію,
в якій відбувається розуміння позиції інших, взаємна критика,
прийняття чи неприйняття позиції іншого. По-третє, дискурс
сприяє залученню суб’єктів до відтворення власної позиції, яка
проходить практичну перевірку в комунікації. По-четверте, дискурс
сприяє досягненню консенсусу на основі відкритості. Ю.Габермас
розуміє відкритість як «вияв звичних і тому часто анонімних
очікувань, які визначають наші запитання та відповіді». Дискурс у
Ю. Габермаса набуває оригінального звучання – він означає
здатність вільної спільноти обговорювати, критикувати соціальне
буття. Соціальним технологіям, які спираються на раціональні
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критерії, Габермас протиставляє комунікацію та вільний дискурс
громадськості, під час яких виявляються та долаються застарілі
основи соціального буття. Якщо комунікація спрямована на
тотожність, на інтерсуб’єктність, то, за Ю.Габермасом, вона
потребує вдосконалення на основі діалектики цілого та окремого,
індивідуального та позаіндивідуального. Слід відзначити, що
Ю. Габермас протиставляє комунікацію та ідеологію, яку він
кваліфікує «не тільки як ілюзорну, але і як деформовану форму
інтеграції». Перевага комунікації над ідеологією в тому, що вона
передбачає процедуру рефлексії як засіб подолання деформації та
реконструкцію, що має відкрити реальні причини примусу в діалозі.

В контексті теорії комунікативної дії Ю. Габермас розмежовує
технічний і практичний аспекти життєдіяльності суспільства.
Техніка постає пасивним матеріалом, інертною сукупністю
могутніх засобів. На новітній стадії свого розвитку техніка
скерована не лише на полегшення фізичної та інтелектуальної
праці, а й претендує вже на виконання – у масштабі всього
суспільства – культурних, комунікативних і багатьох інших
споконвічно людських функцій. Основний важіль
антидемократизму сьогодення Ю. Габермас вбачає – на відміну від
минулого етапу розвитку капіталізму – не в політичних та
економічних інтересах монополій, а в тій політичній та ідеологічній
силі, яку представляють нині інституціалізовані наука і техніка. В
цьому зв’язку «виявляються дві тенденції: 1) підсилення активності
держави, яка повинна гарантувати стабільність системи, і 2)
взаємозв’язок наукових досліджень з технікою, який зростає і
перетворює науку на головну виробничу силу». Науково-технічний
прогрес постав як автономний, такий, що легітимує сам себе.
Ю. Габермас виразно формулює проблему специфічного характеру
інституціоналізації науково-технічного прогресу в сучасному
суспільстві, перетворення його на засіб підтримки та ідеологічного
обґрунтування панування. Водночас філософ акцентує увагу на
тому, що апарат управління запозичує аргументацію в технократії,
аргументуючи свої рішення і дії потребами самого науково-
технічного поступу.
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Ірина Григорків-Коротчук

Ціннісно-смислова природа символів
Ернеста Касірера в комунікаційному контексті

Філософська спадщина Е. Касірера неодноразово ставала
об’єктом різноманітних досліджень. Ключова ідея його
герменевтичної концепції – усунення буквального і видимого тексту.
Автор наполягає на тому, що справжні інтереси, цінності та страхи
чи бажання маскуються за допомогою символіки. Очевидне для
німецького мислителя те, що символи пов’язані з видом пізнання, що
стосується відношення та взаємодії, завдяки яким навколишній світ
постає у реальних властивостях. Тобто символи – це
концептуалізації реальності. Вони вказують не на “відносність”
знання, а на мінливість феноменів, трансформацію та процесу-
альність. Об’єктивність знання – це інформація не лише про те, що є,
а й про те, чого ще немає, чи те, що може потенційно з’явитися за
певних умов. Неоднозначність у трактуванні символу, наполягає
Касірер, – це стимул для всього науково-культурного поступу.

Оскільки символ реалізується через мовні акти і різні сфери
людської комунікації, то цим він виражає мотиваційні
характеристики і вибір певних етичних конструкцій. Вибір цей
здебільшого базується на переконаннях індивіда щодо тих
об’єктів чи подій, в істинності й цінності яких немає жодних
сумнівів. Як зазначає Е. Касірер, проблема об’єктивності постає
«проблемою значення» [3, с. 370]. Об’єктивна дійсність – це
горизонт наших бажань і внутрішніх смислів.

На ще одному важливому моменті фіксує увагу мислитель.
Якщо використання символів у точних і математично-
природничих науках сприяє глибинному розумінню у цих сферах,
то, очевидно, подальша формалізація мови спілкування дозволить
зменшувати невизначеність і підвищуватиме ефективність дослід-
жень і серед соціально-гуманітарних наук.

Символи – найтриваліші та найоб’ємніші резервуари смислів,
які поєднують різні культури і часові періоди. Вони функціонують
у свідомості всіх членів суспільства і хоча б мінімально вербально
виражаються. За будь-яких ситуацій символи характеризуються як
цілісний комплекс образів, зорієнтований на предметні дії та
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об’єднаний універсальним аксіологічним завданням. Навіть попри
певну “розмитість” символ ефективний і дієвий. Особливо це
проглядається на прикладі стародавніх культур. Освячений
багатовіковою традицією, символ задає цільові настанови як
повсякденної діяльності, так і неявно формує масову свідомість
суспільства. «Будь-який символ у культурі варто розглядати радше
як певну дію, ніж як фінальний і закінчений продукт», – зазначає
Ж. Безп’ятчук [1, с. 103].

Символи розкривають невичерпний запас можливостей.
Головна особливість символів у тому, що вони існують практично
поза часом, хоча й зростають у ньому. «Використання символів
дозволяє підібрати для чужої інформації, що надходить, якісь
уподібнення у своєму культурному тезаурусі, і цим самим
перетворити хоча б якусь її частинку на освоєний зміст» [2,
с. 174]. Символічні форми знання забезпечують динаміку
цінностей і норми того суспільства, в якому вони функціонують.
Сакральні смисли саме й освячуються через традиційність і
безперервність у поколіннях, які здатні при всій різносторонності
скеровуватися на задану мету.

Цінність постає для нашого розуміння такою тоді, коли
зіштовхуються довкола її сутнісного розуміння суперечливі
тенденції. У кризові моменти спостерігається духовна драма –
співвідношення з проблемою у свідомості й зосередження на точці
оминання. Такі зусилля неодмінні для нівелювання
фундаментальних суперечностей між бажаним існуванням і
неминучим неспокоєм, що був спровокований внутрішньою
незгодою з реальною загрозою. Цінність символу визначається його
гносеологічно-етичним навантаженням. А вся система символів
постає своєрідним порядком, гармонією, що підтримується кожним
членом суспільства і залежить повністю від їхньої комунікації.

У всіх сферах людської діяльності символи виконують роль
повідомлень, транслюючи їхні смисли на певне суспільство. Вони
апелюють як до конкретної предметної галузі, так і до вміння
прочитати і зрозуміти всі переходи між одиничним і загальним,
об’єктивним і суб’єктивним, локальним і глобальним, зовнішнім і
внутрішнім. «Завдяки символізмові форми знання виявляють себе
у формах культури, а символічний акт перетворює смисл на
відчуття» [4]. Будь-який символ відкриває духовний зміст, що
прихований за його чуттєвою формою. І не обов’язково він
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(символ) раціонально пояснює світ, або конкретні зв’язки у
ньому. Скоріше він натякає на ірраціональне, те, що приховане від
широкої загальної уваги. Абстрактність символів є результатом
глибинної фантазії людини, способів її сприйняття та комунікації.

“Розуміння” символіки означає оволодіння ціннісно-
смисловими нормами, настановами, виражає глибинне прагнення
до втілення традицій та виконання обіцянок собі й цілим
поколінням, адже знання символів передбачає вільну орієнтацію в
семіотичному полі культури, в якому співіснують переконання й
уявлення, спонукальні причини й умовно-мотивуючі смисли. У
відповідь на конкретні поведінкові акти, символи не вказують
прямо на цю дію, проте вони відзначаються рішучою і не завжди
передбачуваною силою. Апофатичний смисловий контекст
символу вибудовується із усвідомлення безмежності значень і
обмеженості ретрансляцій.

Визнання ціннісного значення символів передбачає
відновлення чи встановлення такої майбутньої реальності, яка
була би спільною для певного суспільства, базувалася на
теперішньому бутті та мала риси, які хоча б у чомусь відрізнялися
від нього. Тобто кожен, хто читає символ, відчуває себе
неповторним, іншим, таємничим. Це відкриває доступ до знання,
яке було досі прихованим, унікальним, дорожчим. Головне у
символах –відношення між реальним та ілюзорним, логічним і
емоційним, внутрішнім і зовнішнім, суб’єктивним і об’єктивним,
профанним і сакральним.

Для людини, вважає Касірер, характерне уникнення реалій
життя, завуальованість і театральність. Вона намагається
приховувати незручну інформацію навіть від самої себе. Те, що
нас пригнічує, те й заставляє шукати засобів для маніпуляцій
іншими. Людство постійно творить і живе в у-мовній реальності.
За цим поняттям прослідковується пошук людиною нових
взаємин і нової реальності, переоцінка цінностей.

Активна взаємодія людини з навколишнім світом передбачає
вміння організовувати елементи знаково-символічної системи,
змінювати контекстуальну значущість і цільову орієнтацію. Це
дозволяє збагнути раніше невиявлені способи фундаментальних
досліджень і визначає подальші перспективи еволюції
культурного простору. Одним із важливих наслідків цього
процесу є сучасне розуміння життя як постійного проекту, що
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вимагає щоденних зусиль, трансформацій, постійного обміну
інформацією. Крім словесного значення у символах виявляється й
емоційний складник міжлюдського спілкування. Цю властивість
часто використовують у мистецтві, художній літературі, зокрема,
в поезії. Завдяки різним символічним формам світ постає перед
людиною візуальним підтвердженням внутрішніх процесів і
можливостей їхньої трансформації.

Філософія Е. Касірера – апеляція до духовності, через яку
просвічується навколишня реальність. У символах добачається
сила, ідея самої людини. Це усвідомлення розриву з природним,
матеріальним і встановлення глибинної рефлексії. Символи – не
лише зовнішні подразники, вони постають внутрішньою
іманентною природою людського мислення.

У працях Касірера проаналізовано надзвичайно широкий
спектр символічних форм людського життя – міф, релігія,
мистецтво, наукя, мовя, історія, мораль, право, технологія тощо.
Автор доходить висновку, що поступ у розвитку людства – це
процес віддалення, відсторонення нас від автентичності життя.
Водночас, він акцентує увагу на ідеї культурної діяльності
людини, яка відкриває перед нами унікальну можливість
створювати нові сфери і світи.
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ІДЕЯ КОМУНІКАТИВНОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ
У ФІЛОСОФІЇ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

Ольга Рупташ

Трансдисциплінарність науки і філософії:
від синтезу знань до комунікативних практик

Від початку свого існування філософія прагнула цілісного
знання про світ і людину в ньому. Філософські концепції
відповідали вимогам  внутрішньої єдності, узгодженості,
пов’язаності окремих елементів, отже, цілісність поставала однією
із засадничих рис філософського знання. Попри те, що окремі
філософи й цілі школи та напрямки шукали свій шлях досягнення
такої цілісності, історико-філософський аналіз виявляє їх два
головних різновиди: перший, акцентує увагу на узагальненні та
систематизації  знань, другий – на утвердженні відповідного –
філософського методу пізнання. І в кожен період історії філософії
перевага жодного з них не була очевидною.

У своїх спільних витоках філософія й наука античності
відповідали запитові на загальну систему знань, найвідомішим
прикладом якої постає Аристотелева «енциклопедія». Щодо
універсального методу пізнання філософія й наука розійшлись. У
філософії таку функцію взяли на себе діалектика й метафізика. В той
час як на науку чекав довгий шлях до утвердження
експериментального методу як власне наукового. Конституюючи
особливий спосіб пізнання і логічно-змістовну форму знань, наука
розпалась на окремі галузі – наукові дисципліни, залежно від
досліджуваних аспектів об’єктів пізнання. Такий дисциплінарний
поділ дозволив поглибити знання, концентруючи увагу дослідників
на вужчому предметному полі, відшліфувати специфічні прийоми і
техніки загальнонаукового методу пізнання.

У ХІХ–ХХ століттях філософія зазнала впливу
дисциплінарного поділу і розпалась на низку розмежованих сфер
пізнання, остаточно втративши інтерес до побудови цілісних, а
відтак – метафізичних, систем знання.
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Дисципліни в науці виявились зручним інструментом не лише
методологічного структурування процесу пізнання, а й ефективної
організації освітнього процесу в університетах, з виокремленням у
ньому мережі факультетів, кафедр тощо. Проте нині науково-
педагогічна діяльність зазнає суттєвих змін. Суспільство через
різноманітні національні та транснаціональні, державні й
позаурядові (громадські) фонди фінансує переважно розв’язання
нагальних і відтермінованих проблем, а не розвиток
фундаментальних (вузько дисциплінарних) галузей. Це зумовлює
переорієнтацію університетів із реалізації довготривалих стратегій
наукового пошуку в окремих галузях на пошук відповідних грантів,
визначених конкретним запитом і термінами виконання.

На ґрунті перехресних зв’язків між фундаментальними науками
поступово постали такі нові галузі, як біохімія, астрофізика, екологія,
нейролінгвістика. З рештою, все більше досліджень в науці мають
міждисциплінарний характер. Сучасний шлях пізнання, зазвичай, –
проектна діяльність фахівців з різних галузей. Так формується
суспільний запит на підготовку фахівців, обізнаних у двох і більше
сферах наукового знання, та постають інтегровані галузі
міждисциплінарного знання.

Наступним етапом розвитку науки, на думку деяких
дослідників, зокрема Ж. Піаже та Е. Янча [4], постане
трансдисциплінарність як нова реальність у спільній діяльності
науковців. Хоча єдності в тому, що саме нового вбачати у
трансдисциплінарності, з 70х років минулого століття дотепер немає.

Постає питання, чи не перегукується трансдисциплінарність у
науці із засадничою рисою філософії – прагненням пізнати світ як
ціле, і, відповідно, чим відрізняється трансдисциплінарність
філософії від трансдисциплінарності науки?

Порівняно з міждисциплінарністю, для якої дисципліни
залишаються відносно самостійними утвореннями зі специфічними
методологією та організацією теоретичних знань,
трансдисциплінарність – термін, який наголошує на тому, що
«дисципліни втрачають свою колишню домінантну роль» [2]. При
цьому Ю. Міттельштрасс наголошує, що це поняття містить
покликання до методології, яка перетинає кордони дисциплін.

«Трансдисциплінарність» у науковому обігові має
характеристики метаметодології, не обмеженої специфікою
досліджень в окремих предметних галузях. І хоча
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трансдисциплінарність породжена потребою розв’язувати проблеми,
які мають позадисциплінарний статус, трансдисциплінарна
спільність формується методологічно, а не онтологічно. У той самий
час її філософська інтерпретація має, на нашу думку, виходити зі
спільності самого світу, яка може трактуватись або онтологічно, або
феноменологічно. Очевидно, що світ, чи життєсвіт – у термінології
Е. Гуссерля – трансдисциплінарний, на противагу науці, яка
тривалий час була дисциплінарною.

Науковий метод цілком відповідає чотирьом Декартовим
правилам [1], які розкривають його сутнісні характеристики – поступ
від простого до складного, розділення пізнаваного цілого на окремі
частини, сукупність знань про які формує новий – науковий – об’єкт
пізнання.  Метанастанова філософії – протилежного ґатунку: за
розрізненими елементами вбачати нерозчленоване ціле, а в розмаїтті
– спільне, загальне, універсальне.

Сучасну науку й філософію об’єднує тенденція до
конструювання пізнаваної реальності у спільнодії, різновидом якої
постає комунікативна практика. Комунікація – одна із соціальних
активностей, яка надає людському досвіду, враховуючи пізнання,
сенсу та значущості, а також дозволяє розділити його з іншими, тим
самим формуючи спільність життєсвіту. Характерні риси
комунікативної практики, за визначенням групи авторів: наявність
зворотного зв’язку, формалізація, просторово-часовий вимір,
ціннісно-нормативне регулювання і нормативні очікування [], –
дозволяють підвести під цю категорію і науку, і філософію як
діяльності з пізнання.
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Лидия Богатая

Взгляд на коммуникацию
с точки зрения трансформации эпистемы

В названии тезисов зафиксированы два ключевых термина,
требующих специального обсуждения – коммуникация и эпистема.
Оба термина являются достаточно привычными для философского
дискурса, но для профессионального разговора требуется более
точное прояснение смыслов и выявление  исследовательского
ракурса, задающего специфику проводимого анализа.

Эпистема в данном тексте понимается как особое состояние
знаниевой среды, в которой формируются любые дискурсы,
проявляются те или иные парадигмы. Если попытаться
охарактеризовать эпистему с помощью современного научного
лексикона, то это некая сверхсложная система, в автоком-
муникацию с которой вступает каждый человек. Изменения,
происходящие в подобных системах, обнаруживают себя, в первую
очередь, появлением новых параметров порядка. В случае эпистем в
качестве подобных параметров порядка можно рассматривать
категориальные сетки, универсалии. Проявлению фундаментальных
эпистемических изменений предшествует актуализация новых
конструктов, философских концептов.

Знаниевая среда переживает состояния относительной
стабильности и периоды фундаментальных трансформаций, которые
можно называть эпистемическими подвижками, глобальными
эпистемическими сдвигами, в ходе которых происходит смена
эпистемы, свидетельствующая о перерождении знаниевой среды.
Последовательный научный анализ эпистемических изменений
очевидно требует особой междисциплинарной методологии,
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учитывающей тот факт, что знаниевая среда формируется под
влиянием всех форм человеческой активности.  Вполне вероятно,
что подобная методология будет развиваться в результате
применения цифровых методов для анализа глобальных знаниевых
потоков, но не менее вероятен и тот факт, что подобные цифровые,
эмпирические методы анализа будут дополняться, соотноситься с
гипотетическими размышлениями по поводу эпистемических
процессов. Примером подобного гипотетического эскиза на тему
происходящих трансформаций современной эпистемы и является
данный текст.

Категории «целого» и «части»
Если эпистемические сдвиги обнаруживают себя появлением

новых универсалий, категориальных сеток (см., к примеру, по
этому поводу размышления В. Степина [4]), то вполне
естественно обращение внимания на те категории, которые
требуют в настоящее время фундаментальных переосмыслений.
Видится, что такими категориями являются, к примеру,
категории целого и части.

Главная особенность ситуации перепонимания связана с тем,
что традиционное категориальное противостояние размыва-
ется. Формально часть все еще противостоит целому. Но в
практике реальных рассмотрений часть оказывается глубинно
интегрированной в целое. Интуиции по этому поводу заключены,
в том числе,  и в появлении конструкта среда (в частном случае −
знаниевая среда). В результате использования этого конструкта
эпистема  предстает не просто мощным множеством более или
менее актуальных знаний, а некой средой.

Как известно, “средовой подход” в русскоязычной
исследовательском пространстве  уже многие годы активно
развивается В. Лепским. Переход к конструкту среда является
своеобразной попыткой выхода из ограничивающих рамок
системного анализа, на основании которого формировались
подходы к изучению сверхсложных систем. Естественно
возникает вопрос: что принципиально нового содержится в слове
среда? Знакомство с работами В. Лепского и его последователей
свидетельствует о том, что очень точно “схваченное” слово все
еще остается одиноким конструктом, пока не очень активно
подхватываемым другими исследователями.
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Само слово среда указывает на присутствие некоего нечто,
находящегося между (среди) отдельных элементов. Это нечто
влияет на все, что в этой  среде происходит. С подобной точки
зрения эпистемическая среда − это некая проявленная и
одновременно “просвечивающаяся”, непроявленная целостность,
влияющая на характер упорядочивания знания, на формирование
условий для актуализации знаний новых. Тогда эпистема, в
отличие от парадигмы, это не только  множество знаний разной
степени актуальности, эпистема содержит в себе еще и “нечто”, что
не является результатом человеческих когнитивных усилий.  В
отличие от системного подхода, в котором все элементы системы
достаточно явно обозначены, средовой подход содержит некую
“тайну”.  Сразу хочется подчеркнуть, при этом речь вовсе не идет о
“протаскивании” в научный дискурс туманных сверхъесте-
ственных начал. Речь идет о вполне конкретных акторах,
влияющих на формирование знаний: о самой планете (Гее) и о
космических системах, которые раньше традиционно “выносились
за скобки” по причинам незначительности их влияний.

Конструкт “человекомерности”, предложенный в свое время
В. Степиным, оказывается в настоящий момент уже недостаточно
эффективным, ибо пришло время говорить о человеко-гео-
мерности и человеко-гео-космо-мерности (более подробно
соответствующие мысли представлены в тексте [1]). Землю уже
едва ли возможно исключить из наших размышлений о мире.
Очень интересно об этом пишет Б. Латур [3].

В такой связи средовый подход может оказаться
своеобразным прорывом, в том числе – в понимании взаимо-со-
действия целого и части.

Интересно обратить внимание на своеобразные предтечи
средовой идеи.  В свое время в научном сообществе весьма попу-
лярными были представления об “эфире”,  который мыслился
своеобразной всеобъемлющей средой. В близком исследова-
тельском ключе лежат и интуиции (да и не только интуиции)
Л. Гумилева, рассуждавшего о влияниях рельефа Земли на
общекультурные процессы. Понятно, что в истории развития
человеческой мысли можно найти и другие примеры, которые
настоятельно требуют включения в исследовательское целое не
только человека, но окружающие его макрообъекты.
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Возвращаясь к эпистеме и теме эпистемических изменений
важно еще раз подчеркнуть, что они формируются не только под
влиянием научных коммуникаций, но и в результате изменений
эпистемической среды, являющейся человеко-гео-космомерным
образованием.

Естественно возникает вопрос: какое отношение подобные
размышления могут иметь к современным исследованиям
коммуникации?

Коммуникация. Повышенное внимание к коммуникации,
возникшее в современном исследовательском континууме, можно
банально объяснить очередным поворотом, поворотом коммуника-
тивным. Количество написанного о коммуникации и впрямь
взывает к появлению коммуникативистики как весьма полезной
дисциплины, призванной усмирить бесконечную какофонию
множащихся текстов. Однако можно предположить, что в ходе
применения упорядочивающих мер, направленных на
систематизацию соответствующих массивов, едва ли произойдет
выход на более глубокие уровни понимания явления
коммуникации. Позиция Н. Лумана будет все также скульптурно
противостоять позиции Ю. Хабермаса, а для упрощения
повседневного понимания  коммуникация будет рассматриваться
как процесс передачи информации между акторами. К сожалению,
в подобного рода определениях, во-первых, весьма упрощенно
толкуется информация (см. по этому поводу более подробно текст
[2]),  во-вторых, используются технические термины − акторы,
актанты, субъекты коммуникации. В прикладном плане эта
лексика весьма полезна, но глубинное перепонимание
коммуникации с ее помощью едва ли возможно. Разве что, если
учитывать современные уровни толкования субъекта, который
становится своеобразной “коммуникативной сборкой”, “дисперси-
рованным”, “диссоциированным” (см. работы А. Шохова).

Видится, что выход на новые уровни понимания
коммуникации может  быть связан с осмыслением того, что
коммуникация – это всегда попытка восстановления целого,  это
возможность слиянности, причастия части целому. Но это
причастие неосуществимо, если в Другом, с которым мы вступаем
в коммуникацию, мы будем продолжать видеть  Другого-Чужого
(в терминологии О. Довгополовой).
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Сама этимология слова коммуникация (лат. communico − делаю
общим), настраивает на связывание, на приятие, в котором
просвечиваются различающая неразличимость, удовлетворенность,
гармоничность. Все эти слова задают новую плоскость размышлений
о коммуникации в контексте происходящего эпистемичекского
сдвига, связанного с проявлением человеко-гео-космомерности.
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Владимир Ратников

Коммуникативный подход в контексте
критики логического эмпиризма

1. Как известно, в эпоху, когда логический эмпиризм был на
пике своего развития, один из его выдающихся представителей
Ганс Райхенбах при обсуждении природы научного знания ввёл в
обиход понятие двух контекстов: “контекст открытия” и “контекст
принятия”. Согласно его позиции, научный анализ знания
логическими и математическими средствами может
осуществляться только в контексте принятия (обоснования,
оправдания) уже “готового”, так сказать, фиксированного во
времени, знания. Вопросы же, связанные с порождением знания,
формирования нового знания, входят в предметную область
психологии научного творчества и не могут быть адекватно
представлены научными средствами. Такую позицию многие
рассматривали (и рассматривают до сих пор) как своего рода

http://gefter.ru/archive/19588
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гносеологическое кредо логического эмпиризма (или
неопозитивизма). И, не смотря на собственно философские изъяны
такого выделения, оно, вместе с тем, отражало и положительные
трансформации теоретической науки в реальной научной практике.

В эпистемологии и философии науки по-прежнему
актуальным остаётся анализ контекста принятия знания и, в
частности, принятия теории. Особенно в периоды углубления
теоретизации научного знания, когда заметно возрос “удельный вес”
теоретической компоненты в научном познании, когда возникли
гносеологические ситуации, при которых появляются теории на
стадии, которую один из современных методологов удачно назвал
стадией «эмпирической невесомости» [1]. Такая теория
характеризуется весьма скудным (или даже отсутствием такового)
эмпирическим базисом. Тем не менее, наука (прежде всего
теоретическая физика) сталкивается с достаточно любопытным
феноменом, когда такого рода абстрактные теоретические
конструкции принимаются соответствующим научным сообществом
в качестве полноправной научной теории. Так случилось, например,
с новейшими физическими теориями – теорией гранд-объединения,
теорией струн и супергравитации, теорией флуктуирующего
вакуума, а также инфляционными моделями эволюции Вселенной.
Отсюда возникает и актуализируется эпистемологическая проблема
принятия (оправдания научным сообществом) строящихся весьма
абстрактных теоретических конструкций в качестве научных теорий.

2. В рамках логического эмпиризма принятие (оправдание
научным сообществом) теории в качестве научной
осуществляется посредством стандартной процедуры её
эмпирического обоснования (процедур верификации,
фальсификации и т. п.). Однако, на стадии “эмпирической
невесомости” теории такая процедура невозможна и потому
знание, которое дают такого рода теории, утрачивает объективно-
истинностный характер, который рассматривался логическим
эмпиризмом как важный признак научности. Иными словами,
принятие теории на стадии “эмпирической невесомости”
содержит некоторый субъективный момент, который связан, в том
числе, с необходимыми при этом элементами конвенции.
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В данной ситуации в процессе принятия таких теорий на стадии
“эмпирической невесомости” традиционная истина уступает место
общезначимости, а приоритет научной объективности
соответственно уступает место интерсубъективности. Содержание
последнего понятия отражает, как полагали, в частности, К.-
О. Апель и Ю. Хабермас, своеобразный результат взаимодействия
мышлений отдельных индивидов в контексте понятия
общезначимости. Понятия общезначимости и интерсубъективности
являются ключевыми в так называемом коммуникативном подходе,
который я рассматриваю здесь как своего рода методологическую
подсистему коммуникативной философии.

3. Коммуникативный подход, который во многом базируется
на идее интерсубъективности, широко известен своими
претензиями на универсальность. Были попытки применить этот
подход и к ситуациям, подобным описанным выше. Однако мне
представляется, что недавние исследования (в частности [2; 3])
достаточно убедительно показывают, что подобный подход имеет
недостатки, прежде всего связанные с применимостью понятия
интерсубъективности в подобных гносеологических ситуациях.

4. К.-О. Апель и Ю. Хабермас, вслед за Э. Гуссерлем,
рассматривали интерсубъективность в контексте общезначимости
как своеобразный результат взаимодействия мышлений
отдельных индивидов. В отличие от логического эмпиризма, они
решали проблему обоснования знания без обращения к чему-то
внешнему по отношению к мышлению; то есть мышление, по их
мнению, следует рассматривать не абстрактно, как понятие, а в
духе Аристотеля – как совокупность многих конкретных
мышлений, как множество мыслящих субъектов.

5. Коммуникативный подход к обоснованию знания, в том
числе к процедуре принятия теории, отвергает традиционные
концепции истины и базируется на идее общезначимости,
связанной, в свою очередь, с ещё одной важной идеей,
отбражаемой понятием интерсубъективности. С этим подходом
коррелируют также некоторые идеи конструктивного эмпиризма
Б. ван Фраассена [см.: 4; 5], особенно те из них, которые касаются
понятия интерсубъективности.
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6. Если применять коммуникативный подход к процедуре
принятия теории на стадии “эмпирической невесомости”, то
следует иметь ввиду, что в реальной научной практике, как
правило, имеется несколько таких теорий, и мы сталкиваемся со
своеобразной их конкуренцией. В этой ситуации общезначимость
действительно будет коррелировать с идеей интерсубъективности.
Ибо речь идёт о принятии теории в качестве господствующей, или
наиболее перспективной. В самом деле, когда мы говорим, что
теория стала общепринятой, тогда под этим мы подразумеваем то,
что её базовые положения, принципы и законы общезначимы.
Следовательно, общезначимость является той областью, где
понятие интерсубъективности должно было бы раскрыть свой
потенциал в полной мере. Однако при этом здесь как раз
возникает ситуация как бы “соскальзывания” со строго научной
методологии к психологии научного творчества. Тем самым мы
можем столкнуться с угрозой релятивизма и субъективизма, а
также отхода от норм научной рациональности.

В этом плане последние исследования [см.: 2; 3], как я полагаю,
свидетельствуют о том, что отмеченные претензии
коммуникативного подхода в отношении интерсубъективного
обоснования процедуры принятия научным сообществом теории на
стадии “эмпирической невесомости” не являются убедительными.
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Юрій Мєлков

Комунікативна раціональність
і стратегії розвитку вищої освіти

Комунікативна раціональність, як одна з перспективних
концепцій сучасної філософської думки, постає сьогодні й
світоглядним орієнтиром для ХХІ століття, у тому числі для
визначення стратегій розвитку освіти, придатної для формування
людини, здатної жити та діяти за нових цивілізаційних умов. Світ
сьогодення характеризується принциповою складністю та
невизначеністю, – звідси походить і те значення, яке має для
виховання людини парадигмальна переорієнтація з монологічності
на діалогічність, з метафізики на комунікативність.

Подібні виклики артикульовано, наприклад, у доповіді
Римського клубу минулого року за авторством Ернста фон
Вайцзеккера та Андерса Війкмана: йдеться, зокрема, про те, що
освітні цілі потребують «фундаментального зсуву» з навчання
запам’ятовувати та розуміти до навчання вмінню мислити
новими, системними способами, про розвиток «здатності до
розв’язанні проблем, а також критичного, незалежного та
самостійного мислення. Освіта, що сфокусована виключно на
одному лише розумі, більше не є достатньою» [2, р. 196].

Треба зазначити, що подібні настанови не нові для
української освіти і для традиції філософування в цілому: в них
можна почути відлуння класичної думки щодо таких ідеалів
освіти, як виховання гармонійної та різнобічно розвиненої
людської особистості. Проте, вони все ж таки залишаються
актуальними: наявні сьогодні стратегії розвитку освіти
характеризуються акцентуванням прикладних “професійних
компетенцій” і вихолощенням світоглядної серцевини, ідеалу
Людини Освіченої. Відбувається саморуйнація суб’єкта –
людини як цілісності, що за доби модерністської економіки
піддається фрагментації та дезінтеграції, відчужуючи повноту
своїх якостей та розщеплюючись на окремі непов’язані одним із
одним “виміри”.
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Річ у тім, що перехід від монологічності до діалогічності слід
тлумачити не в бінарному плані, а в діалектичному, тобто, на
засадах постнекласичного типу наукової раціональності, що, на
відміну від постмодерністського заперечення будь-якої єдності,
репрезентує не просто неусувну множинність і багатоманітність, а
єдність різноманітного. Ідея цілісної та гармонійної людської
особистості, що здатна уособлювати собою таку єдність, постає і
виявом таких характерних рис сучасної практичної філософії та
раціональності, як екологічність і людиномірність: під останнім
поняттям слід розуміти не одну лише “людиномірність”, тобто
відповідність не стільки масштабам окремої особистості, скільки
– всій “людськості” як цілісності, як її повноти, а не окремим
“компетенціям” у складі такої людськості. Людиномірність
передбачає зокрема врахування індивідуальності студента чи
учня, визнання в ньому (чи в ній) повноправного суб’єкта – а не
об’єкта – освітнього процесу, тобто виховання й актуалізація
передусім особистості як того в людині, що може бути лише
метою, а не засобом. Подібний підхід корелює і з такими
фундаментальними настановами сучасного суспільного життя та
комунікативної раціональності, як децентралізація, локалізація й
передусім докорінна демократизація, – тоді як екологічність
налаштовує на діалогічність і комунікативність не лише у
відношеннях між людьми, у соціальній сфері, а й на діалог
людини зі світом, з природою, – в більш глобальному
онтологічному аспекті.

Зазначена настанова визначає і потребу в інноваціях у
системі освіти: розрахований на реалії минулого століття підхід
до освіти, який передбачає жорстку стандартизацію та
регламентацію навчального процесу не відповідає ситуації доби
сьогодення, доби прискореного розвитку як техногенного
суспільства, так і людської особистості. Там, де класична
раціональність “примушувала до розуміння” детерміністичних
істин, постнекласична раціональність може лише запросити
здобувача освіти до спроби осмислення, – тобто до діалогу, до
комунікації, до творчої співпраці. Людина освічена, людина
екологічна, людина цілісна, той ідеал, що визначає мету системи
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освіти, – це особистість, яка відрізняється повнотою наявного в
ній набору смислів, за допомогою якого вона сприймає світ
навколо неї, який складає горизонт її світобачення [див.: 1], – і
який вона може створити лише сама, а не отримати від інших у
готовому вигляді.

Саме така освіченість і постає, на мій погляд, запорукою
формування та наявності в людини, у випускника навчального
закладу творчого, критичного мислення, здатності мати справу з
несподіванками майбутнього, або, за словами цитованої вже
доповіді Римського клубу, «здатності протистояти складності та
невизначеності, щоби динамічно брати участь у будь-якому
майбутньому, яке доведеться зустріти» [2, p. 197]. Специфіка
сучасної ситуації полягає, звісно, в її нелінійності: готових
моделей, взірців поведінки за будь-яких умов, “ефективних”
стратегій прийняття рішень, на “навчання” яким налаштована
стара система освіти доби Модерну, сьогодні просто не існує й
існувати не може. А тому основною цінністю та метою освіти
може бути лише культурна людина, що володіє значним “набором
смислів”, а тому й здатна до діалогу зі світом, здатна мати справу
з описаною ситуацією невизначеності, в тому числі шляхом
прагнення до мінімізації ризиків, – і це відповідає орієнтації на
екологічну настанову стійкого розвитку, в основу якого покладене
небайдуже ставлення людини до навколишнього світу та до інших
людей, сформоване на засадах нової комунікативної
раціональності.
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Поняття та проблеми теорії комунікації

В сучасних умовах комунікація стала об’єктом дослідження
багатьох гуманітарних наук. Комунікація – один із наукових
концептів, який сформувався у другій половині ХХ сторіччя.
Комунікація ґрунтується на переконанні, що діалогічність,
багатоголосся можливі лише між рівноцінними незалежними
співбесідниками у демократичних суспільствах. Під комунікацією
розуміють процеси перекодування інформації – вербальної в
невербальну і невербальної у вербальну сфери. Аналіз проблем
комунікації здійснюється філософами, психологами, соціологами,
лінгвістами, які створюють різні моделі. Такі комунікативні
моделі формують  парадигму сучасних наукових підходів.

О. Больнов зазначає, що ключовими поняттями сучасних
дискусій є “зустріч” і “розмова”, які  розкривають духовні
зрушення та своєрідність часу. Для нього важливо дослідити їх
визначення попередніми авторами. Так, поняття  “зустріч”
аналізується М. Бубером. “Ти” зустрічається  з  “Я”. Справжнє
життя – це зустріч [див.: 1, c. 159].  Така зустріч є милістю й
дарунком для людини, викликає почуття щастя і вдячності  та
характеризує специфіку його бачення на відміну від
екзистенційного. У “діалогічнй філософії” М. Бубер наголошує на
значущості постаті Іншого, його людській суб’єктивності,
забезпечуючи взаємність у комунікації. Він підкреслює важливість
довіри до людини, віри в її розум і необмежені можливості.
Філософ піднімає важливі питання про відсутність довіри  між
народами,  про потребу формувати вміння вести продуктивний
діалог задля розв’язання складних міждержавних, міжкультурних і
релігійних проблем.  О. Больнов аналізує погляди Коґартена,
Льовіта, Ґвардіні, які розширювали поняття та критикували
звужене суб’єктивне тлумачення. Зокрема, Ґвардіні висвітлює
екзистенційність зустрічі – рішення, самоздійснення, збереження,
які здійснили зрушення в педагогіці та у розвитку самого поняття.

Після другої світової війни оновлюється розуміння зустрічі
відповідно до вимог часу та для підтримки людини у різних
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стресових ситуаціях. Наголошується на екзистенційних вимірах
буття. Зустріч вживається в широкому значенні – як людське
існування взагалі, спів-буття людей, як душевний контакт між
людьми [1, c. 166]. У вузькому значенні – це особливі, передовсім
екзистенціальні стосунки людей. Наприклад, стосунки вчителя й
учня, любов і дружба. «Зустріч як така в точному значенні цього
слова і є завжди й у чистому вигляді екзистенціальною зустріччю»
[1, c. 167]. Характерні риси  зустрічі – рух назустріч, рух
несподіваний і непередбачуваний, доленосність подій (змінюють
життя), випробовування людини, самість. Ці риси розкривають
сутність людини, яка постає “екзистенціальною категорією”.
Зустріч у такому розумінні – це «коли хтось або щось торкається
глибинної суті людини, коли це порушує все її попереднє життя з
його планами і сподіваннями, коли для людини починається щось
нове» [1, c. 169]. На переконання О. Больнова, саме  зустріч і є
такою доленосною подією. Визначення та розуміння поняття
“зустріч” уможливлює правильне його застосування у різних
сферах діяльності, особливо – в духовній та педагогічній.

Проблемами комунікації займаються представники різних
наук, які  досліджують цю проблему з позицій своєї науки,
виокремлюючи специфічні особливості, формулюючи відповідні
визначення. Комунікація (від лат. communicatio) – спілкування,
обмін думками, зв’язок. Отже,  це специфічна форма  взаємодії
людей у процесі їхньої пізнавальної діяльності. Спілкування між
людьми – важливий вихідний момент філософування. Особлива
увага дослідниками приділяється взаєморозумінню між людьми.

Представники комунікативної філософії – К.-О. Апель,
Ю. Габермас, Д. Бьолер, В. Кульман, В. Гьосле акцентують увагу
на принципах етики відповідальності, які здійснювали б контроль
за розвитком сучасного суспільства. Вони намагаються в дискусіях
розкрити суспільні та життєві проблеми, які хвилюють сьогодні
людей. Флософія знову набуває практичності у вигляді засобу
орієнтації в публічних дискусіях, тому науковці займаються
пошуком вирішальних проєктів, здатних забезпечити консенсус.

У сучасній філософських дослідженнях терміни “комунікація”
та “спілкування” вживаються як синоніми. Наприкінці ХХ століття
в науковій літературі робляться спроби уточнення змісту цих
понять і розкриття їхньої відмінності (теорія комунікації – теорія
зв’язку – теорія передачі інформації). Досліджуючи спілкування як
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самостійний процес взаємодії та взаємозв’язку, виокремлюють такі
функції: інформаційна, регулятивна, афективна (емоційна). Ці
функції допомагають пізнати іншу людину в процесі спілкування.
Такий механізм пізнання розкривається через: ідентифікацію –
самоототожнення індивіда з іншою людиною, соціальною групою;
емпатію – здатність відчути емоційний стан іншої людини через
співпереживання; рефлексію – самоспостереження, саморозуміння,
усвідомлення особою того, як вона сприймається іншими людьми.

Теорія комунікації розкриває та налагоджує творчу
співпрацю, консенсус між населенням і владою, між фірмами і
клієнтами, між  виробниками і споживачами. Від ефективності
комунікації залежить розв’язання конфліктних ситуацій, творче
застосування знань і вмінь, правил і методів у реальному житті.
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Теорія комунікативної раціональності
в соціально-філософському пізнанні

Теорія комунікативної раціональності Юрґена Габермаса, яка
заснована на соціологічних дослідженнях Макса Вебера, – одна з
провідних концепцій сучасної комунікативної філософії.
Спираючись на веберівське поняття “соціальної раціоналізації”,
Габермас, проте, критикує тезу Вебера про ідентичність зростання
цілераціональності та процесу суспільної раціоналізації.

Габермас намагається за допомогою поняття комунікативної
раціональності охопити весь спектр раціональності на культурному
рівні. Керуючись цим поняттям, яке засноване на специфічному
розумінні цілераціональної, ціннісно-раціональної (нормативної) та
експресивної (драматургічної) дії, Габермас доводить, що потенціал
раціональності полягає не лише в поширенні цілераціональної
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орієнтації дій. Він актуалізується в контексті поширення морально-
практичного й естетико-експресивного знання. Водночас
Ю. Габермас розкриває процеси суспільної раціональності у всій
розмаїтості, а не лише з погляду інституалізації цілераціональної дії,
як це робив Вебер.

Зміна парадигми від філософії свідомості до комунікативної
філософії має велике значення для формулювання нового поняття
раціональності. Якщо розум ще перебуває у внутрішньому зв'язку із
традиціями Просвітництва, які можуть бути збережені лише за умов
взаємин між суб’єктивністю й інтерсуб’єктивністю, то
раціональність уже не може визначатися категоріями суб’єкт-
об’єктного відношення (цілераціональної чи інструментальної дії).
Вона повинна трактуватись як можливість невимушеного
взаєморозуміння індивідів.

З метою формулювання нового поняття раціональності
Ю. Габермас висуває тезу: «Не пізнання й не об’єктивована природа
є феноменами експлікації, а інтерсуб'єктивність можливого
взаєморозуміння – як на міжособистісному, так і на інтерпсихічному
рівнях». Поняття комунікативної раціональності Ю. Габермаса має
ключове значення для критики «модерну, що розпався сам у собі».
За допомогою цього поняття він розшифровує властивий модерну
потенціал розуму і по-новому представляє ідеали Просвітництва, що
базовані на принципі суб’єктивності.

Аналізуючи поняття комунікативного розуму, Габермас
розрізнює три типи аргументації: теоретичний, практичний і
естетичний дискурси. Поняття комунікативної раціональності у
вченні Габермаса можна вважати “нормативним”, оскільки воно
передбачає форми суспільного життя, що відкривають можливість
дискурсивного обговорення критикованих претензій на значимість.

Дослідження теорії комунікативної дії Габермаса довело, що
філософія перебуває у постійному процесі актуалізації, відновлення,
становлення та самореалізації.

Комунікативне Вчення Габермаса визначає домінанту сучасної
філософії в її соціальному спрямуванні.

Висновком може слугувати теза: cучасному суспільству, що
перебуває в процесі глобалізації з його ускладненими
міжособистісними і міжнаціональними стосунками потрібна  нова
теорія, спроможна врахувати всі нюанси сучасної реальності.
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Володіння мовою як передумова
формування раціональності

Більшість сучасних проблем, які презентують картину сучасної
реальності людства, визначається характеристиками новітньої науки.
Одна  з них – людиномірність складних систем і відповідний їм
міждисциплінарний спосіб розв’язання проблем, які детермінуються
специфікою складності конкретної систем та її контексту. Це
комплексні дослідження, що в останні десятиліття постають у
вигляді окремих проектів, методологіча специфіка яких визначається
розмаїттям учених, які виконують проекти у певній галузі
науковогознання. Важливе завдання будь-якого з таких проектів –
досягнення органічного, взаємодоповняльного, динамічного,
конвергентного зв’язку між учасниками проекту.

Виникає цілком закономірна спокуса редукувати проблему
міждисциплінарності в науці до запитання – в чому полягає
специфіка складності гармонійного поєднання методологій?
Відповідь на це запитання передбачає звертання до
комунікативного виміру та діалогічного виміру методології науки.
Іншими словами, методологія науки і роль комунікації як процесу
взаємодії різних наук через фахівців, які представляють ці різні
науки у проекті конкретного дослідження, передбачає
рефлексивне ставлення науковців до використання
міждисциплінарної методології, що має динамічний характер.
Виявляється, що в дослідженні кожен із фахівців, учасників
проекту має розрізняти свої індивідуальні підходи і методи до
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роботи і загальний хід дослідження. Міра унікальності
визначається конкретними етапами реалізації проекту, способами
розв’язання конкретної проблеми.

У цьому контексті слушним видається звертання до мови
науки, оскільки будь-яка раціональність у науковому розумінні
цієї категорії – це методологія, котра у свою чергу передбачає
оперування поняттєвим апаратом з конвенційним підґрунтям.
Відповідно, комунікативістика реалізує значний потенціал у
сфері методології гуманітарних наук. Досліджуючи мову науки,
у тому числі й засобами лінгвістики і логіки, ми можемо глибше
розкрити специфіку діяльності дослідників у проект, наприклад,
анлізуючи її крізь призму володіння мовою як засобом
формування раціональності.

Якщо звернути увагу на методологію як на мову, то
виявиться, що вони пов’язані  зі спектром інших і не менш
важливих понять, які визначають людську розумність і здатність
мислити ефективно, раціонально. Ще з античних часів і донині
панувало визначення людини як особи, індивіда, здатного до
абстрактного мислення. Абстрактне мислення – це здатність
узагальнювати, інтерпретувати досвід, відображати його в
символічній формі. Йдеться про здатність передавати засобами
мови смисли, значення, що мають символічний характер. Саме
володіння мовою стає передумовою ефективної взаємодії та
порозуміння між учасниками діалогу.

Мова людини, в тому числі й науковця, як і будь-яка мова –
це система знаків, призначення якої полягає у передачі
інформації. Проте її специфічна риса – символічність і значний
рівень абстрагування, узагальнення. Тварини також мають свою
мову, систему знаків для передачі інформації між індивідами
одного виду, проте ми не маємо достовірних доказів, що вони
здатні використовувати абстрактні поняття.  Як зазначає сучасний
науковець Ю. Харарі, людина здатна до абстрактного мислення,
здатна передавати контексти. Природна мова, яку критикували
логіки ХХ століття за її багатозначність, нечіткість, неясність
відображає свідомість. Передача спадщини людської еволюції
неможлива без використання мови. Весь досвід людства втратив
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би смиисл без мовного втілення. Наприклад, мистецтво цінне не
тому, що воно має матеріальну вартість. Це своєрідна згода,
консенсус між людьми щодо символічної цінності культурної
творчості. Будь-який чуттєвий чи раціональний досвід не матиме
жодного значення для людей, не зафіксуться в пам’яті людини,
якщо він не буде трансформований, відображений, виражений у
мовній формі.

Раціональність – це характеристика індивіда, що визначається
його здатністю відповідати на запити суспільства, аналізувати
ситуацію та відповідно реагувати. Досить часто раціональність
пов’язують з інтелектом, послідовністю, логічністю,
несуперечливістю думок. Проте такого визначення замало.
Спроби сформувати критерії для оцінки раціональності
призводять до усвідомлення того факту, що ми не маємо змоги
побудувати теорію раціональності. Норми передбачають
наявність системи вимірювання, та вона не може бути застосована
до визначення розумності. Оцінки IQ не не стосуються розуму, це
лише оцінка здатності мислити стереотипно, спроможності
відтворення стандартизованих схем.

Раціональність тісно пов’язана з поняттям культури
мислення, що тісно пов’язана з володінням логічною культурою.
Нас вчать граматиці, синтаксису, проте рівень прагматики, як
правило, залишається для самоосвіти і самовдосконалення.
Формування культури мислення передбачає засвоєння та вільне
володіння мовою, всіма трьома рівнями знакового процесу, що
можливий лише за умови усвідомленої здатності проаналізувати
власний мовний досвід і відтворити його для пояснення та
передачі іншому мовцю.

Досліджуючи специфіку впливу мовної культури на
формування компетентності науковця, варто зважати не лише на
фах, навички і знання, а й на ступінь залученості до мовного
середовища. Для успішності сучасних наукових проектів, які
дедалі частіше стають міждисциплінарними, варто перш за все
налагодити мовну взаємодію.
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Василь Бялик

Лексичний квантор
як репрезентант мовного знання

Проблеми знання, традиційні для філософії, в останні
десятиліття стають об’єктом дослідження багатьох наукових
дисциплін, включаючи власне когнітологію, а також когнітивно
зорієнтовані психологію, педагогіку, культурологію,
антропологію тощо. Лінгвістика також зосереджує свою увагу на
висвітленні аспектів знання, що зумовлено в першу чергу
властивостями мови як основного інструменту породження,
зберігання та передачі знання [див.: 5].

У багатьох працях поряд із терміном знання багатьма
сучасними науками використовується термін “інформація”, що
має численні варіанти тлумачення. Ці два терміни мають
семантичне навантаження, яке вказує як на їхню спорідненість,
так і диференціацію.

Порівнявши словникові визначення знання й інформації,
бачимо, що в мовній системі обидві лексичні одиниці
функціонують як багатозначні слова, кожне з яких реалізується в
кількох основних лексико-семантичних варіантах (ЛСВ):

Інформація. 1. (ж. тільки одн.) Те саме, що інформування. 2.
Відомості про які-небудь події, чиюсь діяльність т.ін.;
повідомлення про щось [8, c. 42].

Знання. 1. Обізнаність у чому-небудь, наявність відомостей
про кого- що-небудь. 2. (тільки мн.) Сукупність відомостей з якої-
небудь галузі, набутих у процесі навчання, дослідження і т.ін. 3.
Пізнання дійсності в окремих її виявах і в цілому [7, c. 641–642].

Information – facts or details that tell you something about a
sіtuation, person, event etc [9, c. 732].

Knowledge – the facts, skills, and understanding that you have
gained through learning or experience [9, c. 786].

Відповідно, у повсякденному використанні знання та
інформація тлумачаться через загальне поняття відомості (facts),
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що й лежить в основі можливості їх синонімічного вживання.
У науковій сфері також існують підстави для такого

використання розглянутих одиниць.
У математиці інформація піддається кількісному визначенню.

При цьому «посилення тенденції у рамках даних теорій від суто
кількісного, статистичного розуміння інформації до розкриття її
змісту означає зближення категорії інформації з категорією
знання» [4, c. 51-52].

Залучаючи до аналізу змісту розглянутих понять власне
лінгвістичні засоби, знаходимо, що розбіжності між обсягом
значень термінів знання й інформація чітко виявляються на рівні
лексичної сполучуваності. Так, навіть побіжний огляд сполучної
цінності слів "інформація" та "знання" вказує на те, що, крім
значного загального поля сполучуваності (передавати /
передати, одержувати / одержати знання – інформацію, великі
(-а), нові (-а), наукові (-а), знання – інформація й т.ін.), яке
відображає подібність семантики цих слів, у кожного з них є
індивідуальна сполучуваність, що свідчить про неможливість
взаємозаміни цих понять у багатьох ситуаціях, напр.:
енциклопедичні, міцні, глибокі знання, але усна, письмова,
візуальна, термінова інформація, прослухати, передати
інформацію тощо. Уже ці приклади вказують на загальну
спрямованість поняття знання у глибину розумових процесів, на
відміну від поняття “інформація”, характеристики якої належать
насамперед до її форми.

У межах запропонованої В. Морковкіним концепції
ментально-лінгвального комплексу (МЛК), який об’єднує в собі
свідомість, мислення і мову, знання визначається через поняття
інформеми як базової одиниці МЛК. Під інформемами
розуміють інформаційні згустки, за допомогою яких завдяки
мові здійснюється мислення та функціонує свідомість.
Розрізняють неіменовані та іменовані інформеми, або
концепти. Сукупність усіх інформем (іменованих і
неіменованих), якими володіє свідомість людини, це її знання
[6, c. 44-53]. Як бачимо, акцентується увага на інформаційному
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аспекті виокремленої одиниці та її кореляції зі свідомістю, що
навіть у межах МЛК виявляється дещо однобічним
висвітленням інформаційної сутності лексичної одиниці,
оскільки не залишається місця для власне лінгвального аспекту
досліджуваної одиниці. На наше переконання, лише врахування
мовних і позамовних чинників (інформаційний складник) може
розв’язати цю проблему. А таке врахування цих складників
спостерігаємо в запропонованому нами раніше [1; 2; 3]
лексичному кванторі (ЛК).

Під ЛК розуміємо лексичну одиницю (слово,
словосполучення), яка корелює з темпорально-просторовою віссю
мовного континууму [див.: 2, c. 168-174]. ЛК є лексичним
маркером мовної картини світу (МКС), мінімальною вербальною
одиницею концептуалізації і категоризації МКС. Подібно до
квантів у фізиці, які є мінімальними одиницями світлової енергії,
ЛК слугує одиницею передачі культурного, соціального,
історичного досвіду. Так само, як, відповідно до фізичної
квантової теорії, світлова енергія передається не безупинно, а
спорадично, так і знайомство з елементами МКС можна уявити не
як безперервний, а дискретний процес: пізнання цих елементів
відбувається під час поступового сприйняття об’єктивного світу.

ЛК вважаємо компонентом динамічної моделі мови, який
діалектично поєднує у собі стабільну знакову систему і її постійне
переосмислення. ЛК, як номінативна значуща інформаційно-
змістова одиниця, є передовсім вербалізованим результатом
мислення, лінгвокогнітивним засобом орієнтації мовної
особистості в навколишньому світі у процесі його пізнання та
комунікації. ЛК можна розглядати як мовний знак, який слугує
для екстеріоризації думки. Поєднання мовного (лексичного) та
позамовного (інформаційного, мисленнєвого) в ЛК дає змогу
відобразити реальну дійсність у її просторово-часовій сутності.
Ця сутність відображається як у мовній свідомості мовця, так і в
мовних одиницях різного типу і рангу [див.: 3, с. 369-373]. ЛК
репрезентує певну структуру знання (апріорного чи
апостерірного) і, як приналежний до мови, може поставати
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когнітивною одиницею мови та мислення. Тут очевидним є
епістемологічний характер ЛК. План форми ЛК відповідає
номінативній одиниці (лексемі, словосполученню), а планом
змісту це інформація як сукупність знань і уявлень носіїв.

Отже, ЛК, безперечно, враховує як лінгвальні, так і позамовні
чинники формування знання у своїй структурі.
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Орест Гасяк

Комунікативна логіка чи логіка комунікації?

Комунікативна філософія актуалізує дослідження
фундаментальних проблем людського буття крізь призму проблем
комунікації. Комунікація як універсальна реальність буття
людини є аксіомою. Людина приречена комунікувати. Без
комунікації немає людини. Пошуки шляхів збереження людського
роду актуалізують проблему комунікації (інтерсуб'єктивності,
інтеракцій тощо) та осмислення нових ідей, що лягають в основу
побудови теорій комунікації, її верифікації (фальсифікації),
визначення її когнітивного потенціалу як у теоретичному, так і в
прикладному аспектах.

Комунікативна парадигма вимагає побудови адекватної
потребам практики відповідної логіки (як теоретичної, так і
практичної), логічний апарат якої на синтаксичному, семан-
тичному, прагматичному та методологічному рівнях забезпечив би
опис і пояснення комунікативної реальності, аргументованість і
раціональну обґрунтованість результатів комунікацій, логічний
аналіз форм репрезентацій об’єктивованих семіотичними засобами
когнітивних структур, що ранжирують за відповідними
принципами і нормами раціональність (логічність) комунікації як
за формою, так і за змістом. Результатом цього аналізу мають бути
висновки про те, чи відбулася комунікація, чи ні, чи отримане у
підсумку нове знання про належну реальність, чи ні.

Завданням теоретичної частини комунікативної логіки має
бути розробка принципів і правил побудови можливих моделей
комунікації, ціннісно орієнтованих на Благо. В основу такої
логіки має лягти адаптована до потреб формального аналізу логіка
діяльності та певні розділи і підрозділи некласичних логічних
систем, які специфіковані для побудови й аналізу комунікативних
актів і подій тощо. Це має бути комунікативна логіка зі своїм
специфічним предметом і методом, іманентними їм
структурованими елементами, що репрезентують її зміст тощо.
Нагадаємо, що логіка за своєю суттю породжена потребою



86

впливати на діяльність людей та переконувати їх у виборі
оптимального вчинку в усіх потенційно можливих
комунікативних ситуаціях тощо. Комунікативна логіка як
особливий розряд філософської логіки має досліджувати
“комунікативні фігури” і “модуси” комунікативно репрезен-
тованого знання у відповідних логічних формах його організації.
Зазначимо, що в наявних друкованих та електронних джерелах з
теорії комунікації, в навчальних посібниках ми не знайдемо
означень таких термінів, як “комунікативне міркування”,
“комунікативне поняття”, “комунікативне судження (вислов-
лення)”, “комунікативний умовивід”, “комунікативне доведення /
спростування”, “комунікативне правило”, “комунікативний закон”
тощо. Проте це не означає, що комунікативна логіка неможлива.
Якщо уважно ознайомитися зі змістом навчальної та методичної
літератури, зі змістом навчально-методичних комплексів
дисципліни “комунікативна логіка”, то явно проглядається
адаптованість традиційної формально логіки, редукція її до
комунікативної логіки. Безперечно, що між традиційною логікою,
і не тільки нею, є певний зв’язок, проте не абсолютний, а
відносний. Якщо загалом традиційна логіка має певне відношення
до комунікативної, то тільки до логічної культури комунікантів,
яка й визначатиме результат комунікації, який має бути
предметом комунікативної логіки. Спроби застосувати методи
логічного аналізу міркувань засобами чи методами некласичних
логік також є виправданим підходом до побудови комунікативної
логіки, проте абсолютизація однієї з них може призвести до
ототожнення комунікативної логіки, наприклад, з “логікою
дискурсу” або “дискурсологією” чи “когнітивною логікою”,
“текстологією” тощо. Інша річ, якщо в основу побудови
комунікативної логіки покласти “логіку діяльності” та її
“сублогіки”, або сумірні з нею логічні системи, оскільки
розсудкова і розумова діяльність взаємопов’язані і
взаємозумовлюють  одна одну в процесі духовно-практичної
діяльності, яка пов’язана з матеріально-практичною діяльністю.
Якщо комунікація – це вид духовно-практичної діяльності, то
постає питання про логіку комунікації, її предмет і метод, а також
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про її зв’язок з комунікативною логікою. Комунікативний процес
як взаємодія комунікантів мусить передбачати  певні норми і
принципи комунікації, як методологічні, так і метафізичні
(філософські). Очевидно, щоб побудувати комунікативну логіку,
потрібна адекватна логіко-методологічна та філософська
парадигма, яка б уможливила побудову комунікативної логіки,
стала б теорією і методом розв’язання комунікативних проблем і
проблем комунікації. Саме така логіка може стати складником
комунікативної філософії.

Роман Рошкулець

Метафізичні передумови
комунікативної раціональності

Комунікативна парадигма у філософії – явище відносно нове,
на відміну від феномену комунікації та від численних спроб її
аналізу в класичній і некласичній філософії. Саме як
парадигмальна опора й основа філософського дискурсу
комунікація утверджується передусім завдяки зусиллям
німецьких філософів ХХ-ХХІ ст. – Ю. Габермаса, К.-О. Апеля,
інших представників комунікативної практичної філософії. Не
набагато меншою мірою сприяли комунікативному повороту у
філософії аналітичні філософи – починаючи від Л. Вітґенштайна
до Дж. Остіна, Дж. Серла, С. Кріпке та ін.

Від самого початку комунікативна філософія була націлена
на зміну основ раціональності, усталених як в індустріальному
суспільстві, так і в класичній наукоцентричній світоглядній
матриці. Водночас Ю. Габермас прагне врятувати науку як основу
розумності, раціональності як такої, безвідносно до всіляких “-
ізмів” і парадигм.

По суті, комунікативна практична філософія ознаменувала
собою парадигму комунікації, на відміну від попередніх парадигм
– буття, свідомості тощо. Критика парадигми свідомості як
трансценденталістської позиції посідала особливе місце у працях
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комунікативних філософів. Вони виступали проти штучних
метафізичних побудов, в які вилилась в підсумку класична
філософія буття, але й проти суто суб’єктивного, як правило,
ракурсу аналізу, усталеного в філософії свідомості суб’єктивно-
ідеалістичного зразка. Важливо, що Ю. Габермас і К.-О. Апель
захищають не просто раціональність від наступу напівосвіченості,
невігластва і всіляких стихійних рухів масової свідомості такого
ж масового суспільства. Вони прагнуть утвердити розум як
основу моралі, фактично, зазіхнувши на сократівський моральний
задум, але вже в сучасних умовах. Мета їхньої філософії, зокрема,
етики – порятунок розуму і розташування його в центрі сучасної
філософії, в якій саме етика, як пропонував Е. Левінас, мала би
стати першою філософією.

Істотним моментом є також прийнята в сучасній практичній
філософії диференціація раціональності, як мінімум, на
інструментальну та комунікативну. Метафізичні характеристики
першої можуть сприйматися швидше як псевдометафізичні,
метафізично-схоластичні, з вихолощеним смислом і диктатом
формотворчості, помноженим на гіпотетичні імперативи вигоди,
успіху, прибутку, які й стають тим фальшивим змістом, який
підміняє собою справжню комунікацію, яка тільки й може
забезпечити справжні смисли.

Ю. Габермас визнає наявність у класичних філософських
концепціях комунікативної проблематики, але там вона явно не
була домінуючою. Тоді як для нього спілкування, як і взаємодія,
діалог, дискусія, інтеракція в різних виявах, передусім у
вербальних, але й в широкому соціальному значенні також, є
визначальними і вихідними пунктами філософського осмислення.
Їх він шукає у класичній філософії, і їх же ставить у центр
соціально-політичних, соціально-психологічних, економічно-
екологічних, інших проблемних полів власної філософської
системи, принаймні в частині теорії комунікативної дії.

Ще одна ознака метафізики в межах комунікативної традиції
– її іманентність, породжена своєрідністю генерування смислів у
межах цієї традиції. Оскільки вважається, що смисли, цінності і
цілі формуються майже виключно в комунікативному процесі,
хоч і спираються на загальні моральні норми, але зовсім ними не
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детермінуються. Відбувається індуктивне формування навіть
високих метафізичних ідей – формування в процесі діалогу,
співставлення аргументів, які володіють тією чи тією претензією
на значущість, раціональне обговорення цих аргументів і пошук
консенсусних рішень.

Можна припустити, що метафізичним ресурсом комуніка-
тивної філософії може бути життєсвіт як місце зосередження
прихованих від поверхневої комунікації смислів і ідей, які
виходять на поверхню в процесі дискусії і приносять ефективність
саме в силу своєї ціннісної насиченості, метафізичної змістовності
і, якщо не трансцендентності в класичному метафізичному
значенні, то, принаймні, трансценедентальності, яка здатна
забезпечити діалог і порозуміння.

Можемо припустити, що комунікативна філософія формує
інший, некласичний (у розумінні “відмінний від класики”) образ
метафізики, яка стає іманентною, діалогічною, певною мірою
поцейбічною (на противагу класичній трансцендентності), тож її
можна було б назвати метафізикою комунікації, метафізикою
життєсвіту або діяльнісною метафізикою, залежно від обраної
перспективи.

Людмила Подгорна,
Неля Славінська

Комунікативно-естетичний аспект
художнього та наукового тексту

Проблема комунікації як культурного феномену та
своєрідного способу пізнання дійсності стає дедалі більш
актуальною в постнекласичній науці. Феномен самої комунікації
наділяється глибоким онтологічним смислом, а культура в
цілому стає “гіперкомунікативним” процесом. Виникаючи на
межі гуманітарних і природничих наук, комунікація може
вплинути на розв’язання багатьох їхніх проблем. Оцінити
важливість комунікації як явища в цьому випадку – досить
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складне завдання, але, враховуючи універсальність її методів і
функцій, можна припустити, що саме вона претендує на роль
методологічної метаструктури наукового пізнання. В цьому
контексті слід наголосити на потребі вивчення естетичної
функції комунікації, а також самої естетичної комунікації як
самостійної галузі досліджень.

Потрібно також розкрити причини тих комунікативних
проблем, які виникають між гуманітарними і природничими
науками, між наукою і мистецтвом, наукою і філософією. Одним з
аспектів таких досліджень може бути вивчення тексту
(художнього і наукового) як феномену культури. Перед
дослідниками постає важливе методологічне завдання:
виокремити серед інших ті проблеми, які можна розв’язати за
допомогою комунікативного підходу. Так, Є. Басін, який
осмислює мистецтво і комунікацію в контексті історичного
розвитку філософсько-естетичної думки, пропонує обрати
основним критерієм “дослідження мистецтва тими чи тими
мислителями з погляду категорії знаку і значення, з погляду
способів репрезентації значення в мистецтві” [1, с. 5].

Зміна наукових парадигм і виникнення різноманітних
міждисциплінарних досліджень впливає на переосмислення
процесу вивчення тексту як способу комунікації. Одним із
перспективних напрямів у сучасній лінгвістиці є вивчення
художнього тексту як тексту культури, як відображення складного
механізму пізнання світу. Про культуру як сукупність текстів пише
Ю. Лотман: «Простір тексту культури постає універсальною
множиною елементів цієї культури, тобто моделлю всього» [5,
с. 118]. Кожен текст одночасно – елемент національної і світової
культури та її модель. Також сутність художнього твору зводиться
до тексту та його ставлення до позатекстової реальності.

Написання тексту завжди передбачає двосторонній процес
взаємодії автора і читача. Автор тексту вкладає у нього певний
смисл, який має викликати у читача певні реакції. На це звернув
увагу М. Бахтін: «За кожним текстом стоїть система мови. Але
водночас кожен текст є чимось індивідуальним, єдиним і
неповторним, і в цьому вся його суть. Цей полюс нерозривно
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пов’язаний з моментом його авторства» [3, с. 157]. Не треба
забувати також, що текст репрезентує культуру на певному етапі її
розвитку, тому читачеві для адекватного розуміння потрібні певні
знання про добу написання тексту та її видатних осіб. Відсутність
цих знань може спотворити розуміння тексту аж до його
категоричного неприйняття. Щодо розуміння і сприйняття тексту
влучно висловився Т. Бехта: «Читач, перебуваючи, відповідно, у
своєму реальному часі та оточенні з рештою екстралінгвальних
чинників, намагається не лише сприймати текстовий матеріал, а й
відчути емоційний вплив квазіреального часу й оточення, поданого
в тексті. Він творить свій власний дискурс сприйняття в процесі
інтерпретації художнього тексту» [4, с. 52].

Виявлення комунікативно-естетичної природи художнього
тексту – актуальний напрям дослідження  сучасної лінгвістики,
однак не новий. Одним із перших дослідників цього аспекту був
О. Потебня. Значний внесок у дослідження цієї
проблематикизробив М. Бахтін, який писав, що мова набуває
ознак поетичності лише в конкретній поетичній конструкції.
“Поетична мова” –особлива мовна система, тому потрібно
вивчати функції мови та елементів поетичної конструкції поряд з
її функціями у різних комунікативних ситуаціях [див.: 2]. Сучасні
дослідники наголошують на тому, що головною особливістю
художнього тексту є його естетична функція – здатність виражати
естетичну семантику, тобто співвідношення змісту тексту з
естетичними категоріями прекрасного, красивого, піднесеного,
потворного, низького тощо. Принципова відмінність художнього
тексту від нехудожнього – творче використання можливостей
мови, образність.

Звичне розуміння естетичного зводиться до категорії
прекрасного, що зумовлює спрямованість традиційної естетики на
художню творчість, мистецтво. Сучасне ж тлумачення естетичного
як досконалого розширює кордони естетики і дозволяє
досліджувати найрізноманітніші сторони дійсності. Тому нині
естетичне функціонує не тільки в процесі художньої творчості, а й
у всій духовно-практичній та матеріальній діяльності людини,
зокрема у науковій, продуктом якої є науковий текст.
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Наукова діяльність часто пов’язана з естетичним
переживанням. Так, учений, створюючи науковий продукт,
перетворює його на предмет естетичного вдосконалення.
Науковий текст піддається внутрішньому (сам автор) та
зовнішньому рецензуванню саме для досягнення досконалості.
Прагнення до досконалості характеризує весь процес пошуку
істини. При цьому досконалість не досягається раз і назавжди, а
постійно змінюється в процесі розвитку наукового пізнання.

Наукова комунікація, результатом якої є науковий текст,
також має естетичне забарвлення. В ході історичного розвитку
науки розроблялися певні естетичні правила і норми написання
наукового тексту. Вони виражають естетичний ідеал наукової
творчості. Дотримання цих норм є обов’язковим елементом
естетики наукового тексту як прагнення до естетичного ідеалу.
Т. Хомутова пише про важливість «нового підходу до виявлення і
впорядкування нових чи мало вивчених питань наукової
комунікації, зокрема таких як естетика наукового тексту» [див.: 6].

Отже,  наукова і художня комунікація, результатом якої є
текст, має естетичне забарвлення. Саме тому ці питання й
формують досить перспективний, але ще мало вивчений напрям
розвитку комунікативістики.
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Марія-Катерина Павчук

Епістемологічна проблематика у філософії
прагматизму та неопрагматизму ХХ ст.

Сам термін «епістемологія» широко використовувався лише в
західній філософії. Він неоднозначний і часто визначається
контекстом аналізу проблем теорії пізнання. В межах традиційної
теорії пізнання, яка походить від Платона й Аристотеля й здобула
своє теоретико-філософське оформлення у працях Ф. Бекона,
Дж. Лока, Т. Гобса, Р. Декарта і І. Канта, центральною проблемою
став пошук «основ наукового знання». Для Бекона такою основою
став “досвід”, для Декарта – “розум”, для Канта – апріорні форми
чуттєвості та розсудку. Для цих мислителів філософія, центром
якої вважалась епістемологія, дозволяє розкрити витоки знань, які
добачаються в “ментальних процесах”, “активності
репрезентації”, що роблять пізнання можливим.

Пізнати, в стандартній епістемології, з погляду Р. Рорті,
означає точно репрезентувати те, що перебуває поза розумом,
тому осягнення можливості та природи пізнання означає
розуміння способу конструювання розумом таких репрезентацій.
Центральною у філософії є загальна теорія репрезентацій, теорія,
що ділить культуру на ті сфери, які репрезентують реальність, а
також ті, які взагалі не репрезентують її. Саме це твердження
підлягає критиці та подальшій відмові від нього в межах
стандартної епістемології. Старання з цього приводу аналітичної
філософії, а також Л.Вітґенштайна, Гайдеґера, Дьюї призвели до
відмови загалом від епістемології та метафізики як дисципліни.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_37_18
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Уявлення про те, що існує проблема думки і тіла,
ментального і фактичногопризвели до спроб у ХVІІ ст. зробити
свідомість самостійною сферою дослідження. Основна ідея
полягала в можливості такого пояснення ментальних процесів, які
гарантували б утвердження знання й обмежили б претензії на
існування інших тверджень.

Парадигма “епістемологічного повороту”, яка була прийнята
філософією, претендувала на каузальне пояснення ментальних
процесів. Для цього знадобилася заміна античної і середньовічної
проблеми розуму сучасною проблемою свідомості. Проблема
“свідомість-тіло” і філософія свідомості не відійшли в минуле
завдяки уявленню про існування певного зв’язку між старим
поняттям причиновості та картезіанським поняттям свідомості.

Р. Рорті вважав, що можливість стандартної епістемології
визначається певними твердженнями. «До тих пір, доки ми не
забажаємо відродити платонічні й аристотелівські поняття про
пізнання універсалій, ми не будемо вважати, що знання загальних
істин можливе завдяки якомусь спеціальному, відмінному від
метафізичного компоненту в людських істотах. До того часу, доки
ми не забажаємо відродити властиве ХVІІ ст. досить незручне і
непослідовне використання аристотелівсьського поняття
“субстанції”, нам не варто надавати смислу поняттям двох
онтологічних царств – ментального і фізичного. До того часу,
доки ми не забажаємо утвердити те, що я називаю Принципом,
стверджувати що відмінна метафізична властивість
“представленості свідомості” закладає основи окремих із наших
невивідних звітів про наші стани, ми не будемо здатні
використовувати поняття “сутностей, поява яких вичерпує їхню
реальність”, для відмінності ментального і фізичного.

Отже, проблема співвідношення ментального і фізичного
ширша, ніж проблема суб’єкта і об’єкта пізнання. Вона зводиться
до проблеми можливості й точності репрезентації фізичного в
ментальному, яка є об’єктом вивчення дисципліни
“епістемологія”.
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Зіновій Партико

Застосування феномену відносності істини
в соціальних комунікаціях

Традиційно ми звикли до поняття істини як феномену
двозначної логіки, іноді – як до феномену імовірнісної логіки
(гіпотез), проте в соціальних комунікаціях ми не звикли
оперувати поняттям відносної істини, хоча філософія явно
постулює поняття як абсолютної, так і відносної істини.
Особливо це важливо для масових комунікацій (друкованих
видань, електронних мас-медіа, інтернету).

Розгляньмо приклади. Так, доволі часто поняття відносної
істини зустрічається в суспільному житті, наприклад, під час
інформаційних воєн: одна держава на рівні закону вважає якусь
організацію терористичною, а інша – ні; воюючі сторони
звинувачують одна одну в агресії, але себе вважають
миротворцями; одну й ту ж особу одна держава вважає героєм, а
інша – злочинцем (терористом) тощо. Те саме (постійно!) маємо і
в релігійному житті: який із богів є істинним (якщо він існує)?
Схожі ситуації і в мистецтві: одні й ті ж твори мистецтва різні
критики оцінюють діаметрально протилежно.

Дещо відмінну, але схожу за суттю ситуацію маємо й тоді,
коли, споглядаючи за вікном гарну днину, напишемо істинне
твердження: Сьогодні в місті N гарна погода. Проте через кілька
днів, коли дощитиме, це твердження стане хибним, хоча саме
твердження зовсім не змінилося, залишившись таким, як і було в
момент написання. Аналогічний приклад можна подати й щодо
опису якоїсь ідентичної події, істинність якої змінюється залежно
від її місця (просторових координат).

Та й у природі існують фізичні об’єкти, які не мають
однозначно істинного опису. Наприклад, твердження Матерія
має молекулярну будову істинне лише в окремих фрагментах
простору, причому лише в окремі відрізки часу. Адже існують
нейтронні зірки, чорні діри, де матерія має іншу, немолекулярну
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будову; поряд із цим, небесні тіла з часом на мікрорівні змінюють
свою будову (наприклад, з молекулярної на немолекулярну –
плазменну чи іншу, поки що мало чи взагалі недосліджену). Тому
сказати, яке твердження, що описує один із кількох станів таких
об’єктів у межах традиційної двозначної логіки незалежно від
ситуації, є істинним, а яке хибним, – очевидно некоректно.

В усіх перелічених прикладах виникає питання щодо
істинності тверджень, які мають місце в цих ситуаціях. Одним зі
способів розв’язання цієї проблеми може слугувати задіяння
поняття відносності.

Закономірно припустити, що внаслідок існування у філософії
понять абсолютної та відносної істини спроби створити апарат
логіки відносності були здавна. Проте виявити довершені й вагомі
результати таких розробок, як засвідчив пошук літератури, нам не
вдалось. Отже, розроблення теорії, а також створення апарату
логіки відносності належить до актуальних завдань сучасної
логіки, а, отже, і філософії.

Для усунення вказаного недоліку нами було розроблено
спеціальну теорію, названу логікою відносності, яка в формі
статті прийнята до публікування у “Віснику КНУ ім. Т. Шевченка.
Філософія” (2019).

Звертаємо увагу на те, що, називаючи нашу теорію логікою
відносності, ми зовсім не мали на увазі, що істини начебто не
існує, або що будь-яку істину можна перетворити на хибу.
Обравши таку назву, ми лише акцентуємо увагу на тому, що
істинність тверджень, крім них самих, залежить від ще кількох
типових змінних, які науковці інтуїтивно (імпліцитно) мають
на увазі, але про які, як правило, не говорять, вважаючи їх
очевидними, а тому й не потрібними для врахування. Ми ці
очевидні змінні будемо намагатися лише явно (експліцитно)
зафіксувати.

Твердження в логіці відносності збудовано на основі
тверджень традиційної двозначної логіки з додаванням до них
оператора модальності. За такої будови тверджень логіка
відносності належить до різновиду модальних логік.



97

Відповідно, мовою логіки предикатів будову модального
твердження D {D = Q [P (s, o1, o2, o3 … on)]}, що враховує
наявність ситуації S, запишемо так:

S Q [P (s, o1, o2, o3 … on)], (1)
де S – оператор модальності, що містить опис ситуації S = (T,

L, C);
Q – квантор кількості твердження;
P – предикат твердження;
s – суб’єкт твердження;
oi – об’єкти твердження (i = 1, 2, 3 … n).
З урахуванням сказаного, твердження (1) можна переписати у

повній формі:
(T, L, C) Q [P (s, o1, o2, o3 … on)]. (2)

Прикладом твердження, що відтворює будову виразу (2), є
речення на зразок: У третій день мандрівки, неподалік від
стоянки бедуїнів, продовжуючи шлях у Каїр, мандрівники
побачили чудову зелену оазу.

Умова C, представлена як твердження, разом зі самим
основним твердженням D, ситуацію якого вона формує, утворює
умовне твердження (імплікацію):

C → D, (3)
або:

C → Q [P (s, o1, o2, o3 … on)], (4)
Така імплікація відповідно до таблиці істинності логіки

висловів у традиційній логіці є хибною лише за тих умов, коли
твердження C є істинним, а D – хибним (у всіх інших варіантах
така імплікація є істинною).

Проінтерпретуємо низку тверджень у запропонованій логіці
відносності.

Приклад 1. Істинність твердження Земля є пласкою залежить
від часу, коли визначали його істинність: приблизно до XVI-XVII
ст. це твердження вважали істинним, а після вказаної дати –
хибним. Отже, істинність твердження про те, що Земля є пласкою
змінювалася залежно від обставин, зокрема момента часу, в який
визначали істинність цього твердження, а також наявності знань
про дію закону всесвітнього тяжіння.



98

Приклад 2. Якщо поглянути на площину різностороннього
прямокутника з різних позицій, тобто з різних точок простору
(зверху, з різних боків у площині прямокутника, під різними
кутами поза площиною  прямокутника), то ми будемо бачити різні
геометричні фігури:

– при погляді зверху й знизу під кутом 90 градусів до
площини – прямокутник;

– при погляді з різних боків у площині прямокутника – два
відрізки різної довжини;

– при погляді під різними кутами поза площиною
прямокутника – паралелограми з різною довжиною сторін і
різною величиною кутів.

Отже, істинність твердження про те, що Геометрична фігура
має форму хххххх змінюється залежно від обставин, зокрема
позиції спостерігача в просторі.

Приклад 3. Про одного царя розповідають таку притчу.
До царя прийшла жінка й поскаржилася на сусідку за те,

що курка сусідки видзьобала все щойно засіяне в землю зерно.
Жінка за нанесену шкоду посварилася з сусідкою.

– Чи я права, що сварилася через заподіяну мені шкоду? –
запитала жінка в царя.

– Ти права, – відповів цар.
Через кілька хвилин до царя прибігла сусідка й сказала:
– До тебе приходила жінка, в якої моя курка видзьобала на

городі зерно. Але хіба я можу прив’язати курку до себе? Чи я
повинна прив’язати курку до якогось стовпця? Звісно, що ні,
адже так ніхто не робить. А та жінка влаштувала мені через
це сварку. Отже, права я, що не прив’язала курки, а не та
жінка, еге ж?

– Ти права, – відповів цар. – Курей справді ніхто не
прив’язує.

Всі ці розмови чула третя жінка, яка в цей час прибирала
царські покої.

– Але ж, царю, – зауважила третя жінка, коли дві
попередні пішли, – те, що ти двом жінкам підтвердив їхню
правоту, суперечить одне одному!
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– І ти також права, – відповів цар.
У цій притчі перша жінка права, оскільки її приватну

власність з вини іншої особи було знищено (вона права
юридично). Друга жінка також права, оскільки курей на мотузку
справді ніхто не прив’язує (права за звичаєвими правилами
ведення господарства). Третя жінка права логічно, оскільки два
протилежні твердження не можуть бути істинними водночас.
Отже, істинність твердження для кожної жінки залежить від
умови, з позиції якої визначається істинність твердження Жінка N
є правою.

Розроблена теорія логіки відносності дає змогу дійти таких
висновків.

1. Логіка відносності є розширенням традиційної двозначної
логіки до урахування контексту (парадигми), в якому мала місце
подія, описана в твердженні. Вона не заперечує і не відкидає як
окремий випадок (окрему ситуацію) жодних напрацювань
традиційної та сучасних (зокрема й класичної – математичної)
логік.

2. Оскільки істинність тверджень залежить від ситуацій,
тобто контексту (парадигми), в яких їх розглядають, то в якості
параметрів ситуації доцільно використовувати час, простір (у
трьох вимірах) й умову (умова має форму твердження однієї з
логік).

3. Ситуація застосовується як оператор модальності щодо
тверджень традиційної чи класичної двозначної логіки.
Відповідно, пропонована до використання логіка відносності
належить до різновиду модальних логік і має три значення
істинності: істинно, відносно істинно, хибно – та четверте
(відсутності оцінки) невизначено.

4. Для запису тверджень логіки відносності можливе
використання розширеної символьної мови логіки предикатів.

5. Як теоретичні засади логіки відносності сформульовано її
аксіоми, закони та деякі теореми.

6. Логіка відносності передбачає переміщення (рух)
тверджень у часі, просторі й середовищі умов. Зміна будь-якого з
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цих факторів може вести до зміни значення істинності
твердження на те саме, інше чи протилежне.

7. Логіку відносності доцільно застосовувати у тих сферах
життя суспільства, де вимушено доводиться враховувати
переміщення твердження в часі, просторі й середовищі умов.

8. У логіці до типових значень істинності (істинно, імовірно
істинно, хибно, невизначено) доцільно додати ще одне типове
значення, а саме: відносно істинно.

9. Поняття відносно істинно потрібно якомога ширше
використовувати в соціальних комунікаціях для уникнення явно
хибних значень істинності тверджень про події, які подають у
системі двозначної логіки.

Роман Онуфрійчук

Особливості фрактальної природи реальності
в сучасній філософії науки

Відомо, що  онтологія синергетики будується за допомогою
особливої системи абстракцій, ототожнених з реальністю
(“нелінійне середовище”, “динамічний хаос”, “біфуркація”,
“кооперативні ефекти”, “фрактали” тощо). Вони відображають
уявлення про загальні системно-структурні характеристики її
предмета. Ці уявлення синтезуються в різноманітні моделі
(теоретичні схеми), багато з яких були раніше створені в інших
науках – у фізиці, хімії, біології, економіці, історії, технічних
науках. Формуючись у різних дисциплінах, вони організовуються
в нову систему завдяки створюваній у синергетиці картині
реальності (дисциплінарній онтології).

Передусім варто звернути увагу на спробу описати природу
реальності шляхом ототожнення реальності з фракталами. Автор
терміну “фрактал” – відомий математик Бенуа Мандельброт,
який, досліджуючи можливі варіанти співвідношення початкового
значення х і різних комплексних значень постійної С, отримав
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множину, приналежність до якої визначає можливість утворення
різноманітних складних структур. Мандельброт дає таке
визначення: «фракталом називається структура, що складається з
частин, які в чомусь подібні до цілого». Термін фрактал
утворений від латинського fractus, що  перекладається, як ламати,
розламувати, тобто створювати фрагменти неправильної форми
[див.: 1, с. 141]. Словосполучення “природний фрактал”
застосовують для позначення природних структур, які можуть
бути представлені у вигляді фрактальної множини. Наприклад,
броунівські криві – це фрактальні множини, а броунівський рух
ми назвемо природним фракталом.

Специфічна властивість фракталоподібних структур полягає
в тому, що об’єднання  фракталів утворює ієрархічну системність,
або системну ієрархічність [див.: 1, с. 144]. Фрактал розпадається
на (під)системи, розміри та відстані  між якими відповідають
певній  ієрархії: більшою розміру (під)системи відповідає більша
відстань між ними стосовно розмірів (під)систем.

Фрактали, в яких підструктури рознесені, називаються
просторовими. Підструктури  у таких фракталах розділені
певними просторовими “бар’єрами”, висота (проникність) яких
визначається відстанню між підструктурами.

У загальному випадку фрактали можуть бути і
непросторовими. І просторові, і непросторові фрактали
розташовані в просторі, але різняться лише природою “бар’єрів”.
Такими непросторовими “бар'єрами” різної проникності
слугують, наприклад, клітинні та субклітинні мембрани, етнічні та
державні кордони.

Просторові фрактали частіше зустрічаються в неорганічному
світі, стосовно якого часто використовується просторовий
(механічний) опис, тоді як  органічний та соціальний світи
характеризуються непросторовими фракталами.

Визначальні властивості фракталів зберігаються і в
непросторових фракталах. Оскільки реальні структури, за
винятком самого Всесвіту, не фрактали, а лише фракталоподібні
об’єкти, особливо в органічному та соціальному світах, то  для їх
опису математичний апарат синергетики може бути застосований
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дуже обмежено [див.: 1, с. 150-154]. Фрактальний опис реальних
явищ має багато в чому якісний характер. І це дозволяє зрозуміти,
нехай навіть на вербальному рівні, основні закономірності
еволюції спостережуваного світу. З цього приводу Ю. Данілов
писав: “Фрактальні властивості – не примха і не плід пустої
фантазії математиків. Вивчаючи їх, ми навчаємося розрізняти і
передбачати важливі особливості оточуючих нас предметів та
явищ, які раніше, якщо й не ігнорувалися повністю, то
оцінювалися лише приблизно. Наприклад, порівнюючи
фрактальні розмірності складних сигналів, енцефалограм або
шумів у серці, медики можуть діагностувати окремі важкі
захворювання на ранній стадії, коли хворому ще можна
допомогти. Здатність віртуальних комп’ютерних фракталів
імітувати реальні об’єкти живого і неживого світу робить
фрактальну геометрію зручним способом моделювання
реальності. Понад те, Б. Мондельброт вважає, що для природи
характерний саме фрактальний спосіб самоорганізації.

Фрактальна методологія також дозволяє створювати
конкретні математичні моделі соціальних і політичних явищ і
процесів. За допомогою спеціальних програм ми отримуємо
можливість здійснювати комп’ютерні експерименти, які
симулюють такі явища та процеси, з якими неможливо
експериментувати у “не віртуальному” світі.

Отже, фрактали – не більше ніж спрощена модель реальності,
застосовна до досить широкого кола предметів і явищ. Можливо,
у недалекому майбутньому фрактальна концепція зможе
претендувати на  роль своєрідного універсального ключа до опису
природи.
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ПОТЕНЦІАЛ КОМУНІКАТИВІСТИКИ
У СФЕРІ МЕТОДОЛОГІЇ ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Михайло Марчук

Комунікативно-діалогічна парадигма
гуманітарно-наукового пізнання

Кінець ХХ і початок ХХІ ст. – це період інтенсивного
становлення глобальної єдності людства. За інерцією продовжують
спалахувати війни, але й вони трансформуються, набувають
завуальованих, гібридних форм. Об’єктивно, незалежно від нашої
свідомості, мислення, волі формується цілісна (хоча й суперечлива)
всесвітня соціокультурна система, що ґрунтується на невичерпному
потенціалі новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. І це
найголовніший аргумент на користь актуальності комунікативної
філософії, що стала домінантною формою теоретичного світогляду
третього тисячоліття.

В сучасному світі людина приречена швидко змінюватись, аби
відповідати духові часу. Життя настільки стрімко трансформується,
що ні здоровий глузд, ані наука і філософія не спроможні пояснити,
якими повинні бути ці зміни, чого треба прагнути, куди і за ким іти.
Здавалось би, віруючій людині простіше зорієнтуватись у цій
ситуації, але релігій багато і вони так само по-різному ставляться до
того, що відбувається. Тож і не дивно, що за таких обставин
інтелектуали заговорили про комунікацію. Якщо сама цивілізація
відкрила перед людьми небачені раніше можливості спілкування, то
чому не скористатися цими можливостями задля розв’язання
найактуальніших проблем сьогодення.

Інформаційна доба захопила людство ніби зненацька, тому
кардинальні зміни, що з нею пов’язані, називають кризовими, а,
наприклад, Ф. Фукуяма характеризує їх як “великий крах”, який
асоціюється з девальвацією традиційних гуманітарних цінностей.
Але ж цінності, як і саме життя, не незмінні сутності. Нові покоління
не зобов’язані сліпо сповідувати старі, традиційні норми, ідеали,
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взірці поведінки і творчої діяльності. «Формується нова естетика, –
пише А. Карась, – і загалом видозмінюється гуманітарна парадигма
сприйняття і розуміння світу» [1]. Нова доба – це і нові виклики, і
нові відповіді. «Багато що вказує на те, що довкола нас у суспільній і
гуманітарній сферах не просто руйнуються цінності і норми, а
зароджується нова тенденція відновлення життя спільнот на базі
оновленої гуманітарної парадигми» [там само].

Становлення нової комунікативної парадигми у ХХ ст. –
яскравий приклад того, як філософія може і повинна передбачати
фундамментальні цивілізаційні зрушення в історії людства.
Йдеться про концепції інформаційного та мережевого суспільства,
які стали першими спробами осмислити передбачувані процеси
стрімкого входження в наше життя комп’ютера, Інтернету,
мобільного зв’язку та соціальних мереж, які кардинально змінили
соціокультурне середовище буття глобалізованого людства.

Комунікативна філософія стала вельми актуальною в другій
половині ХХ ст. водночас із так званими антропологічним, лінгві-
стичним і багатьма іншими “поворотами”. Комунікативна парадигма
набуває поширення в науках про людину, суспільство, культуру.
Вона втягує у свою орбіту найрізноманітніші філософські школи,
течії, напрями, які з комунікативного погляду намагаються пере-
осмислити свої попередні досягнення. Успіх комунікативної
філософії у ХХ ст. пояснюється тим, що в ній дістали своє
продовження ідеї діалогічної філософії, семіотики, аналітичної та
лінгвістичної філософії, герменевтики, екзистенціалізму, персо-
налізму тощо.

Комунікативна революція торкнулась і філософії науки. У
пошуках шляхів подолання кризи наукова методологія зверта-
ється до можливостей комунікативної філософії. Проілюструємо
це на прикладі концепції Т. Куна.

Під час революційної зміни наукових парадигм важливу роль
відіграє, на думку Т. Куна, спілкування. Боротьба між
прихильниками старої і нової парадигми виливається в суперечку,
тому що йдеться про різні перспективи подальшого розвитку
науки. Комунікація стосується логічного обгрунтування переваг
нової чи старої парадигми, яке має допомогти зробити
правильний вибір. «Вибір здійснює вчений член співтовариства,
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проте він обтяжений приналежністю до культури, історії, сім’ї,
соціуму, взаєминами з колегами і т ін., все це впливає на вибір і
якось вторгається у наукову раціональність, породжуючи масу
логічних труднощів» [2, с. 322].

Комунікативна парадигма – це ключ, який підходить не до всіх
дверей. Діалог у науці не завжди виправданий і потрібний, навіть у
процесі зміни парадигм (за Т. Куном). Наукові революції бувають
глобальні (типу коперніканської) і менш значущі, наприклад, у тій
або тій конкретній сфері знань. «У першому випадку вчений постає
індивідом, який мислить у горизонті суб’єкта-особистості,
усвідомлює себе на роздоріжжі способів мислення, і тут спілкування
має діалогічний характер. Таким було, безумовно, спілкування
великих фізиків у ХХ столітті, й не тільки між собою, а й з тими, хто
у XVII столітті закладав основи пізнавального мислення Нового
часу. Обговорення ж менш масштабних проблем, яке не вимагає
переосмислення логічних основ, не вважається діалогічним у
філософському значенні слова: не кожна бесіда, не кожна розмова чи
суперечка є діалогом» [там само].

Цю відмінність треба враховувати, осмислюючи роль і
значення комунікативної парадигми у процесі гуманізації та
гуманітаризації сучасного наукового пізнання. Видатні
історики науки намагалися виявити в її розвитку комунікативні
передумови. Уже А.Койре в середині ХХ ст., аналізуючи
наукову революцію XVII ст. доходить висновку, що зрозуміти
науку неможливо поза контекстом мислення певної історичної
доби, тобто без урахування її зв’язків з філософією, культурою,
металітетом. Т. Кун, запозичивши у Койре термін “парадигма” і
розвинувши його до статусу загальновизнаного концепту, вже
прямо включає стосунки між ученими в межах наукового
співтовариства у саму логіку знання. Це означало, що творчий
потенціал розуму вченого вже не виводться поза межі логічних
інтерпретацій. Врахування результатів актуалізації цього
потенціалу відкриває перед наукою нові горизонти. Так
відбувається реабілітація суб’єктивного полюсу наукової
діяльності, що набув ще більшого значення в науковій
революції ХХ ст.
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Розуміння значення стосунків (комунікації) між ученими,
їхнього впливу на формування наукової парадигми веде до
плюралізму в розумінні засад наукового пізнання. Видатні вчені
ХХ ст. (В. Гайзенберг, Н. Бор, А. Айнштайн) були водночас і
філософами науки. Характерна риса їхньої творчості полягає в
тому, що свої природничонаукові міркування вони будували ніби
за взірцями гуманітарного мислення, наділяючи предмет свого
дослідження суб’єктивними властивостями.

Комунікативний підхід органічно вписується в некласичну і
постнекласичну епістемологію, тому що він передбачає, по-
перше, синтез усіх сучасних епістемологічних і методологічних
ідей і, по-друге, гуманістичну спрямованість і ціннісну
релевантність наукового знання.

Це пояснює, чому саме гуманітарні науки у комунікативному
підході відкрили для себе нову методологічну перспективу
дослідження людини, суспільства, культури. Гуманітарне знання
діалогічне за самою своєю природою. Реальні досягнення у цій
сфері наукового пізнання стають цікавими і для природничників,
які змушені не лише реагувати на критику науки в цілому, а й
переосмислювати свої світоглядно-ціннісні настанови і
корегувати методологічні засади, узгоджуючи їх із новітніми
(постнекласичними) підходами, які сформувались і демонструють
ефективність у глобальному комунікативному просторі.

Епістемологія та філософія науки сьогодні виявляють інтерес
до сутності гуманітарного мислення, до його методологічних
аспектів, які пов’язані з утвердженням ідеї науковості
гуманітарного пізнання, до реальних здобутків герменевтичних,
аксіологічних і багатьох інших підходів у сфері психології,
мовознавства, філософії права, теорії культури, історії тощо. Вони
стали актуальними для всіх інших наук, які, розвиваючись у
контексті сучасного міждисциплінарного синтезу та реагуючи на
глобальні виклики, не можуть абстрагуватися від ідеї смислу,
соціокультурної та гуманістичної спрямованості науково-
технічного поступу людства.

Комунікативна філософія продемонструвала й методологічні
можливості зближення природничонаукового і гуманітарного
знання. У постнекласичному науковому просторі діалогічний
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підхід акцентує увагу на людиномірно-ціннісних вимірах
сучасного природознавства, на новому розумінні суб’єкта і
об’єкта пізнання, на переосмисленні класичної настанови на
ціннісну нейтральність науки тощо.

Комунікативна філософія дуже швидко знайшла широку
підтримку, але водночас і змушена реагувати на серйозну критику.
«Комунікативний підхід став предметом жвавих філософських
дискусій, у яких взяли участь багато відомих сучасних філософів –
Г.-Ґ. Ґадамер, Н. Луман, представники структуралізму і
постмодернізму (Ж. Ліотар, М. Фуко, Ж. Деріда й ін.), які
відзначили в ньому ідеалістичні й утопічні риси: перебільшення
можливостей комунікуючої громадськості, особливо політичної
комунікації, недооцінку влади офіційних структур і нормативних
приписів, відсутність аналізу економічних умов і програми
соціальних перетворень» [2, с. 252]. Передусім критикувалася
просвітницька спрямованість габермасівських проєктів на
раціональність, хоча й у комунікативному її трактуванні. Критики
комунікативної філософії не поділяли оптимізму щодо позитивної
перспективи застосування комунікативної раціональності, хоча
вони самі до неї часто звертались у своїх оцінках
постіндустріального інформаційного суспільства.

Попри справедливість такої критики, комунікативна
філософія стає дедалі популярнішою завдяки своїй практичній
спрямованості та реалістичності намірів. Пориваючи з
універсалістськими претензіями, вона покладається на
комунікацію, покликану стати сполучною ланкою в сучасному,
все ще розділеному на частини світі.
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Вадим Чуйко

Суверен як умова комунікації

Застосування в комунікативістиці терміну “суверен”, яким
визначається людина як господар самої себе (в Україні – “пан”),
долає редукцію спрощення, поширену в гуманітарних науках, яка
використовується для  утворення сумарного об’єднання людей у
множину однорідних елементів (брати і сестри, буржуа і пролетарі,
народ, населення тощо), що формує образ “людини маси”. Концепт
суверена визначає людину як носія унікальних властивостей, що
дозволяє засобами комунікації утворювати різноманітні поєднання
людей як носіїв інакшості в інноваційні утворення: складний
міждисциплінарний суб’єкт наукового дослідження, самоврядні
громади, створювати суспільство і державу самоврядних громад.

Гуманітарні студії, які абстрагуються від комунікації
суверенів, як діючого способу заснування суспільного існування,
створюють наратив кратичного (насильницького) формування
суспільства.

Застосування вказаних концептуальних тверджень дозволяє
сформулювати такі тези:

1. Усвідомлення себе сувереном (носієм властивості бути
джерелом довіри і недовіри) – це визначальна ознака людини
індоєвропейського космосу.

2. Всі посадовці суспільного (державного) керування
наймаються на посадову службу на підставі їх обрання та
призначення суверенами.

3. Функціонер-керівник не має права стосовно суверена
приймати доленосне рішення.

4. Функціонер-керівник може призначатися посадовцями, які
наділені вказаним правом обиратися лише тими, стосовно кого
вони таке право мають.

5. Вільне прийняття суверенами закону зумовлює
обов’язковість його виконання сувереном, бо інакше втрачається
право на суверенітет.
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6. Суверен, наймаючи функціонера, наприклад суддю, не дає
йому влади над собою (влада невід’ємний складник лише
суверена). Договір найму дає право розсудити за допомогою
прийнятих суверенами  нормативних актів і досвіду їх
застосування у цій громаді.

7. Оскільки договір суверена з найманим функціонером
залежить від різних потреб суспільства, створеного домовленістю
суверенів (наприклад, при звертанні до лікаря), суспільні
домовленості мають різний предмет, зміст, визначають різні
обов’язки сторін.

8. Суверен – такий суб’єкт, який має здатність самостійно
вибирати правила, обов’язковість виконання яких ним особисто
гарантується. Тому він безпосередньо спроможний бути
громадянином, державцем, що відрізняє його від підданого
(визначеного примусом зовнішніх обставин стосовно нього), який
завжди – лише об’єкт.

9. Суверенітет визнає природне право кожного бути іншим, що
об’єднує угодою суверенів у складний комплекс, а не сумарну масу,
в складне ціле, яке не може бути редуковане до елементарного.
Кожна нова угода формує нові можливості нового цілого.

10. Створення індоєвропейського громадянського суспільства
– це, по суті, заснування індоєвропейського ладу, де люди, діючи
у власних інтересах, формують відкриту для комунікації
суспільну угоду, засновану на суверенному праві виявляти довіру
та недовіру. Через кожні 25 років нове покоління обов’язково
виявляє недовіру ненароджених до діючої угоди і вимагає
процедури її корекції.

11. Індоєвропейський лад, виокремлюючи суверенів і
найманих посадовців, як гідних довіри, лише вирізняє в одній
особі суб’єкта і об’єкта.

12. Поділ людей, а не спроможностей людини, на суб’єктів і
об’єктів – головна причина не комунікативного протистояння у
міжособистісних, міжнаціональних, класових, релігійних,
культурних та інших конфліктах, що іменується індоєвропейцями
як “єгипетський проект’ (анти-комунікативний проект підкорення
живих мертвим).
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Оксана Петрушенко

Акультурація як фактор соціальної комунікації

В сучасну епоху завдяки процесам глобалізації, посиленню
міграції та існуванню такого явища, як культурний імперіалізм,
практично в усіх регіонах планети відбуваються процеси, які в
культурології, культурній антропології та соціології позначають
термінами “акультурація”, “культурний контакт” або
“транскультурація”. Ці терміни позначають ситуацію, коли при
зустрічі та співіснуванні у певному регіоні двох культур
відбувається запозичення чи зміни матеріальної культури, звичаїв
і вірувань у певній культурі під впливом іншої.

Саме у такому контексті американські антропологи
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. вивчали зміни у культурі
індіанців під впливом культури білих американців (М. Херсковіц,
М. Мід, Б. Малиновський) [2, c. 16]. В межах цих досліджень
акультурація значною мірою трактувалась як асиміляція, тобто
йшлося в першу чергу про запозичення певних культурних
патернів культурою-реціпієнтом від культури-донора.

При взаємодії культур виникає так звана інверсія
транскультурації, коли представники престижнішої, або пануючої
культури переходять на позиції пригніченої культури, а інтелігенція,
що належить до пануючої культури, здійснює свою творчість у
межах духовно-естетичного та мовного впливу менш відомої
культури. Як приклад такої творчості можна навести твори
П. Меріме, де використані польські народні перекази; діяльність
представників “української школи” в межах польського романтизму
(Б. Залеський, Ю. Словацький); вірші Гарсія Лорки, написані по-
галісійськи, численні твори іспано-мовних та англо-мовних авторів,
які базуються на культурі Південної Америки [3, c. 266-267].

У подальших дослідженнях цього процесу в 30-і роки ХХ ст.
з’ясувалося, що можливе також лише часткове засвоєння
елементів культури-реципієнта (синкретичні релігійні культи у
негритянській культурі Америки), або повністю негативне
ставлення “примітивних культур” до ситуації контакту з західною
індустріальною культурою (Лінтон позначив цю ситуацію
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терміном “нативістські рухи”, Б. Малиновський використовував
термін “трайбалізм”).

У 50-60-і роки ХХ століття зросла кількість досліджень, які
вивчали зворотний вплив неєвропейських культур на західну
цивілізацію (японізація, китаїзація; вплив африканських музичних
форм на сучасну західну музику). Дослідження останнього
спрямування можна вважати певною науковою культурологічною
базою для розвитку консерватизму та правих рухів у сучасному
європейському політичному житті, оскільки йдеться про те, що
західна культура починає “розмиватися” різноманітними
зовнішніми культурними та релігійними впливами, втрачає свою
цілісність, самоідентичність та самодостатність, втрачає здатність
до подальшого саморозвитку саме як європейська (англійська,
італійська, тощо) культура.

На початку ХХІ століття у науковій літературі дедалі частіше
з’являються міркування про те, що глобалізація, крім
економічного панування одних регіонів над іншими, має ще й
надзвичайно негативний культурний аспект – у процесі
глобалізації відмирають регіональні та національні різновиди
промислової діяльності (вироблення певних тканин, створення
певних видів керамічного посуду, будівництво типових будинків)
(Е. Гідденс, М. Горкгаймер) [1]. Проте англійський антрополог
К. Фокс на основі антропологічних польових досліджень,
здійснених в Англії, доходить висновку, що «головний наслідок
глобалізації … це зростання націоналізму і трайбалізму, повсюдна
боротьба за незалежність, тяжіння до розмежувань і
самоідентифікації, прагнення, з новою силою, до етнічної та
культурної ідентифікації націй в усьому світі» [4, с. 40]. Процеси
глобалізації та антиглобалізації дуже цікаво переплітаються між
собою: «такі нові глобальні медіа, як інтернет, наприклад, стали
ефективним засобом для популяризації традиційних культур, а
водночас і всесвітньої субкультури антиглобалістських
активістів» [там само, с. 41].

Понад те, іммігранти, етнічні меншини, що оселились у країні
постійно, певним чином формують поведінкові патерни, ідеї,
переконання та цінності. При цьому вони не переймають
(зберігають релігію) і не можуть переймати (колір шкіри) всі риси
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нової для себе спільноти. Переймається переважно поведінка, та й
то вибірково. Іммігранти обирають певні, прийнятні для себе,
зразки поведінки і уникають тих, що видаються їм сміховинними.
Тому К. Фокс зазначає, що ті, хто говорять про акультурацію,
часто схильні недооцінювати елемент вибору. Процеси
акультурації часто зводять до «нав’язування “домінантної”
культури необізнаним і млявим меншинам, замість того, щоб
зосередитися на осмисленому, свідомому, обдуманому та навіть
глузливому виборі індивіда, який вільно обирає з-поміж традицій
та звичаїв приймаючої культури. … Це свідомий процес, а не
форма промивання мізків, як вчить теорія акультурації» [там само,
с. 47]. Прийняті патерни можуть використовуватися для
практичних потреб комунікації, а можуть бути предметом
підсміювання над “приймаючою” культурою. При цьому той, хто
пройшов акультурацію, за певних умов, може легко усунути ці
патерни зі своєї поведінки, оскільки усвідомлює дистанцію між
ними та своєю власною самоідентичною поведінкою.

Ці дослідження К. Фокс дозволяють дійти висновку, що
очікувані результати акультурації, на які за певних обставин
розраховують владні структури, або політологи, не є такими
безумовними, як це здається на перший погляд. Так, формування
єдності народу в Австро-Угорській та Російській імперіях, у
Радянському Союзі виявилися нетривкими та ненадійними і
завершилися розпадом цих державних об’єднань. У сучасному світі
подібні процеси спостерігаються в Іспанії, Канаді, Нідерландах,
причому в цих країнах йдеться не про мігрантів, а про певні
культурні регіони всередині країн. Використання патернів іншої
культури може сприйматись як умова гри, як “прикол”, як
тимчасова доконечність. Отже акультурація як зворотній бік
глобалізації вимагає детальнішого вивчення та певної уваги з
погляду подальшого розвитку соціально-гуманітарного пізнання і
реальних проблем сучасного суспільства.
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Марія Чікарькова

Проблема Іншого у міжкультурній
комунікації в епоху глобалізації

В епоху, коли світ стає “глобальним селищем” (М. Маклуен),
з надзвичайною гостротою постає питання про культурну
самоідентифікацію людини, країни, етносу. Якщо раніше країни
були більш-менш гомогенними, і культура виконувала насамперед
трансмісійну функцію, то тепер, у мультикультурному
середовищі, відбувається те, що М. Козловець влучно називає
“зіткненням ідентичностей” [3, с. 155], і важливим питанням
постає сприйняття Іншого, інших культур, питання їхнього
діалогу тощо. Перша стадія, коли ми зустрічаємо Іншого,
представника іншої культури, – це найчастіше стадія культурного
шоку, який автор цього терміну, К. Оберг визначає як «тривогу,
що є результатом втрати всіх знайомих нам знаків і символів
соціальної взаємодії» [8, p. 177]. Д. Мамфорд також бачить у
цьому феномені насамперед реакцію тривоги та непевності, коли
ми не можемо зрозуміти і передбачити поведінку людей іншої
культури [7]. П. Адлер підкреслює, що це насамперед «набір
емоційних реакцій» на втрату основ власної культури та нові
культурні стимули, які мають мале значення, або й зовсім його
позбавлені [5, p. 13]. Очевидно, що існують люди, які швидко та
легко пристосовуються до нової культури, але це все ж таки –
виняток, переважна більшість потребує періоду адаптації, який
може тривати від декількох місяців до декількох років, а для
когось взагалі ніколи не настає.
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Існують численні класифікації стадій культурного шоку. Так,
Е. Даттон виокремлює три стадії культурного шоку: ксенофілія
(захоплення новою культурою), ксенофобія (роздратування) та
адаптація [6], а Г. Біленька обмежується двома етапами
сприйняття нового в культурі: «егоцентричні типи сприйняття
(заперечення різниці між культурами, захист власної культурної
ідентичності) і етнорелятивні (прийняття існування культурних
відмінностей, адаптація до нової культури, інтеграція в нову
культуру)» [2, с. 14].

Річ у тім, що в процесі становлення кожної людини
відбувається процес її інкультурації, опановування норм певної
етнічної культури. Тож у кожної людини «формується почуття
культурної і соціальної ідентичності, мережа цінностей і вірувань,
спосіб життя і почуття етноцентризму як переконання в тому, що
звичаї і традиції, які властиві даній культурі, є доцільними і єдино
доступними», отже, «освоєння нового для реципієнта культурного
середовища певною мірі схоже на соціалізацію особистості,
проте, воно відбувається на тлі вже сформованої системи
цінностей і світосприйняття» [2, с. 15]. Зрозуміло, що при
зіткненні “старої” і “нової” культур відбувається конфлікт, на
який людина змушена реагувати.

Зустріч з новою культурою, втіленням якої є Інший (Інші)
означає – інший менталітет, стереотипи, традиції, ритуали,
побутові норми тощо. Навіть якщо ми самі прагнули цієї зустрічі,
після нетривалого захоплення, виникає нерозуміння і навіть
неприйняття. Це може накладатися на т. зв. неофобію – страх
перед новим, незвичним, адже саме таким постає Інший у нашій
свідомості.  Якщо ж ми перебуваємо, наприклад, за кордоном, то
до нашого шоку приєднується “комунікаційний шок” (інше
спілкування – і вербальне, і невербальне).

Серед ключових причин культурного шоку називають
етноцентризм; це «автоматична оцінка індивідом всього, що
відбувається, з позиції рідної культури та її норм і традицій і
стереотипізація, тобто формування негативних етнічних стереотипів,
які не дозволяють відкрито та неупереджено осмислювати та
приймати особливості іншої культури» [1, с. 142]. Річ у тім, що
доросла людина вже має певну етнічну самосвідомість, етнічну
самоідентифікацію, тобто належить до певної етнічної культури,
однією з характеристик якої є «прагнення до консервації та
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культивування сталих традицій» [4, с. 115]. Потрапляючи в інше
етнічне середовище, ми відчуваємо дискомфорт і, аби уникнути
цього відчуття, часто намагаємося приєднатися до своєї етнічної
групи (тобто таких само мігрантів). Утім, у такий спосіб ми
потрапляємо в пастку – замість опановування нових культурних
компетенцій людина консервується у межах рідної культури, і це
ускладнює міжкультурну комунікацію.

Вважається, що важливу роль в успішному подоланні
культурного шоку відіграє освітній рівень людини: чим він вищий
– тим легше відбувається адаптація. Можна також зробити
припущення, що людина, яка виросла в мультикультурному
середовищі (наприклад, завдяки поєднанню різних культур у її
родині чи місцевості, де вона проживала), буде відчувати в такій
ситуації менший культурний шок, аніж та, що виросла у
гомогенному культурному середовищі.

Нині існують численні державні програми, особливо у
країнах, які вже давно стикаються з великою кількістю мігрантів:
наприклад, «Intercultural Sensitizer» у США. Наявні також способи
упередження культурного шоку: культурний обмін, формування
широких культурних компетенцій, часткова асиміляція тощо.
Утім, це все одно не знімає гостроти проблеми.

За успішного переживання культурного шоку відбувається
справжній діалог культур, опанування нової культури і врешті-
решт людина (а іноді й цілий етнос) стає бікультурною, або
полікультурною. Зауважимо принагідно, що все ж таки цей процес
зазвичай не відбувається без втрат для однієї з цих культур.

Усе це робить ситуацію екзистенціально вагомою та незмінно
актуальною для наукового вивчення й вироблення практичних
рекомендацій.
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Александр Шохов

Субъект–исследователь
как бриколлажный объект исследования

Сегодня стремительно набирают популярность идеи Б. Латура,
М. Каллона, С. Вулгара и Д. Ло о том, что производство научного
знания – это своеобразная сборка, осуществляемая учеными и
философами, которые используют «устройства записи» [2, c. 121] и
в коммуникации друг с другом конструируют «множественные
реальности» [3, с. 191]. При этом подразумевается, что реальность,
которая изучается учеными, и реальность, которая конструируется
ими, – это две совершенно разные реальности. По словам Джона
Ло, «внешнее неисчерпаемо, избыточно, активно… оно –
множество колеблющихся потенциальностей и в конечном счете
абсолютно неопределенный поток» [3, с. 296]. Когда же ученые
производят сборку методом, который Джон Ло называет «метод-
сборка», они как бы обнаруживают резонансы между тем, что

http://www.immi.se/intercultural/
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зафиксировали устройства записи и выделенными в
неопределенности потоками реального: «метод-сборка может быть
понята как резонанс, так как она работает путем обнаружения и
создания регулярностей в мире» [3, с. 296].

Ни БрюноЛатур, ни Джон Ло не говорят о роли
коммуникации в процессе сборки. Они не уточняют в какой
степени научное знание является интеллектуальным конструктом.
Они исходят из того, что поскольку объективная реальность
непосредственно недосягаема, то все, чем располагают субъекты-
исследователи, – это их собственные сборки реальности, которые
полностью определяются устройствами записи и способами,
которыми принято такую сборку осуществлять.

Наблюдая за тем, как собираются модели реальности и как
производится исследователями научное знание в данном сообществе
в данное время, можно уверенно сказать, что сборку моделей
осуществляют субъекты-исследователи. Но если обратить внимание
на самого субъекта-исследователя, можно обнаружить, что,
приступая к решению исследовательской задачи, он оказывается под
влиянием различных парадигмальных конструктов, школ,
авторитетов, учений, теорий и концепций, каждая из которых
является для него определенной ценностью, своеобразной опорой.
Можно сказать, что монолитный субъект-исследователь
классической науки на этом этапе исследовательской работы
становится множественным, диссоциированным, он
трансформируется во множество коммуникативных состояний,
каждое из которых в процессе дальнейшей дисперсии оформляется в
отдельную «ипостась» [4, с. 41]. Дисперсия субъекта-исследователя
такова, что каждая из его ипостасей – это он сам, и все ипостаси
вместе – это тоже он сам, при этом каждая отдельно взятая ипостась
не исчерпывает всей полноты смысло-содержательного космоса, в
котором пребывает субъект-исследователь. Он проживает
диссоциацию и дисперсию в состоянии рефлексии первого уровня.

Пересборка субъекта-исследователя в новую целостность
осуществляется в рефлексивной позиции второго уровня. Кто и
каким образом осуществляет эту пересборку, если на первом
уровне рефлексии субъект дисперсирован, лишен какого-либо
выделенного центра и представляет собой композицию
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коммуникативных состояний (ипостасей)? Находясь в таком
множественном состоянии, субъект не может пересобрать самого
себя. Да и как возможен для него выход в рефлексию второго
уровня? Логично предположить, что пересборку субъекта и выход
в рефлексивную позицию второго уровня осуществляет не сам
субъект-исследователь.

Находясь на первом уровне рефлексии, дисперсированный
субъект-исследователь не является ни системой (поскольку нельзя
сказать, что он “состоитиз ипостасей”), ни сетью (поскольку
нельзя сказать, что ипостаси – это “узлы” сети), ни средой.
Дисперсированный субъект–исследователь скорее подобен
рассеянию света, радуге, интерференционной картине, солнечным
бликам на морских волнах. Это дает возможность говорить о
выделении особого класса объектов исследования, которые
трудно описывать в терминах систем, сетей и сред. Их можно
назвать бриколлажными (термин “бриколлаж” был использован
Лидией Богатой [см.: 1, с. 385]).

На первом уровне рефлексии аутокоммуникация удерживает
вместе разные ипостаси субъекта-исследователя, благодаря чему
решаемая исследовательская задача рассматривается с различных
интеллектуальных позиций. Этот процесс позволяет композиции
ипостасей не распасться. В аутокоммуникации формулируются
различные варианты понимания наблюдаемых процессов и
явлений, появляются интерпретации экспериментов и
теоретических конструктов, фиксируются результаты познания.

Можно предположить, что аутокоммуникация дисперсиро-
ванного субъекта-исследователя в какой-то момент качественно
изменяется, в ней возникают ответы на вопросы: “Кто я?”, “В чем
состоит мое уникальное решение исследовательской задачи?”,
“Какова моя авторская стратегия?”, “Какие подходы к решению
задачи я считаю эффективными?”. Эти “собирающие” вопросы,
часто задаваемые исследователю коллегами, инициируют ответы, в
результате которых и происходит выход субъекта-исследователя на
второй уровень рефлексии и одновременно он пересобирается в
новую целостность. Можно назвать собирающие вопросы нормами,
поскольку они побуждают различные ипостаси дисперсированного
субъекта давать ответы как бы “от лица” будущей целостности.
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Аутокоммуникация играет роль “проводящей среды”, в
которой становится возможным возникновение норм. Если в
аутокоммуникации нормы не возникают, то субъект-исследователь
остается дисперсированным. Его исследовательская деятельность в
дальнейшем будет происходить либо в форме обзора возможных
подходов к решению научной задачи без попытки предложить
собственный вариант, либо такой субъект выберет одну из
ипостасей в качествеосновной интеллектуальной и коммуника-
тивной позиции, и тем самым существенно обеднит свой смысло-
содержательный космос.

Подобные процессы происходят и в масштабе сообществ.
Сборки моделей реальности осуществляются субъектами-
исследователями с использованием “устройств записи”, что
детально описано в работах Б. Латура, С. Вулгара, Д. Ло. Роль
коммуникации внутри сообществ состоит в том, что она
выступает проводящей средой, в которой транслируются нормы
научности, принятые в данном сообществе исследователей в
данный период времени, что создает условия для производства
научного знания.
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Ірина Починок

Прагматизація філософсько-
методологічного дискурсу

1. Тенденція прагматизації методологічної свідомості має
системний характер, вона зумовлена особливостями розвитку науки
та філософії останнього століття. Її загальними передумовами є
перехід філософії від «світу науки до світу життя» (Г.-Ґ. Ґадамер) і
пов’язані з цим антропологічний, лінгвістичний, комунологічний по-
вороти у філософії, криза нормативізму та фундаменталізму класич-
ної методології, становлення некласичної наукової раціональності.
Водночас процеси теоретизації науки та зростання в ній проблемно-
пошукових і практично орієнтованих досліджень актуалізували про-
блему ефективності методології наукового пізнання. Ця проблема
набуває ще більшої значущості у зв’язку з утвердженням науки як
безпосередньо продуктивної сили сучасної цивілізації.

2. Прагматизація новітньої методології конституюється
передовсім в її опозиції до метафізики, що втілювала умоглядний
тип філософування, претендуючи на монополію знання
фундаментальних засад буття і пізнання, а відтак єдину інстанцію
легітимації всіх когнітивно-ціннісних способів освоєння світу.
Щоправда, цей “похід” проти метафізики був неоднозначний. В
гуманітаристиці він не набув резонансу з огляду на принципову
неусувність метафізичної компоненти в структурі буття людини, а у
філософській методології він пройшов шлях від заперечення ролі
метафізики в науковому пізнанні з огляду на неверифікованість її
висловлювань (неопозитивізм) через часткову реабілітацію
метафізики як роздумів людини про світоглядні проблеми
(критичний раціоналізм) і до визнання евристичного значення ідей
метафізики як глибинної (онтологічної та смислової) основи
наукових дескрипцій (аналітична філософія).

3. Важливими передумовами прагматизації методологічної
свідомості є: а) інтегративні  процеси в науці, які активізували
проблему практичної значущості методів в суміжних сферах
пізнання, скажімо, евристичного потенціалу “природничо-
наукового” пояснення в “науках про дух” і “гуманітарного”
розуміння у природознавстві; б) формування післякласичної
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наукової раціональності, що передбачало врахування кореляційних
залежностей між пізнанням, об´єктами, пізнавальними засобами і
ціннісно-смисловими інтенціями суб´єкта; в) виявлення
доповнюючих до традиційних семантично-синтактичних аналізів
мовних висловлювань їхніх прагматичних вимірів. Це, зокрема,
дослідження сутнього перформаційних висловлювань, які
виражають інтенції (діяння, накази, клятви) суб’єкта (теорія
мовленнєвих актів Дж. Остіна і Дж. Сьорла); аналіз специфіки та
дієвості мовних прескрипцій (універсальний прескриптивізм
Р. Хеара); інтерпретація значень і смислів висловлювань як “форм
життя”, їхньої залежності від поведінки людей і мовних дискурсів
(концепція “мовних ігор” “пізнього” Л. Вітґенштайна).

4. Основа прагматизації методології – ідеї класичного
прагматизму: “принцип Пірса”, що акцентує на практичній
значущості для наших діянь висновків з тих або тих ментальних
побудов; обґрунтування В. Джемсом методично-методологічного
характеру настанов прагматизму та їх ефективності у розв́ язанні
проблем метафізики, етики, релігії; розробка Дж. Дьюї концепції
прагматизму як інструменталізму, інтерпретація понять, законів,
теорій як проектів і засобів наукового пізнання та практики. При
цьому засадничий інваріант прагматизму – настанова на
ефективність, корисність, успіх може набувати різних значень: у
соціально-економічній сфері – підвищення добробуту, досягнення
консенсусу, толерантність; у царині духовності – життя згідно з
найвищими цінностями; у науці – розв´язання проблем, наукові
відкриття, досягнення істини; у моралі – почуття справедливості,
сумління, благо; у світогляді – глибоке усвідомлення та реалізація
смисложиттєвих проблем. Усі ці інтенції підпорядковані контролю
життєвих ситуацій та адаптації людини до природних і соціальних
змін.

5. На інтенсифікацію процесів прагматизації методологічної
свідомості потужно вплинули постпозитивістські дослідження науки
як історичного і соціокультурного феномену. Вони означали
остаточне подолання моно-логоцентристського фундаменталізму
класичної методології та проникнення у методологічну свідомість
ідей плюралізму і комунікації наукових співтовариств.
Прагматистський дух некласичної методології виявляється у
конкуренції парадигм, дослідницьких програм, в епістемному
анархізмі, проголошенні самодостатності картин світу та вільного
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доступу громадян до науки, релігії, мистецтва, літератури, міфології
тощо. Вибір того чи того інтелектуального зразка здійснюється за
прагматичними критеріями ефективності, зручності, простоти,
операційності з урахуванням конкретних життєвих умов і ситуацій.

6. Важливим чинником утвердження значущості прагматичної
методології є творчий діалог прагматизму та аналітичної філософії
на основі логіко-лінгвістичного аналізу мови стосовно проблем
наукового пізнання, демократії, діалогу культур, гендерних
стосунків тощо. При цьому світ мови постає як самодостатній
універсум, експлікація значень і смислів якого вважається
доконечною передумовою, з одного боку – підвищення
методологічної культури прагматизму, обґрунтованості його
дискурсів, а з іншого – подолання надмірного академізму
аналітичної філософії, її прориву до реалій життя і збагачення ідеями
прагматизму. Спільною для існуючих тут концепцій
(“концептуальний прагматизм” К. Льюїса, “ідеалістичний
прагматизм” Н. Решера, реалізм (“внутрішній”, “з людським
обличчям”, “природний”) Х. Патнема, антиформалізм М. Вайта,
критика класичного емпіризму В. Квайна, номіналістично-
дескриптивний прагматизм Н. Гудмена та ін.) стала ідея побудови
необмеженої кількості теоретичних моделей дійсності, ефективність
яких підтверджується/спростовується прагматичними критеріями з
урахуванням специфіки досліджуваних проблем і конкретних умов.
Відтак у прагматистську методологію проникають настанови
релятивізму та конвенціоналізму.

7. Істотно вплинула на прагматизацію методологічної свідомості
Франкфуртська соціологічна школа, в якій прагматичним вважа-
ються передовсім культивування духу перманентної та безком-
промісної критики і рефлексії як засобів подолання ідеологем і
апологетичного характеру усталених соціальних теорій, розвінчання
удаваного гуманізму сучасного суспільства. Традиційним теоріям
суспільства, що не усвідомлюють своєї залежності від суперечностей
і стихії суспільних відносин, протиставляється нова критична теорія,
яка перебуває у свідомій опозиції до капіталізму та соціалізму як
принципово несправедливих типів суспільства, розкриває
антигуманну сутність витонченого маніпулятивного механізму
Системи, Влади, Капіталу й обґрунтовує доконечність соціал-
реформістської трансформації цивілізації, що повною мірою
відповідає потребам вільного і творчого розвитку особистості.
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8. Можливі напрями виявлення прагматичного потенціалу
власне філософії представлені дослідницькими проектами К.-
О. Апеля та Р. Рорті на основі мовного дискурсу та
інтерсуб´єктивності. Прагматика філософії, доводить Апель,
визначається не її ставленням до об´єктивної реальності, вона має
трансцендентальні засади і закорінена у раціональності (апріорних
нормах, принципах) комунікативного досвіду. Її доконечні
передумови – наявність у суб’єкта «компетентності до рефлексії» і
трансцендентальна мовна гра ідеального комунікативного
співтовариства, що уможливлюють досягнення взаєморозуміння та
консенсусу. Комунікативним досвідом у його діахронії та синхронії
випробовує філософську прагматику й Рорті. Деконструюючи всю
попередню філософію, він залишає від неї лише її мову
(“словниковий запас”, поняттєво-категорійний апарат) і надає новій
філософії значення “літературної критики” та “повчальної”
дисципліни. Неопрагматизм постмодерністської філософії
виявляється в її свідомому дистанціюванні від традицій і державних
інституцій, підвищеному інтересі до всього проблемного,
унікального, периферійного як зародків майбутньої культури,
герменевтичному експериментуванні з текстами, стимулюванні
інтелектуального зростання особистості, взаєморозуміння і
толерантності між людьми, у місії посередника в діалозі етносів,
культур, наукових співтовариств та утвердженні її як “голосу в
нескінченному діалозі людства”.

9. Прагматична методологія зазвичай взаємодіє з іншими
методами, особливо герменевтичним і феноменологічним. Вона
значно поглиблює наше бачення науки, сприяє подоланню її
об´єктивістської моделі та формуванню нового її образу – науки
людиномірної, практично значущої і морально відповідальної. В
орбіту своєї рефлексії вона включає не лише сутнє, а й належне,
акцентує увагу на специфіці осягнення системних (екологічних,
технічних, інформаційних) об’єктів, у які включена людина, а також
світу людських цінностей та ідеалів. Її ефективність найбільше
виявляється в гуманітаристиці, технікознавстві, інформатиці. Отже, є
достатньо підстав для висновку про формування в сучасній
методології прагматичної парадигми.



124

Література
1.Джемс Дж. Прагматизм. – К., Видавнич. дім «Альтернатива», 2000. –

144 с.
2.Дьюи Дж. Реконструкция в философии. – М.: «Логос», 2001. – 168 с.
3.Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки.

Итоги ХХ столетия. – М.: Логос, 2000. – 320 с.
4.Мирский Э.М. Коммуникация в науке // Новая философская

энциклопедия. В. 4-х томах. – Т.ІІ. – М.: «Мысль», 2010. – С. 281-282.
5.Огурцов А.П. Философия науки: двадцатый век: Концепции и

проблемы: в 3 частях. Часть третья: Философия науки и
историография. – СПб.: Изд. дом «Мірь», 2011. – 336 с.

6.Пирс Ч. Начала прагматизма. – СПб ГУ., Алетейя, 2000. – 318 с.
7.Рорти Р. Философия и зеркало природы – Новосибирск: Изд-во

Новосиб. ун-та, 1997. – 320 с.

Оксана Кушнір

Комунікативний характер
трансдисциплінарних досліджень

Пошук підстав і стратегій подолання диференціації науки, її
звертання до загальносоціальних норм і гуманістичних цінностей,
можливості взаємодії різних пізнавальних моделей і підходів у
розв’язанні складних соціально значущих проблем у галузі охорони
здоров’я, екології, енергетики, освіти тощо зумовили появу нового
типу інтеграції знання – трансдисциплінарності.

Основою трансдисциплінарної проектної рамки стали її
можливості поєднувати когнітивні ресурси науки та знання
соціальних акторів, засновані на ціннісних настановах, етичних
регулятивах і практичній мудрості. На відміну від інших сучасних
форм інтеграції знання між- та полідисциплінарності,
трансдісціплінарність орієнтована на контекстуалізацію,
рефлексію, параметри соціальної прийнятності та формування
“гібридних” форм дослідницьких колективів, які трансформують
норми етичного забезпечення виробництва знань.

З формуванням трансдисциплінарності також пов’язані ідеї
“нового соціального контракту”, які виявляють інноваційні методи
виробництва знань. Переформатування відносин науки і
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суспільства, а також орієнтація сучасних досліджень на можливості
трансдисціплінарнарної методології фіксується в концепціях
“другого типу” виробництва знань, які представлені в ідеях
М. Гіббонса, X. Новотни та інших.

На відміну від “першого способу”, де знання поширюється
через встановлені канали, “другий спосіб” орієнтований на отри-
мання та поширення знань у процесі активної комунікації. Акту-
алізація проблеми в широкому соціальному контексті з залученням
суспільно значущих аспектів веде до її подальшого поширення,
причому не за допомогою таких традиційних каналів наукової
комунікації, як конференції та наукові журнали, а передусім за
допомогою діяльності та спілкування професіоналів. Знання народ-
жується як у формальних, так і неформальних каналах трансдисци-
плінарної комунікації, а організаційна структура подібного роду
мереж створює певну специфіку, порядок самого знання. Сформо-
вана трансдисциплінарна комунікативна мережа зберігає свою
актуальність і після розв’язання проблеми.

Включення у виробництво знань позадисциплінарної сфери
тягне за собою перерозподіл відповідальності в процесі створення
нового “знаннєвого” продукту. Соціальна релевантність другого
типу також означає активну взаємодію наукового співтовариства та
громадськості в прогнозуванні та попередженні ризиків. Наприклад,
М. Дуглас і А. Вілдавскі, розробляючи проблематику ризику в
глобалізованому світі, доводили, що ідентифікація та оцінка ризику
повинні перебувати тільки у компетенції експертів, оскільки лише
вони можуть зробити ґрунтовні висновки, які не будуть навантажені
упередженнями і страхами звичайного обивателя [див.: 1, с. 123].

Інший підхід, який заснований на розумінні ризику як
соціальної комунікації, вказує на неодмінність взаємодії експертів і
неспеціалістів як ключової передумови ефективного виявлення
ризикогенних ситуацій та умови соціального схвалення рішень,
пов’язаних з ризиком. Комунікативний характер її реалізації стає
більш очевидним, якщо згадати, що етимологічно поняття
“відповідальність” передбачає “тримати слово, відповідати” перед
самим собою, або іншими людьми, що визначає становлення
відповідних дорадчих (деліберативних) дискурсів.

Другою передумовою деліберативної комунікації є орієнтації
на контекст додатку, що також пов’язано з феноменом соціально
відповідального знання. Тим самим трансдисциплінарна група стає
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форумом узгодження пріоритетів і настанов зацікавлених сторін,
формуючи механізм етичної оцінки знання і перспектив його
застосування. Включення соціальних акторів у виробництво знань
веде до рефлексивності громадських структур. Якщо в “першому
типі” рефлексивна функція пов’язана з гуманітарними науками,
перш за все з філософією, антропологією, історією, то в другому, як
вказують М. Гіббонс і співавтори, посиленню рефлексивних
аспектів у виробництві знань сприяють проблеми етико-
аксіологічного характеру, розв’язати які в межах лише
професійного співтовариства не можливо. Тож процес дифузії
дискурсів науки і суспільства актуалізує культуролого-етичні,
політичні, етнічні та гендерні дослідження. У прозорому характері
діалогу криється ресурс, який вимагає подальшого філософського
опрацювання.

Навіть в разі діаметрально протилежних підходів до
розв’язання проблеми, етична дискусія сприяє більш об’єктивній
оцінці контраргументів і знаходженню поля ефективної взаємодії.
Однак цілком природно виникає питання щодо розподілу
відповіності в процесі дослідження трансдисциплінарних проблем і
неодмінності враховування міжсистемні взаємодії. Одним із
підходів до розв’язання зазначеної проблеми може бути практика
гуманітарної експертизи, яка в разі повної незалежності дозволяє
уникнути суперечностей рольової відповідальності. Також
гуманітарна експертиза співвідноситься з поширеним розумінням
відповідальності як “відповідальності за майбутнє”.

Отже, в нових умовах громадськість дедалі активніше бере
участь в обговоренні гострих екологічних, економічних і
політичних проблем, ініціюючи і практично реалізуючи
комунікативний характер трансдисциплінарних досліджень, які
передбачають транскультурні і транснаціональні підходи до
дійсності. Трансдисциплінарні дослідження орієнтовані на
отримання та поширення знань у процесі активної комунікації.
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Тетяна Пономаренко

Гуманітарно-наукове знання в контексті
інформаційно-мережевої парадигми

Постнекласична наука ХХІ сторіччя характеризується
нелінійністю, ризикогенністю, високим наукомістким потенціалом,
швидкими темпами розвитку та прискоренням соціального часу. На
кожному етапі розвитку наукового знання формується наукова
парадигма, яка постає теоретико-методологічною моделлю поста-
новки і розв’язання основних проблем. На етапі постнекласичної
науки, враховуючи її плюралістичність, посилення ролі
ірраціональної компоненти наукового знання та філософії в
осмисленні дійсності, зближення гуманітарного і природничо-
наукового знання, можна говорити не про єдину парадигму, а про її
багатоваріантність. Так, у сучасному науковому дискурсі йдеться
про синергетичну парадигму (В. Аршинов, В. Буданов,
І. Добронравова, Н. Кочубей, О. Князева, І. Пригожин, Г. Хакен та
інші), інформаційну та мережеву парадигми (А. Бард, Я. Зодеквіст,
Е. Кастельс, М. Маклюен, Д. Нейсбіт та інші), комунікативну
парадигму (К.-О. Апель, Ю. Габермас, В. Кульман). Однак, на нашу
думку, ці парадигми поєднуються багатьма спільними ідеями і
теоріями, що й характеризує плюралістичність світу і
масштабованість науки загалом.

У контексті інформаційно-мережевої парадигми, яка
сформувалася наприкінці ХХ сторіччя і була результатом
створення, а також активного впровадження інформаційних,
мережевих, комп’ютерних, когнітивних технологій в усі сфери
життя суспільства, сформувалося певне бачення структурування
суспільства, його організації. Соціальні мережі почали швидко
проникати в усі сфери буття. Не стала винятком і наука як форма
інтелектуальної діяльності людства. Наука перейшла на новий
етап – мережевий, який об’єднав світову наукову спільноту і
значно розширив межі наукових досліджень і наукового пізнання,
здійснивши ще один крок до зближення гуманітарного та
природничонаукового знання.
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Гуманітарно-наукове знання в сучасних умовах набуває
великого значення для осягнення світу людини, її сутності,
створення і впровадження високих наукомістких технологій,
здатних маніпулювати індивідуальною і масовою свідомістю. В
контексті інформаційно-мережевої парадигми гуманітарне знання
зазнає цифрового перевороту, що призводить до трансформації
форм комунікації сучасної науки у сферу візуалізації, а також
виникнення такого явища, як “краудсорсінг”, або мудрість
натовпу, в якому значне місце посідають наукові співтовариства.
Певним чином це можна пов’язати із ученням К. Юнга про
архетипи і колективне несвідоме, але в умовах мережевої науки це
явище виходить на новий якісний рівень.

Краудсорсінг (англ. сrowdsourcing; crowd – “натовп” і sourcing –
“використання ресурсів”) тлумачиться як залучення до розв’язання
певних проблем інноваційної виробничої діяльності широкого кола
осіб для використання їхніх творчих здібностей, знань і досвіду.
Прикладом краудсорсінгу є робота на добровільних засадах із
застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема
Вікіпедія як електронна енциклопедія, створена зусиллями
волонтерів і небайдужих людей. До різновидів краудсорсінга також
можна віднести такі проекти: eBird (проект, який використовує
ресурси любителів для спостереження за птахами), NASA
Clickworkers (проект, покликаний дослідити поверхню планети Марс
завдяки дослідженням астрономів-любителів), Peer-to-Patent (проект,
у завдання якого входить аналіз поданих патентів Інтернет-
спільнотою волонтерів), а також вдосконалення Google Maps завдяки
подорожуванню людей, фіксації на фото- і відеокамери місцевості.

Явище краудсорсінгу є прикладом розподілення колективної
свідомості, що на думку В. Буданова [2] є одним з умвельтів
людини, тобто її сфер існування.

Панування інформаційно-мережевої парадигми, цифровий
переворот в науці, прискорення соціального часу і активне
поширення високих наукомістких технологій формує людину
«інформаційного суспільства з неймовірними можливостями
інформаційно-інтелектуальних технологій. І це стає ознакою
зрушень в освіті в глобальних за своїми можливостями масштабах.
Медійна та інформаційна грамотність в умовах розвитку цифрових
технологій відображає головну умову переходу до цифрового
суспільства» [3, с. 149]. Проте це не применшує значення проблеми
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індивідуалізації, вивченням якої займалися З. Бауман, У. Бек та
інші. Зокрема, У. Бек, досліджуючи питання індивідуалізації,
відштовхується від вивчення антропогенних небезпек, які в
сучасному світі набули характеру “цивілізаційних загроз” [1, с. 25].
На його думку, люди, виходячи зі свого прагнення до
індивідуалізації, намагаються реагувати на ризики сучасності
індивідуально, що впливає на їхню роз’єднаність і нездатність
всього соціуму, як єдиної системи, протистояти ризикам і
небезпекам, які виникають у процесі його розвитку.

Проблеми подолання індивідуалізації в суспільстві та у
розв’язанні глобальних проблем сучасності, згуртування
суспільства, нехай і шляхом впровадження інформаційно-
мережевих технологій, формування особистості з критичним
осмисленням своєї діяльності і оточуючої дійсності, формування
свідомості та багато інших, покладені на плечі філософії і
представників гуманітарного знання.
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Марина Лазарева

Трансформація комунікативних практик
у світлі інформаційних технологій

Розробки у сфері інформаційних технологій суттєво
трансформували поняття комунікації, прискоривши передачу даних
і збільшивши кількість можливих учасників розмови до небачених
масштабів, дозволивши створювати ефект присутності людини,
вправно передаючи її міміку, настрій і жести, давши можливість
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спілкуватися з іноземцем, миттєво перекладаючи надиктоване
повідомлення та відтворюючи його в аудіо режимі мовою
співрозмовника тощо. Все це вплинуло на чіткість межі між
приватним і публічним спілкуванням, які так тісно переплелися
сьогодні, що постає питання, чи можемо ми взагалі говорити про
приватну комунікацію, якщо вона відбувається у мережі. Г. Ленк та
У. Арнсвальд зауважують, що «чітка і ясна відмінність між
“прямим” і “непрямим” спілкуванням також більше не
простежується. Що сьогодні може означати “пряма комунікація” у
світлі всіх нових глобальних засобів цифрової взаємодії в режимі
реального часу та передачі інформації, які використовують
телебачення, відеоконференції, Skype тощо?» [4]. Усе це свідчить
про нагальну потребу переосмислення базових понять
комунікативної сфери, адже із докорінними змінами процесу
комунікації відбувся помітний зсув у розумінні людиною себе та
інших, а також розмивання її уявлень про смисл спілкування.

Але незважаючи на зручні та швидкісні способи спілкування,
люди парадоксально дедалі більше віддаляються одне від одного,
їхня комунікація пронизана недовірою, заздрістю, байдужістю.
«Вчена і письменниця з Великобританії Сюзан Грінфілд,
дослідниця впливу сучасних технологій на роботу головного
мозку людини, вважає, що в сучасного покоління, яке виростає на
соціальних мережах, зникає емпатія – здатність до
співпереживання та розуміння інших» [2]. Проблема полягає не у
тому, що сучасні засоби комунікації не здатні передати
особливості “живого” мовлення, а в тому, що пізнання Іншого і
рівноправне спілкування з ним перестає бути метою комунікації і
перетворюється на засіб задоволення власних потреб і
самолюбування. Якнайкраще описує спілкування сучасних
користувачів у мережі приклад, запропонований Ю. Харарі у
бестселері “Homo Deus: за лаштунками майбутнього”: «якщо ви
поїдете до Індії й побачите слона, то не дивитиметеся на нього,
питаючи себе: «Що я відчуваю?». Ви будете надто зайняті,
витягаючи свого смартфона, фотографуючи слона, викладаючи
фото у Facebook і потім перевіряючи свій акаунт кожні дві
хвилини, щоб дізнатися, скільки “лайків” ви отримали» [3, с. 408].
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Якість, істинність, важливість переданої інформації підмінюється
її популярністю, а комунікація використовується як розвага,
здатна заповнити порожнечу довкола. Видається, що людина
перетворює комунікативний процес на шоу, в якому вона
демонструє себе у найпривабливішому світлі та намагається
назбирати якомога більше схвальних відгуків, не звертаючи увагу
на якість спілкування та його духовні складники.

Розрив між людьми та їхня хвороблива зосередженість на
собі досягли таких масштабів, що «алгоритм Facebook краще
судить про особистості людей і їхні вподобання, ніж навіть їхні
друзі, рідні й шлюбні партнери. Ці дослідження було проведено
на 86 220 добровольцях, які мають акаунт у Facebook і які
заповнили персональну анкету з сотнею пунктів. Алгоритм
Facebook передбачив відповіді добровольців на основі
моніторингу своїх “лайків”, тобто які веб-сторінки, зображення та
кліпи вони позначають кнопкою “лайк”. Що більше “лайків”, то
точніше передбачення. Вражає, що цей алгоритм потребував
набору лише десяти “лайків”, щоб перевершити передбачення
вашої поведінки колегами по роботі. Йому треба сімдесят
“лайків”, щоб перевершити передбачення друзів, 150 – членів
сім’ї і 300 – шлюбних партнерів» [3, с. 355]. Сьогодні людина й
справді більше довіряє пошуковим системам, соціальним
мережам і штучному інтелектові, ніж своїм друзям і близьким.
Сама людина як кінцева мета комунікації втрачає своє значення і
перетворюється на засіб, інструмент, який використовують, що не
може позитивно відображатися на її психіці. Зокрема Дж. Браун у
статті для інформаційного порталу ВВС звертає увагу на те, що
соціальні мережі, перш за все Facebook, Twitter та Instagram,
помітно впливають на наше психічне самопочуття і, спираючись
на результати дослідження, розпочатого у 2013 р., наголошує, що
«чим більше часу люди проводили у Facebook, тим менше вони
відчували задоволення від життя» [1].

Отже, незважаючи на якість передачі даних сучасними смарт-
технологіями і широкий доступ населення планети до комуніка-
ційних систем, процес спілкування стрімко трансформуються,
змушуючи людей засвоювати нові принципи комунікації. Важливо,
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що проблеми комунікативістики пов’язані не лише з технологічним
поступом, а й зі сферою гуманітарних досліджень, зокрема етики.
Так, спілкування у соціальних мережах характеризується не лише
відсутністю емпатії, а й відповідальності за висловлене: територі-
альна віддаленість від співрозмовника, “екранний бар’єр”, які
захищають особу від зовнішнього світу, водночас перетворюються
на шкарлупу, яка перешкоджає формуванню емоційного та
духовного зв’язку зі співрозмовником. Сьогодні можна
простежити, що спілкування людей набуває все більш гострого,
жорстокого і злісного характеру; люди не вважають за потрібне
стримувати свої негативні якості і вибухові пристрасті, з легкістю
виплескуючи усе це на співрозмовника. Заради ж уникнення
негативних наслідків подібної видозміни комунікативного процесу
науковцям гуманітарної сфери слід докласти зусиль для закладення
в нього таких принципів взаємодії між людьми, які будуть
поглиблювати їхній зв’язок, укорінювати толерантність, відпові-
дальність, увічливість і доброзичливість.
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Ярослав Козьмук,
Ірина Бернацька

До проблеми екзистенційної комунікації
(етноментальний контекст)

Проблема української національної ідентичності, безумовно,
належить до однієї з найбільш дискусійних і актуальних
філософських проблем останніх десятиліть. Особливо це стосується
дискусій в руслі проблем сучасного лібералізму та комунітаризму
(йдеться передусім про дослідження М. Поповича, А. Єрмоленка,
В. Ляха, Л. Ситніченка й ін.). Комунікативний чинник відіграє
визначальну роль як у формуванні традиційної ідентичності (на
індивідуально-особистісному та етнонаціональному рівнях), так і
формуванні сучасної “постмодерної ідентичності”, яка, зокрема, є
предметом дослідження авторитетного канадського філософа
Ч. Тейлора. В численних своїх працях (окремі з них перекладені
українською мовою) він наголошує на тому, що «головна риса
людського життя, про яку я хочу нагадати, це його докорінно
діалогічний характер. Ми стаємо повноправними людьми,
здатними зрозуміти себе, і, отже, визначити свою ідентичність,
коли оволодіваємо мовами людського спілкування» [2, с. 41].

У контексті нинішніх українських соціокультурних реалій,
які супроводжуються відродженням і утвердженням національної
самоідентичності, концепт комунікативної ідентичності
Ч. Тейлора зацікавлює тим, що акцентує на екзистенційній
компоненті комунікативних практик. Це тому важливо, що така
компонента для української ментальності, яка й виявляється в
різних комунікативних сферах, постає чи не визначальною, навіть
домінантною. Хоча ці екзистенційні, ментальні засади притаманні
багатьом європейським народам, а це саме й засвідчує їхній
комунікативний потенціал, та, як аргументує А. Бичко,
«незаперечним є той факт, що саме екзистенційні ідеї однією з
перших виразила саме українська філософія. Так, з тих часів, коли
відбувається становлення києворуської філософії, виділяються ті,
що складають саму базову основу екзистенційного
філософствування – це орієнтація на індивідуальну неповторність
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буття. Ця особливість українського філософського світобачення
зрештою категоріально виражена... в сковородинському вченні
про три світи – макросвіт, мікросвіт, Біблію» [1, с.51].

Знаковим свідченням у цьому процесі є також славнозвісна
стаття М.Костомарова “Две русские народности”, в якій він чітко
розрізняє особливості української та російської національних ідей,
протиставляючи общинно-“хоровий” (за висловом академіка
Д. Лихачова) російський первень і екзистенційно-
індивідуалістичний український. Варто констатувати, що
екзистенціалізм як впливовий напрям у філософії ХХ століття
постав як ідеологія формування сучасного західноєвропейського
громадянського суспільства. Для українців цей процес формування
світоглядної соціально-політичної парадигми цінний тим, що,
відштовхуючись від основ української ментальності, саме в
екзистенційній площині знаходиться найбільш природний, а,
відповідно, і перспективний шлях до європейської духовної
спорідненісті. Екзистенційний складник як українського, так і
багатьох європейських народів національних характерів – реальний
фактор для діалогічності європейських національних культур.

Філософська антропологія ХХ століття засвідчує численні
пошуки засадничих принципів філософського осмислення
феномену комунікації – прагнення Е. Гусерля розв’язати
проблему “інтерсуб’єктивності”, розробка “феноменології
симпатій” М. Шелера, формування “діалогіки” М. Бубера тощо.
Та найбільш продуктивно, можна сказати концептуально,
проблема комунікації розроблена, на наш погляд,
екзистенціалістськими вченнями М. Гайдеґера, Г. Марселя,
Х. Ортеги-і-Гасета, того ж М. Бубера та ін. Та все ж найбільшою
мірою ця проблема, як засвідчують численні дослідження, в тому
числі й Ч. Тейлора, розкрита К. Ясперсом. Головну роль у
формуванні сучасного громадянського суспільства на засадах
вільної, творчої і відповідальної особистості, на його думку, має
взяти на себе екзистенціальна філософія, яка мусить насамперед
дати відповідь на запитання про взаємозв’язок комунікації та
свободи. “Екзистенціальна комунікація” К. Ясперса багатомірна і
максимально охоплює проблемне поле людського існування – від
проблеми індивідуально “закинутого” людського буття,
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“субстанційного первня самобуття в комунікації” до шляхів
розв’язання глобальних проблем світової культури.

Беручи до уваги прикладний аспект універсального характеру
езистенційної комунікації, а в нашій ситуації такою “фактичною
дійсністю” комунікації є український соціокультурний та
етноментальний контекст, екзистенційна ситуація, за К. Ясперсом,
характеризується “граничністю”. «Гранична ситуація, – пояснює
він, – робить неможливою поведінку людей за планом чи за
розрахунком. Саме тут актуалізується (лишень можлива за інших
обставин) екзистенція, ми стаємо самі собою, оскільки входимо в
цю ситуацію з відкритими очима. Пізнавати граничну ситуацію й
бути в екзистенції – це одне й те саме» [4, с. 113].

Враховуючи те, що (як це обґрунтовує А. Бичко) «починаючи з
“філософії серця” Блеза Паскаля та Григорія Сковороди,
відбувається поворот від логоцентризму, такого впливового та
авторитетного у філософії Просвітництва, до некласичних форм, так
би мовити, філософування, в центрі якого перебуває виокремлене
людське буття, мінливе та різноманітне» [1, с. 50], українська
ситуація й далі залишається “екзистенційно межовою” і буде такою
залишатися. Проблема лише зводиться до того, щоб організація
українського соціокультурного буття свідомо здійснювалась із
урахуванням цієї екзистенційної компонени. Так, на рівні
державотворчих процесів позитивні наслідки від визначення
геополітичного чинника України без його врахування
знейтралізовуються, а сумнозвісний “європейський вибір” зводиться
до своєрідного “буферного вибору” між Заходом і Росією. Натомість,
якби ця, визначена Божою волею, геополітична “екзистенційна
ситуація” осмислювалась і реалізовувалась як “екзистенційна
геополітика”, із урахуванням тієї ж екзистенційної домінанти
української “душі”, то “межова” збалансованість різновекторності
політики щодо Європи і Росії мусила би бути результативною.

Аналогічно цей комунікативний чинник має конструктивний
потенціал в інших наших сучасних проблемних комунікативних
сферах – міжрелігійних стосунках, мовних пріоритетах,
історичних цінностях, світоглядно-психологічних особливостях.

Оскільки на рівні духу кожен індивід виступає як елемент
життя цілого, саме ціле, що уособлює собою ідею, – народ, нація,
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держава – визначає місце і значення індивіда. «Комунікація у
сфері духу, – пише Ясперс, – це створення із суспільної субстанції
ідеї цілого. Окремий індивід усвідомлює себе таким, що
перебуває на своєму місці, що має особливий смисл всередині
цілого, і визначається ним. Його комунікація – це комунікація
окремого члена з організмом. Він відрізняється від усіх інших, але
складає з ними одне ціле» [3, с. 442].
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Вікторія Козачинська

Герменевтика “суб’єкта спроможного”

Контекст для зміни парадигм від філософії свідомості до
філософії мови, постав, за твердженням Ю. Габермаса, із
детрансценденталізацією успадкованих модерном ідей, а поворот
до мови, що через категорію тіла, здатного до висловлення,
поведінки, дії та мови, увів світовідношення, в яке вже вбудовано
соціалізований організм, здатний до мови і дії суб’єкт, наблизив
розв’язання проблеми індивідуальності [1, с. 42]. Із поворотом до
інтерсуб’єктивності саме комунікативна парадигма, долучившись
до трендів узгодження герменевтики й аналітичної філософії, екс-
плікує дотичні до універсальності етичних норм засади комунікації,
де Інший постає суверенною особистістю [2, с. 309–310].

П. Рікеру, який від 1970-го року розділяв інтелектуальні
уподобання між Францією та США, належить ґрунтовний
аналіз становлення ідентичності в діалогічному вимірі, а на тлі
рецепції аргументів англо-американської філософії у Франції
“Я-сам як інший”, будучи переосмисленням суб’єкта крізь
призму ідей аналітичної філософії мови й аналітичної теорії дії,
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дозволяє вести мову про “щеплення” герменевтики до
аналітичної традиції (Ж. Ґрейш).

Узагальненням ідей французького філософа є поняття людини
спроможної (“l’homme capable”) як “більш значної ідеї
особистості” з урахуванням нових досліджень у філософії мови,
діяльності, оповідання та моралі [див.: 3, с. 5], що визначається
здатністю до спілкування: “Я можу бути мовцем”, здатністю
втручатись у події завдяки зусиллям і діям: “Я можу діяти”,
вмінням оповідати про своє життя і тим самим формувати власну
ідентичність: “Я можу розповісти про себе” та, зрештою,
здатністю бути суб’єктом власних учинків, визнаючи себе
підсудним щодо тієї діяльності, за яку він відповідає.

Прагненням “герменевтики Я-сам…” означено її рівне
дистанціювання як від апології, так і від спростування Сogito. Саме
етична площина, уможливлюючи експлікації Сogito як
нормативного акту волі, дозволяє, за Рікером, повернутися до
“граматики суб’єктивності”, де граматико-синтаксичним структу-
рам відповідає воля суб’єкта – дієвця від першої особи. При цьому
герменевтика постає тим методологічним шляхом “обхідної
рефлексії” для прояснення опосередкованого статусу Я в аналі-
тичній філософії, яка, не виключаючи цілком царини суб’єк-
тивного, обстоює його надлишковість і непевність для аналізу.

“Щеплення” етичного виміру до практичного й
лінгвістичного – семантики та прагматики, розв’язуватиме, за
П. Рікером, і той парадокс, що зринає разом із приписування Я
епістемологічного статусу: «…оскільки Ego мовця не належить до
царини змісту його висловлення, ми зобов’язані сказати услід за
Вітґенштайном, що Ego як центр одиничної перспективи
світосприйняття задає межі світу, саме не будучи частиною його
змісту» [4, с. 44]), й уможливлює внутрішню когерентність
системи висловлень філософського дискурсу про людину, де
поняття дії, підсудності, відповідальності тощо задають
трансцендентальні умови гуманітарних наук.

Якщо оповідна ідентичність визначає конституювання
оповіді-для-іншого, то інтенції “Я-сам…” спрямовано на
з’ясування підстав суб’єкта в зіткненні з досвідом «інакшості
мого тіла, …Іншого, …та сумління» [3, с. 372] як різновидами
пасивності, сконцентрованої у досвіді тіла, імплікованої у
відношення Я до інакшого, ніж Я, та пасивності відношення Я до
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себе як conscience у сенсі Gewissen (сумління, совісті) та
притаманними відповідно лінгвістичному, практичному,
наративному й етичному рівням досвіду. Адже «…інший – не
лише протилежність Тотожного, а й належить до глибинного
конституювання його смислу. [Те, що] інший – не один з моїх
мисленнєвих об’єктів, а, як і я, – суб’єкт мислення, що він
сприймає моє “я-сам” як іншого, ніж він сам; що разом ми
трактуємо світ як спільну для нас природу; …разом будуємо
спільноти осіб, здатних поводитися на сцені історії як особистості
вищого рівня» [3, с. 387], – передує «редукції до власного».

П. Рікер наголошує на суперечності поняття особистісної
ідентичності, яка, на його думку, може формуватися лише в
темпоральному вимірі людського існування. Як незаторкувана
часом “сталість незмінної субстанції”, тож самість притаманна
«…характеру чи, точніше, генетичній формулі індивіда, незмінній
від зачаття до смерті як біологічного засновку його ідентичності»
[5, с. 229], – тоді вона виявляється тотожністю себе – idem, memete.
Однак, є й інша модель “змінної” ідентичності, спрямована на
відокремлення від idem, – модель Я-самості – ipse. Діалектична
розбіжність між самототожністю (idem), з одного боку, та самістю
(ipse), з іншого боку, досягає яскравого виявлення у межах
наративної теорії, – у зв’язку з постанням питання про сталість у
часі. Пов’язати сталість у часі з питанням “хто я?” можуть, за
припущенням Рікера, дві моделі сталості в часі – субстанційно
усталений людський характер і слово, якого дотрималися, в яких
ми охоче визнаємо проголошувану “як свою” усталеність.

Тобто, саме зобов’язання дотриматися слова і його виконання
свідчать про збереження Я-самості як ідентичності, протилежної
щодо ідентичності характеру. Якщо сталість характеру визначає
збіг idem та ipse, то вірність собі у дотриманні слова означує, за
П. Рікером, крайній розрив між сталістю тотожного (idem) і
сталістю «Я-сам» (ipse). Це свідчить про втручання наративної
ідентичності у поняттєве формування особистісної ідентичності
«…на правах особливого опосередкування між полюсом характеру,
де idem та ipse тяжіють до злиття, та полюсом збереження “Я-сам”,
де самість позбавляється від тотожності» [3, с. 148].

Хоча оповідна ідентичність є несталою, – коливаючись між
двома межами: нижньою – де перманентність у часі відображає
поєднання idem та ipse, і вищою – де ipse ставить питання про
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свою ідентичність, не спираючись при цьому на idem і не
шукаючи у нього допомоги [3, с. 200-201], – вона не позбавлена
нормативного характеру, бо ж оповідь належить до етичної
царини. Отже, до наративної природи самості додається самість
етичного і морального ґатунку. Причому засадничою ознакою
самості-ipse є, на думку П. Рікера, підтримання себе, свого Я: на
відміну від субстанційної усталеності характеру, самість
підтримує своє Я сама, що засвідчує її власне етичну площину.
Водночас самість є таким способом поводження особистості, коли
Інший може розраховувати на неї, коли особистість відповідальна
перед Іншим за свої дії. Це означає, що самість виявляє себе перед
Іншим і для Іншого, визначаючи суб’єкта, «…здатного позначати
себе як автора своїх слів і дій, – не субстанційно застиглого, а
відповідального за слова і справи» [3, с. 8].

П. Рікер обстоює виправдане, на його погляд, в
особистісному і в інституційному аспектах розрізнення між
мораллю й етикою: «Я називатиму етикою прагнення досконалого
життя, а мораллю – поєднання цього прагнення з нормами, яким
водночас властива вимога універсальності й примусовості» [3,
с. 205]. Йдеться, отже, про розмежування цілевизначення
(Аристотель) і норми (І. Кант), тобто, – телеологічної й
деонтологічної традицій. Якщо деонтологічні предикати моралі
обов’язку нав’язуються іззовні, й засновком моралі є пов’язана з
існуванням зла примусовість, то етика ґрунтується на прагненні
до “доброчесного життя” (Аристотель), а тому вона, за Рікером,
вивищується над мораллю – як “мета” домінує над “нормою”.

Саме етика включає в себе ставлення до іншого, який також
конституює смисл самості, перебуваючи в її осерді (означення мовця
як Я свідчить про його залученість до спільної розмови з іншим,
завдяки чому кожний з її учасників виявляється під потужним
впливом звернених до нього слів). Зв’язок телеологічного й
деонтологічного надає французькому філософові підстави для
виокремлення у самості двох істотних ознак – самооцінки і
самоповаги. Якщо перша відповідає етичному (“благому”,
доброчесному) намірові, то самоповага – деонтологічному
моментові. Разом ці риси презентують вихідні позиції експлікації та
“стадії зростання”, вивищення самості. Причому самооцінка, за
переконанням мислителя, більш фундаментальна, ніж самоповага як
«аспект, якого набуває самооцінка у режимі норми» [3, с. 206],
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оскільки трапляється, що апорії обов’язку створюють ситуації, де
самооцінка постає засобом, коли жодна з установлених норм уже не
пропонує “вірного поводиря”.

Якщо життя з іншим створюється за моделлю дружби, то
життя у справедливих інституційних установленнях покладає
іншого як кожного, “будь-якого”, з яким Я формує відношення за
інституційними каналами. Тут особистість іншого “позбавлене
обличчя”, адже він – будь-хто, який вимагає справедливості –
власне інший як суб’єкт права, стосунки з яким опосередковано
мовою, комунікацією, історією тощо. З огляду на це П. Рікер
критикує концепцію Е. Левінаса: хоча Левінас у своїх міркуваннях
про справедливість вводить проблему “третього”, парадигмою
міжособистісних відносин у нього постає відношення Я – Інший.

Отже, піддаючи осмисленню онтологічне значення
розрізнення людського характеру та самості – memete й ipseite,
французький філософ аналізує і діалектичне відношення між
самістю й інакшістю (alterite). При цьому ключовим виявляється
поняття атестації як «…самості, що водночас відмінна від
тотожності й перебуває в діалектичному відношенні з інакшістю»
[3, с. 354], тобто – атестації як моральної свідомості.

Розгортаючись у місці, означеному П. Рікером як a-topos
(буквально – “не-місце”) щодо пізнання Cogito, дослідження
самості – атестації як «упевненості в тому, що ми існуємо в
модусі самості» [3, с. 354], починається й завершується
експлікацією ідеї атестації як віри – не як доксичного переконання
у розумінні, в якому доксу наділено меншими правами, ніж
епістему, – а як свідчення чи довіри, віри без гарантії – як
засновку буття Я-сам, що діє та зазнає впливу. Атестація
уможливлює опосередкування рефлексії аналізом “у сильному
сенсі”, якого надала йому аналітична філософія: просування через
аналіз надає герменевтиці реалістичних обертів.

Отже, розрізняючи idem (тотожність, ідентичність) та ipse
(самість), французький філософ у своєму дослідженні «Я-сам як
інший» прагне осмислити не тільки наративну (оповідну) природу
самості, а й самість етичного і морального ґатунку. Зокрема,
засадова ознака самості-ipse, за переконанням П. Рікера, –
“підтримання” нею самою свого власного Я, що засвідчує її
етичне забарвлення, площину моральності. Будучи способом
поводження особистості, коли Інший може розраховувати на неї, а



141

особистість відповідальна за свої слова та дії, така самість, за
вчуваннями французького мисленника, визначає “суб’єкта
спроможного” як суб’єкта, відповідального перед Іншим.
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Вячеслав Загороднюк

Філософська герменевтика як теорія
та практика в сучасному дизайні та архітектурі

Говорити про кризу філософії в сучасному світі – заняття
настільки ж банальне, наскільки улюблене багатьма філософами.
Хоча додати тут щось після представників постмодерну, або того ж
Славоя Жижека, достатньо важко. Цікаво, що тема занепаду
популярна не тільки у філософії, а й у багатьох інших дисциплінах.
З одного боку, можна сказати, що жалітися на те, що раніше було
краще, це у природі людей. З іншого – достатньо цікаво, як
спеціалісти оцінюють стан свої дисциплін та які шляхи виходу з
кризи пропонують. Проаналізуємо цю закономірність на прикладі
сучасних архітектури і дизайну. Слід зазначити, що ці дисципліни
набагато більш демонстративні, з огляду на перманентні кризові
явища. Якщо у Вашому місті як гриби виростають незрозумілі
будівлі, які абсолютно не вписуються в оточуюче середовище, то
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ви або живете у Парижі 1889 року (рік будівництва Ейфелевої
вежі), або спостерігаєте цей самий занепад.

Що ж бентежить самих архітекторів у теперішньому стані
їхньої професії? На думку Дж. Корнера, можна виокремити три
більш-менш сучасні підходи до будівництва – це «позитивізм,
використання парадигм і авангард» [2, p. 115]. Кожна з цих течій
має власні недоліки. Позитивізм, як і його філософський аналог,
занадто тяжіє до наукового пояснення та ставить перед архітек-
турою завдання бути корисною, симетричною та зрозумілою;
парадигмальний підхід приводить до появи нескінченних
однотипних будівель, таких як кампуси, де роль архітектора
зведена до мінімуму, а будівництво відбувається за певною наперед
визначеною схемою. Авангард початково розумівся саме як
звільнення від догматичності та системності двох попередніх
напрямів. Такий підхід подарував світові чимало цікавих будівель та
архітектурних рішень, але в сучасності зайшов занадто далеко у
своїх творчих пошуках і перетворився на будівництво дивних
будинків, які гарні лише тим, що повністю відрізняються від усього,
що було раніше. Гарною ілюстрацією такої тези може бути цитата
сучасного класика архітектурної теорії Д. Весели: «Сучасна
тенденція до вжитку зарозумілих та складних структур для
розв’язання відносно банальних завдань, або використання розробок
легковагових структур там, де для них немає ні місця, ні потреби, не
може бути пояснена відсилками до технічних або архітектурних
причин» [4, p. 68]. Він вважає, що це можна пояснити такими
феноменами, як «відірваність від історії» та прагнення вилучити з
дизайну все, «що не можна порахувати чи контролювати» [4, p. 68].
Зрозуміло, що такий стан речей бентежить архітекторів, оскільки з
часом потрібність і доречність самої їхньої професії може стати
проблематичною. Дуже схожа ситуація спостерігається і в дизайні,
де панує або позитивізм з утилітарним нахилом, або футуризм, який
давно вийшов за межі абсурду.
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Який же вихід із цієї ситуації добачають представники цих
дисциплін? Як це часто буває у випадку, коли ситуація виходить
з-під контролю, вони намагаються знайти допомогу у філософії.
Як представники дисциплін практичних, архітектори і дизайнери
звертаються до філософських учень, які мають методологічний
складник і здатні докорінно змінити існуючу парадигму. Такою,
безперечно, є філософська герменевтика.

Професор Масачусетського університету, відомий спеціаліст
із сучасного планування міст Д. Шон пише про дизайн як
«рефлексію в дії» [1, p. 78], а саме рефлексивну взаємодію з
ситуацією. На відміну від підходу позитивістів, що передбачає
наявність єдиновірного шляху, така позиція залишає простір для
творчої самореалізації індивіда, даючи змогу створити будівлю чи
ландшафт, який буде гармоніювати з оточуючим середовищем.
Створення дизайну, якщо трактувати його як творчий акт, має
герменевтичну природу. Автор рухається за вектором
герменевтичного кола, стартуючи з певних упереджень, які
визначені його оточенням і життєвим досвідом, формує частини
майбутнього довершеного твору, переходячи від частини до
цілого. Можна констатувати і наявність у цьому процесі таких
традиційних для герменевтики понять як  “горизонт”, що
розширюється та передбачає зміну поглядів автора в процесі
творення; “відкритість”, яка має характеризувати подібний акт і
убезпечити його від пастки догматизму; “діалогічність” як
прийняття опозиційних або відмінних думок та постійних пошук
у процесі творення.

Вбачають користь у використанні герменевтики в архітектурі.
Дж. Корнер визначає герменевтичну архітектуру як «щось, що
базується на ситуативному досвіді, розташоване одночасно як у
місці та часі, так і в традиції і водночас настільки ж відновлює та
відроджує, як і винаходить щось нове» [2, p. 129]. Дуже важливою
тут є згадка місця та традиції. Одна з головних проблем сучасної
архітектури – поєднання новітніх форм з історичним обличчям
міста. На жаль, ми часто можемо спостерігати явище несумірних
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модернових будівель, які порушують гармонію оточуючого
простору та руйнують цілісність його сприйняття. Частіше за все,
причиною цього є відірваність цих будівель від контексту
існування місця, де вони збудовані. За влучним визначенням
К. Норбегра-Шульца, «місце – тотальний феномен, який не може
бути зведений лише до своїх властивостей» [3, p. 7]. Воно є
чимось більшим, аніж просто опис характеристик. Одне з
головних завдань архітектора полягає в тому, щоб зберегти
атмосферу місця, не порушити тих тонких зв’язків, які там
існують. Для цього митець має пережити місце, пропустити його
через себе та поєднати власну інтерпретацію з історичною
традицією, культурними особливостями тощо. Доречною тут
видається згадка ще одного концепту герменевтичної традиції –
турботи. Справді, архітектору слід піклуватися про збереження
обличчя та колориту місця, де він прагне створити будівлю.
Гарним прикладом такого піклування є сучасний Амстердам, де
модернові будівлі гармонійно вписані в ансамблі 15-16 століть і
не порушують єдності сприйняття міста. Залишається
сподіватися, що застосування філософської герменевтики як
теорії та практики інтерпретації дозволить сучасним архітекторам
і дизайнерам створювати нові будівлі та проекти, не завдаючи
шкоди довкіллю та роблячи наш світ красивішим.
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Ігор Огірко

Поняття та особливості соціальної комунікації

Комунікація передбачає наявність не менше трьох учасників:
суб’єкт, який передає (комунікант) – переданий об’єкт (пові-
домлення) – суб’єкт, який приймає (реципієнт). Тобто, комуні-
кація – це різновид взаємодії між суб’єктами, опосередкованої
певним об’єктом. Для відмежування комунікації від інших
процесів звернімо увагу на такі її характерні ознаки:

1. В ролі учасників комунікації постають два суб’єкти, якими
можуть бути: окрема людина чи група людей, аж до суспільства в
цілому, а також тварини (зоокомунікація). Згідно з цією ознакою з
поняття комунікації виключається взаємодія неживих об’єктів.

2. Обов'язкова наявність переданого об’єкта, який може мати
матеріальну форму (книга, мова, жест, милостиня, подарунок і
т. д.), або не мати її. Наприклад, комунікант може неусвідомлено
впливати на реципієнта, вселяючи йому довіру, симпатію,
антипатію, любов. Вироджена форма комунікації – спілкування
людини із самою собою (внутрішня мова, роздуми, спогади і т. ін.).

3. Комунікації властива доцільність і функціональність, тому
марення – не комунікаційний акт. Доцільність може виявлятися в
різних формах. Переміщення матеріального об’єкта в геометрич-
ному просторі з пункту А в пункт В – у цьому полягає мета
транспортної чи енергетичної комунікації. Мета взаємодіючих
суб’єктів полягає не в обміні матеріальними предметами, а в
повідомленні один одному значення, що має ідеальну природу.
Носії значення – знаки, символи, тексти, які мають зовнішню
форму, яка може сприйматися чуттєво, і внутрішній зміст.

Елементарна схема комунікації  придатна для генетичного
зв’язку “батьки – діти”. Як відомо, цей зв’язок здійснюється за
допомогою генетичної інформації (переданий об’єкт) як
закодовану програму відтворення організму. Специфіка ситуації
полягає в тому, що дитя, тобто реципієнт, відсутній до появи
генетичної інформації і синтезується на її основі. Зигота, тобто
запліднена клітина, ще може трактуватись як об’єднання частин
батьківського тіла у вигляді статевих клітин – гамет, але сама
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дитина – не частина своїх батьків, а їхня подоба, точніше –
біологічний вид. У цьому випадку мета комунікації полягає в
передачі цього виду від покоління до покоління.

Виходячи зі сказаного, можна дати таке наукове тлумачення:
комунікація – опосередкована і доцільна взаємодія двох суб’єктів.
Ця взаємодія може поставати як рух матеріальних об’єктів у
тривимірному геометричному просторі та в астрономічному часі,
або рух ідеальних об'єктів (змістів, образів) у багатовимірних
віртуальних просторі й часі.

Є чотири типи комунікації, тобто опосередкованої і доцільної
взаємодії суб’єктів: 1) матеріальна (транспортна, енергетична,
міграції населення, епідемії тощо); 2) генетична (біологічна,
видова); 3) психічна (внутрішньоособиста, автокомунікація); 4)
соціальна (суспільна). Останні три типи є смисловими, тобто в
ролі переданого повідомлення постає не дана у відчуттях річ, або
речова властивість, а смисл, який досягається. При цьому діє
такий закон комунікації: повідомлення смислових комунікацій
завжди мають ідеальний (духовний) зміст і, як правило, але не
завжди – матеріально-чуттєву форму. Так, наслідування, телепатія
– це соціально-комунікаційні акти, які мають матеріальні форми.
Важливо звернути увагу на те, що всі види смислової комунікації
взаємопов’язані через людину, тобто суб'єкта соціальної
комунікації. Завдяки генетичній комунікації ми отримуємо
властиві для homo sapiens нейрофізіологічні та анатомічні
передумови розумової та мовної діяльності: асиметричний мозок,
“мовні зони” в лівій півкулі, артикуляційний апарат для
виголошення відповідних звуків. Ясно, що без цих передумов не
була б можливою ні внутрішньоособистісна, ні соціальна
комунікація. Можна сказати, що спадковість “озброює” людину
для соціальної комунікації.

Внутрішньоособистісна комунікація, або автокомунікація
формується під час інтелектуального становлення людини в
соціальному середовищі. Кажуть, що автокомунікація –
інтеріоризована соціальна комунікація. Завдяки цій інтеріоризації
доросла людина навчається висловлювати свої думки, почуття,
бажання в комунікабельній формі, стаючи комунікантом і
реципієнтом осмислених зовнішніх повідомлень. При цьому
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внутрішня мова виконує дві функції: по-перше, функцію
“напівфабрикату” зовнішніх висловлювань, зміст яких остаточно
“відбувається у слові” (Л. Виготський), по-друге, функцію
особливого комунікаційного каналу, зверненого до сутності
особистості, її “внутрішнього голосу”. Саме цей прихований
діалог із самим собою активізується при сприйнятті творів
мистецтва, які потрібно не просто осмислити як повідомлення про
щось, а пережити як особистий досвід. Соціальна комунікація
нерозривно пов’язана з генетичною та психологічною
смисловими комунікаціями, які слугують її неодмінними
передумовами, і разом з тим вона істотно діє на їхнє становлення
та формування. Справді, генетично успадковані органи мислення і
мови ніколи б не виникли, якби вони не були потрібні соціально-
комунікаційній практиці; психічний розвиток дитини залежить від
перебування в соціальному середовищі та спілкування з іншими
людьми.  Отже, соціальна комунікація – це рух значень у
соціальному часі й просторі. Цей рух можливий лише між
суб’єктами, залученими до соціальної сфери, тому обов’язкова
наявність комунікантів і реципієнтів.

Слід зазначити, що багатьма авторами використовується
технічне трактування соціальної комунікації, коли управління
подається як передавання інформації від відправника (передавача) до
споживача (приймача). Під інформацією розуміється зміст пові-
домлення, яке кодується, щоб забезпечити його комунікабельність, а
сам комунікаційний процес ототожнюється з телеграфно-
телефонною моделлю зв’язку. Схема технічної комунікації
виправдовує себе в галузі провідникового і радіозв’язку, теорії
інформації, телекомунікації та в інших технічних сферах, але вона не
є схемою соціальної комунікації, бо закодовані повідомлення
рухаються не в соціальному, а в геометричному просторі. Технічна
схема передачі інформації, по суті, це різновид матеріальної, точніше
– модельованої енергетичної комунікації.
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Ірина Айвенко

Комунікативний аспект
методології людської діяльності

Гуманітарна парадигма сьогодення виражає «стратегію пізнання
природи, суспільства, людини з антропологічного, людинознавчого
погляду, вона вносить “людський вимір” у всі сфери індивідуального
та суспільного життя» [3, с. 7]. Безперечно, коли мова йде про
пізнання “людського” у всіх його виявах, то воно передбачає
осмислення ціннісного ставлення людини до своєї діяльності. І, як
слушно зазначає Е. Юдин, у науковому пізнанні, особливо
гуманітарному, поняття діяльності відіграє ключову, методологічно
центральну роль, оскільки за його допомогою дається універсальна
характеристика людського світу [6, с. 266]. З такого погляду, тема
теоретичного обґрунтування комунікативних аспектів методології
діяльності дає змогу трактувати працю не лише як інструмент
накопичення людиною матеріальних продуктів, а й як важливе
джерело соціалізації особи, умови її особистісної самореалізації
через взаємодію між учасниками комунікації.

Діяльність як процес взаємодії людини із зовнішнім світом
передбачає процес спілкування та обмін інформацією, оскільки в
процесі праці особа, по-перше, пізнає, а, по-друге, свідомо змінює
об’єктивну реальність не сама собою, а через взаємодію з іншими
суб’єктами діяльності. При цьому така взаємодія постає не лише
ефективним засобом чи зовнішнім інструментом реалізації
бажаного, а й розкриває внутрішню сутність самого процесу
людської діяльності.

Безумовно, праця неможлива без участі активних суб’єктів,
тобто людей, котрі вступають у взаємовпливи із зовнішнім світом
[див.: 1, с. 231]. Тут суб’єкти діяльності встановлюють тісні
внутрішні та зовнішні контакти, реалізують індивідуальні та
колективні прагнення, здійснюють ефективне співробітництво
задля отримання бажаного результату праці. Тому комунікація
постає своєрідною формою людської взаємодії та можлива через
такі методологічні аспекти:
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По-перше, побудова взаємозв’язку суб’єкта діяльності з
навколишнім світом, зокрема з природою, з метою реалізації
«своєї діяльнісної сутності й утвердження влади над природою, а
також її спрямованості на розвиток соціальної та індивідуальної
суб’єктності особистості» [2, с. 237]. Однак бажання людини в
ході її діяльності “оволодіти” природою має передбачати не лише
перетворювальне, “суб’єкт-об’єктне” до неї ставлення, а й
діалогічне, “суб’єкт-суб’єктне”, що передбачає індивідуальну та
колективну відповідальність за використання під час діяльності
природних ресурсів.

По-друге, в ході взаємодії із зовнішнім світом, людина, як
суб’єкт діяльності, діє з метою покращення особистого буття, що
передбачає знайомство людини зі світом власної суб’єктивності, з
перетворенням  «власного світу, що включає “розуміння” та
“діалог”» [5, с. 17] людини із самою собою. Як наслідок, така
діяльність спричиняється до духовних змін людини, адже через
самопізнанням світу в його найзагальніших і фундаментальних
принципах вона змінює себе. Праця особи над самою собою постає
внутрішнім індивідуальним засобом самовдосконалення [див.: 2,
с. 237], а також  призводить до позитивних суб’єктивних змін,
зумовлених її діяльністю. Завдяки цьому людина здатна
віднаходити внутрішню гармонію, реалізувати своє професійне
покликання, відчувати приналежність і значущість власної місії в
суспільному бутті тощо.

По-третє, комунікуючи, суб’єкт діяльності неодмінно пов’язує
себе з іншими людьми і суспільством, адже прикінцева мета
людської діяльності полягає у здійсненні нею формотворчої
суспільної функції. Відтак, праця визначає «індивідуальне в
колективному» [2, с. 238], вона вимагає співробітництва [див.: 2,
с. 238], та постає категорією суспільною, оскільки розкриває власну
суть через соціальну взаємодію людей: «Праця пов’язує між собою
її учасників, опосередковує – їхнє взаємне спілкування» [4, с. 262].

Важливим підсумком комунікації суб’єктів діяльності
постає соціокультурний результат праці, що реалізує себе через
соціальні взаємини.  Людина формує себе як особистість,
причетна до суспільних ідеалів. Варто зазначити, що у  сфері
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соціального спілкування людська діяльність ефективна тоді,
коли її форма стає діалогічною, тобто передбачає взаємо-
розуміння між учасниками комунікації.

Отже, будь-яка діяльність спрямована на розвиток людини,
це сфера реалізації людських цінностей. Процес діяльності
передбачає взаємозв’язок суб’єктів діяльності з природою,
власним внутрішнім світом і комунікацією з іншими суб’єктами
праці задля ефективної побудови соціальних зв’язків. Розуміння
сутності людської діяльності набуває світоглядного характеру,
оскільки, будучи однією з форм самоствердження людини у світі,
вона характеризує певне ставлення людини до навколишнього
середовища, до самої себе, до суспільства загалом. Позитивного
значення це ставлення набуває тоді, коли процес діяльності
припускає взаємну відповідальність і взаєморозуміння суб’єктів
діяльності, а також діалогічну, “суб’єкт-суб’єктну” взаємодію
учасників комунікації.
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Ярослав Гнатюк

Комунікативна філософія історії філософії
у контексті неформально-функціональної

парадигми філософського знання

Комунікативна філософія історії філософії постала внаслідок
повороту наукової теорії історії філософії як комунікативної
системи від неформально-генетичної парадигми філософського
знання, яку обґрунтовував Г. Гегель у «Лекціях з історії філософії»
[див.: 1], до неформально функціональної парадигми
філософського знання, яку обґрунтовує автор цих тез у монографії
«Комунікативний потенціал культурної предикації» [див.: 2].
Структура неформально-функціональної парадигми філософського
знання містить такі елементи, як логіка комунікації історичних
логік, методологія історико-філософської міжкультурної
комунікації, комунікативна філософія історії філософії.

Логіка комунікації історичних логік – це інформаційна
взаємодія логіки суб’єктно-предикативного дискурсу з логікою
пропозиційно-функціонального дискурсу за допомогою логіки
дефінітивно-специфікативного дискурсу. У ній логіка суб’єктно-
предикативного дискурсу Аристотеля і логіка пропозиційно-
функціонального дискурсу Г. Фреге є комунікантами, а логіка
дефінітивно-специфікативного дискурсу Г. Гегеля – медіатором
інформаційної взаємодії. З такої перспективи очевидно, що логіка
комунікації історичних логік є синтезом синтаксично побудованих
логічних теорій континентальної та аналітичної філософії.

У логіці комунікації історичних логік культурна предикація
концептуалізується через диференціацію та інтеграцію
дефінітивних специфікацій суб’єктно-предикативної, пропози-
ційно-функціональної і дефінітивно-специфікативної структур.
Дефінітивна специфікація в логіці комунікації історичних логік є
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засобом передачі інформації. Вона забезпечує циркуляцію
інформації у відповідних логічних структурах і дискурсах.

Синтаксис логіки комунікації історичних логік це предика-
тивний синтаксис, комунікативна взаємодія трьох історично
існуючих і, відповідно, логічно можливих типів синтаксису:
суб’єктно-предикативного, пропозиційно-функціонального і дефіні-
тивно-специфікативного. Синтаксис логіки комунікації історичних
логік є набором правил побудови тверджень, які слугують
критеріями розрізнення коректно побудованих тверджень мови
теорії історико-філософського процесу від некоректно побудованих,
а також засобами їх вилучення з предметного поля теорії.

Над синтаксичною базою логіки комунікації історичних логік
надбудовується методологія історико-філософської міжкультурної
комунікації. Ці мої два похідні концепти нерозривно пов’язані між
собою. Така ситуація пояснюється тим, що синтаксис логіки
комунікації історичних логік трансформується у методологію
історико-філософської міжкультурної комунікації завдяки розвитку і
переходу синтаксичних правил логіки комунікації історичних логік у
методологічні. Методологічні правила за своєю специфікою є
узагальненими синтаксичними правилами. Методологія історико-
філософської міжкультурної комунікації – це теорія, що вивчає
специфіку міжкультурної методологічної комунікації в галузі
історико-філософського пізнання. Вона разом з логікою комунікації
історичних логік утворює логіко-методологічну основу комуніка-
тивної філософії історії філософії. Це мій третій похідний концепт. У
цьому контексті культурно-предикативний аналіз – це аналіз
засобами логіки комунікації історичних логік і методології історико-
філософської міжкультурної комунікації. Він постає інструментом
дослідження комунікативної філософії історії філософії.

Комунікативна філософія історії філософії – це побудова теорії
історико-філософського процесу та історії філософії як комуні-
кативної системи засобами логіки комунікації історичних логік і
методології історико-філософської міжкультурної комунікації. В
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історико-філософському пізнанні дослідник постає не у статусі
історика, а у статусі філософа. Сучасний філософ-дослідник має
власну філософську позицію і веде діалог у режимі конфлікту з
філософськими системами і теоріями минулого. За такого бачення
історико-філософський текст як метатекст, тобто текст про текст,
набуває статусу історико-філософської комунікації.
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Святослав Рачук

Комунікативний аспект історичного пізнання

Сучасний світ характеризується процесами глобалізації,
комп’ютеризації, масової комунікації. Вони не оминули і сферу
наукової методології, в якій відбуваються парадигмальні зміни.
Якщо раніше вважалося, що методи ефективні лише в
предметному полі конкретного дослідження, то нині на перший
план висувається взаємозв'язок і взаємопроникнення різних
методологічних підходів. Наприклад, метод математичного
моделювання, що використовувався точними науками, став
застосовуватись у біології, соціології, історії тощо. Цей процес
називається міждисциплінарною взаємодією.

Оскільки історичне знання має статус наукового, то для нього
також характерне використання міждисциплінарної методології.
Історія пов’язана з цілою низкою наук, серед яких особливе місце
посідає соціологія. «Взаємозв’язок історії та соціології, – зазначає
І. Парфьонов, – це взаємовідношення конкретного й абстрактного,
історичного та логічного. Якщо історику важливі конкретні
факти, то для соціолога – загальна картина, логічний зв'язок явищ.
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Без засвоєння понять, історичних концепцій історику важко
вивчати структури і процеси» [2, с. 103].

Новітня тенденція розвитку методології історичної науки
пов’язана з комунікативною філософією. Для вченого, який
використовує її, історія стає проблемою комунікації в часі та
просторі. Будь-який засіб комунікації може бути історичним
джерелом, яке вибірково передає певну інформацію. Для
інформації, що передається засобами комунікації (слід зазначити,
що для історичної науки засобами комунікації постають будь-які
матеріальні речі, документи, предмети вжитку тощо), характерна
зміна пріоритетів. Так, Дж. Пітерсон зазначає, що дослідники, які
вивчають великі періоди історичного процесу, зазвичай
перебільшують роль релігії та применшують роль бюрократичного
апарату, що й не дивно, тому що «в часі залишаються документи,
написані повелителями часу – мудрецями і священиками, а не
повелителями простору – державними службовцями і купцями» [3].

Проблемне поле, спільне для дослідника історії та дослідника
комунікації – це передача інформації в різних її видах. Кожен з них
намагається передати інформацію коректно. Така настанова
налаштовує не лише на епістемологічно-правильне відображення
минулого, а й урахування морально-етичних норм. Заперечення тієї
чи тієї історичної події може призвести не лише до помилкового
судження, а й до образи людської гідності. Якщо, наприклад, у
математиці навряд чи можна образити когось, сказавши, що вісім
додати вісім буде дванадцять, а не шістнадцять, то в історичному
дискурсі заперечувати геноцид, етнічні чистки тощо буде не
стільки когнітивною помилкою, скільки аморальною позицією
стосовно нащадків тих, хто пережив певні події. Тож ми бачимо,
що історик повинен, окрім об’єктивного відображення минулого,
враховувати морально-етичну сторону своїх висновків.
«Досліджуючи минуле, – пише Дж. Пітерсон, – ми маємо справу з
найважливішим і тонким видом комунікації – спілкуванням між
живими і мертвими» [там само]. Одне з найважливіших завдань
історика полягає у збереженні пам’яті про минулі події та її
доповненні сучасними ціннісними судженнями. Саме в цьому й
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полягає глибокий морально-етичний обов’язок, який об’єднує
дослідників історії та комунікації.

Дослідження комунікації не є прерогативою історії, проте існує
методологічна проблема, що їх об’єднує. Її можна сформулювати у
вигляді запитання: Як інтерпретувати далеке й чуже?

Зазвичай, комунікація передбачає поширення інформації в про-
сторі, але для історичної комунікації  характерний  діахронічний
вияв. Зберігання даних, їх декодування та передача в просторово-
часовому вимірі – центральна проблема комунікації в історії.
Процес запису – це фіксація тієї чи тієї інформації або інфор-
маційного фрагменту на довгостроковому носії. Передача даних – це
переміщення  інформації  через просторово-часовий контекст.
Інтерпретація – це трактування інформаційного повідомлення згідно
з усталеною парадигмою. Операції з інформацією важливі для
зберігання колективного, ментального,  та аксіологічного зв’язку між
поколіннями, що перебувають у різних історичних епохах.

Історичне дослідження завжди здійснюється в триумвіраті
запис-передача-інтерпретація. Цей підхід зближує історію та
комунікацію, завдяки чому відбувається взаємодія однієї дисципліни
з іншою, історія переосмислюється засобами і методами
комунікації, а комунікація переосмислюється методологією історії.

Отже, історію людства можемо досліджувати в контексті
діахронічної комунікації.  Кожна історична епоха мала свій
домінуючий вид комунікації.  «Історична комунікація епохи
неоліту, енеоліту, доби бронзи та  заліза, - зазначає  В. Мороз, -
являє собою бінарну систему опозицій. Неолітична й енеолітична
модель світу утворюють етнічну картину світу. У свою чергу як,
історична комунікація епохи бронзи й заліза утворює етнічну
модель культури землеробів і скотарів. Саме в ці епохи
формуються та побутують засоби ритуальної комунікації» [1, с.34].

Наслідком дослідження історичного процесу як
комунікативних практик у діахронічній площині  стає поява
такого феномену, як історична свідомість. Дослідник
І. Парфьонов зазначає:  «Історична свідомість - це така форма
свідомості, в якій поєднуються всі три модуси історичного часу:
минулого, теперішнього, майбутнього» [2, с.103]. Історична
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свідомість допомагає як суспільству, так і особистосі
усвідомлювати себе в контексті загального історичного процесу.

Історична свідомість, на відміну від інших форм свідомості,
має додаткову характеристику – темпоральність. Вона постає
різновидом пам’яті суспільства про своє минуле. Для більшої
точності та уникнення плутанини між поняттями треба розрізняти
історичну свідомість та історичне знання. Основна відмінність між
цими термінами полягає в тому, що історична свідомість – це масова
форма суспільного знання, яка стоїть в одному ряду з іншими
соціальними елементами самоідентичності (правова, національна,
релігійна свідомість).

У процесі міждисциплінарних «міграцій» методів з однієї
науки в іншу відкриваються нові горизонти наукового пізнання. Це
стосується історичних дисциплін, які запозичують різноманітні
методи із соціальних і точних наук. Зростання популярності
комунікативної методології та її вплив на соціальні науки
відобразилися також на історичній науці. Виходячи з
комунікативної методології, історичний процес постає не лише
бюрократично-технологічним поступом, а й синхронічною та
діахронічною комунікацією. Тобто, ця методологічна настанова
розширює поле історичного дослідження, складаючи історичні
факти у певну логічну послідовність, яка раніше була прихована від
дослідника. Внаслідок розширеного пізнання історії, вона постає не
віддаленою та відчуженою, а ближчою та актуальнішою. Саме
завдяки  комунікативним засадам в історичному дослідженні
постає історична свідомість, яка дозволяє особистості
ідентифікувати  себе в соціально-історичній площині.
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Олександр Мартиненко

Подвійна місія комунікативістики
в сучасному гуманітарно-науковому дискурсі

На початку XIX століття виникли перші соціальні теорії, що
трактували комунікацію як неодмінну умову існування і розвитку
соціуму. О. Конт сформулював концепцію співвідношення стадій
розвитку мислення людини зі стадіями розвитку суспільного
устрою, яка стала теоретичною основою нової науки – соціології.

Подальший розвиток теорій комунікації був пов’язаний з
потребою контролювати масштабні процеси, що відбуваються в
“людських масах”. З’являється потреба в дослідженні масових
суспільних явищ, які відображають специфіку динаміки
суспільного буття. З метою отримання такої інформації А. Кетле
вводить поняття “середня людина”, що стало центральним у
соціальній статистиці. З цього моменту дослідження комунікації в
суспільстві зводяться до вивчення її ролі в маніпулюванні
суспільною свідомістю. Наголос робиться на “інтегральній”
функції комунікації. Теорії поведінки соціальних мас, засновані
на концепції “середньої людини”, дають можливість прогнозувати
поведінку окремих соціальних груп, розуміти громадську думку,
виявляти соціальні патології, кризи, диспропорції тощо. Завдяки
цьому комунікацію починають трактувати як ефективний
інструмент управління, що визначило інтерес влади до неї.
Зазначимо, що під “владою” мається на увазі не лише “державна
влада”. Влада може транслюватися з різних джерел, мати різні
форми і пропорції – більш могутні, ніж влада держави.

Природа владного домінування – тоталітаризм. Сильна влада
завжди тоталітарна, прагне до посилення регулювання
комунікативних впливів на суспільство. При цьому звичайний
член суспільства потенційно зберігає право вибору, визначаючи
той інформаційний контент, який йому до смаку. Індивідуальна
суб’єктивація людини – щось, що визначає вибір людини –
особливий спосіб її репрезентації в інформаційному публічному
просторі. Владу не влаштовує і ніколи не влаштовував такий стан
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справ – вона завжди прагнула “проникнути в голови” і робити
вибір замість людини. Влада не просто хоче контролювати тексти
та інформаційні продукти в медійному просторі, вона бачить себе
генератором внутрішнього досвіду суб’єкта. Людина для влади –
об’єкт, а не суб’єкт. Таємниця індивідуальної суб’єктивації
особистого досвіду людини – перешкода, що стоїть на шляху
абсолютного домінування влади. Інтерес влади до
комунікативістики якраз і пов’язаний з цією потребою дізнатися
таємні механізми суб’єктності людини. Страх влади перед
індивідом, що є самостійним суб’єктом, здається ірраціональним
перебільшенням – невже окрема особистість може становити
небезпеку для того “титана”, яким є влада в усій своїй повноті?
Насправді, сумнів у доречності цього “страху” ірраціональний.
Влада керується холодним розрахунком – вона чудово розуміє
підтекст біблійної історії про поєдинок Давида і Голіафа, свою
вразливість перед вільним індивідуальним “Я”.

Комунікативістика на службі у влади перетворює свободу
інформації на її протилежність, замінюючи її практиками
конкурентної боротьби за споживача інформаційних послуг. Усе
це супроводжується різними формами репресивного контролю й
управління. Виникає специфічна ситуація, коли відбувається
десуб’єктивація людини, перетворення індивіда на сингулярну
точку в комунікативних зв’язках. Методи “об’єктивації” людини,
наприклад, у концепті “смерть суб’єкта”, були відпрацьовані у
західній філософії ще в другій половині XX століття. Вони
виявилися вельми корелятивними стосовно існуючих практик
зміни ментальності людини через суспільне інформаційне поле.
Нині “провладна” комунікативістика просунулася куди далі,
опрацьовуючи інформаційну праксеологію концепту “віртуальний
суб’єкт”. Завдяки новим теоретичним здобуткам ефективність
десуб’єктивації індивіда зростає.

Однак, комунікативістика розвивається не лише як “меч”,
виконуючи владне замовлення, але і як “щит” – пропонуючи
способи захисту від інформаційної агресії влади. М. Фуко
аналізував три способи опору владному інформаційному
свавіллю. Дві перші стратегії боротьби спрямовані проти різних
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форм об’єктивації політичного досвіду, і лише третя форма опору
протистоїть практикам десуб’єктивації людини, дозволяє
«прив’язати індивіда до власного “Я” і тим самим забезпечити
можливість його опору зовнішньому імперативу» [1, с. 167, 168].
Вказану боротьбу Фуко називає «боротьбою проти
підпорядкування, проти різних форм поневолення» [там само]. Це
щось, що протистоїть риториці (в техніці) і лестощам (у моралі).
Це вільна презентація “Я”, реалізована вербально, як свобода
вираження суб’єктної істини індивіда.

Влада з її витонченими способами маніпулювання
інформаційним контентом, з різними механізмами інкультурації
індивіда у сферу заздалегідь заданих смислів стає безсилою перед
індивідом, що практикує духовні практики самоконституювання і
самопрезентації. Він, як зазначає Фуко, «висловлює свій
особистий зв’язок з істиною, ризикує власним життям, тому що
вважає своїм обов’язком вільно висловлювати істину, щоб робити
людей кращими, допомагати їм і собі» [2, с. 168].

Отже, специфіка комунікативістики в системі гуманітарно-
наукового знання зумовлена її подвійним телеологічним
дискурсом, спрямованим на задоволення потреб влади і захистом
індивіда від поглинання його інформаційним полем. Така
постановка питання говорить про можливе роз’єднання цієї
відносно молодої дослідницької галузі у майбутньому на два
окремі вектори розвитку.
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Віталій Мудраков

До проблем дослідження ідентичності.
Про буття та пізнання патріотизму

Сьогодні слово “патріотизм” набуває багатозначного
“звучання”. І такого багатоголосся йому додають ті
модернізаційні та демодернізаційні процеси, які нині чи не
найчастіше згадуються в гуманітарному дискурсі – глобалізація
(за всіх!) та глокалізація (за своїх!), постмодерні політика
(популізм!) й етика (турбулентність цінностей!), архаїзація
(вперед у минуле!), рекультуризація (штучність як норма!).
Особливо “какофонічно” ця тема лунає у перехідних суспільствах,
які мали недавнє тоталітарне минуле, і, щонайперше – в
українському. Прогрес процесів суспільно-політичної декореляції
динамізується й з причини відсутності світоглядно-політичної
теорії поступу власної самобутності. Тому гуманітарна аналітика
феномену патріотизму потребує постійної динамізації
саморефлексією і дослідницьких оновлень, передовсім – з боку
філософських студій задля зміцнення чітких та логічно
експлікованих конотацій його змісту. Однак, одразу ж виникає
проблема дисциплінарних підходів і методологічних прийомів,
тобто, проблема вибору такого шляху висвітлення, який би не
призвів до спекуляцій і залишався максимально вичерпним у
своїх ціннісно-дослідницьких потенціях. У цьому зв’язку й постає
перше запитання: як досліджувати патріотизм?

У низці концептуальних дефініцій патріотизму визначальними
є формулювання “любов до своєї країни/Батьківщини”, а також
“готовність жертвувати заради неї”. Про це йдеться, зокрема, у
Стенфордській енциклопедії з філософії [6], у німецькому
тлумачному словнику [7] й українській політичній енциклопедії
[див.: 5, c. 546]. Ці визначення, власне, передають той смисл і
типологію афекту людини, що у давній грецькій мові визначено
словами φιλία та αγάπη. Йдеться про почуття солідарності, що
будується на принципах морального добра, а також турботливості
та безкорисливості. Виходячи з етимологічних і сутнісних
експлікацій поняття, що передає описаний зміст – любов –
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головними його ознаками є природа, модальність, інтенсивність і
об’єкт [див.: 3, c. 451-463.]. Ці ознаки витворюють контексти для
дескрипцій проблеми, тобто уможливлюють виокремлення тих
дослідницьких платформ філософського пошуку, на яких
патріотизм осмислюється з кількох різних позицій. Тож, для цього
вбачаємо такі контексти: (І) онтологічний та гносеологічний –
об’єкт і природа, (ІІ) етичний та політичний – модальність та
інтенсивність.

Говорячи про об’єкт почуття (любов до своєї
країни/Батьківщини), варто чітко окреслити його ідейно-
семантичні межі, з чого, врешті, проясниться епістемна
специфіка об’єкта, а тоді й момент і специфіка його зародження.
Простіше кажучи, чітко визначивши «чим є об’єкт?»,
виявляться його особливості як певні пізнавальні
характеристики, а також причини виникнення.

(1) Чітке окреслення можна навести з німецької мови на
прикладі різниці характеристик «Heimat» і «Vaterland» [2, c. 214-
218]. «У широкому розумінні Heimat може означати просто місце,
звідки щось походить (винахід чи твір) – місце створення, яке
чому-небудь приписують. Однак, ця широта значення й
уможливлює його онтологічний зсув. Heimat меншою мірою
стосується місця, що визнається за своє в розумінні місця
народження, як того місця, де людина є і стає тим, чим їй
призначалося бути і стати: це її належне місце. Heimat стає тим,
що дає людині змогу виявити і розвинути себе, розкрити свою
сутність» [2, c. 214]. Себто йдеться про місце, де поєднані
значення і батьківщини, і рідного краю – воно є чи стає належним,
позаяк воно або призначалось, або було присвоєне.
Онтологічність цього поняття вказує на глибинну вкоріненість
людини у цьому місці: воно їй найближче і найкомфортніше, а
відтак є передумовою і умовою її сутнісного становлення. Це
означає втілення всієї повноти творчих і рефлексивних потуг
людини, що черпаються з цього місця. Радість від внутрішнього
зростання і змін, від самоздійснення через рефлексію і творчість
виформовує та вишліфовує почуття прихильності до цього місця.
Тож об’єкт почуття формується у процесі “власного”, так би
мовити, “об’єктивного” когнітивно-психологічного розвитку. В
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аспекті Heimat об’єкт почуття постає справжньою життєдайною
основою для людини в її ціннісно-смислових орієнтирах, а його
природу можна позначити через серію дуальних конструкцій, що
були розроблені упродовж усього філософського поступу
відомими інтелектуалами: “еротизовану” та “чуттєву любов”,
“любов-ніжність” і “духовну любов” З. Фройда, через класичні
диференціації цього поняття в Аристотеля, Цицерона і Р. Декарта
– “любов хіть” і “любов дружба”, або Мальбраншеві визначення
“любові інстинкту” та “любові розуму” чи, зрештою, Кантове
розрізнення “патологічної” і “практичної любові”. В усіх схемах
природа цього почуття випадатиме на друге місце в цих парах, де
закладено принципи безкорисливості, неегоїстичності, шани та
безпристрасності.

(2) У зовсім інший спосіб складається із Vaterland – «це
спільнота, до якої ми належимо де-факто. Її не потрібно
спеціально присвоювати. Водночас вона є тим, що цілком
природно надає право на громадянство. Вона є своєрідним перед-
громадянством. Про це свідчить той факт, що в обмін на
громадянство людина зобов’язується віддано служити своїй
Vaterland – захищати її і навіть жертвувати собою заради неї» [2,
c. 214]. Себто приналежність до певної спільноти набуває
політичної ваги, політичного значення. Якщо ж Heimat вказує на
онтологічний аспект, то Vaterland – на генеалогічний зв’язок,
який, з одного боку, також є передумовою формування об’єкту
почуття, з іншого – формує умови його становлення. Тож об’єкт
почуття формується у процесі “програмного/проектного”
світоглядного розвитку. Засобами такого становлення варто
вважати всі можливі формотворчі впливи політичної системи на
свідомість громадян – це, щонайперше, функціювання освіти і
ЗМІ у напрямі ідеологічних пріоритетів.

Виходячи з окреслених моментів, складається так, що для
першого окреслення (тобто для Heimat) вступом до дослідження
патріотизму мусять стати просторово-часові умови (їх
особливості) зародження об’єкту цього почуття, відтак його
межі та характер проективності дії. Предметною
міждисциплінарністю в цьому вступі буде “історія і психологія
успішності” та причини її недосягання в зрізі здатності
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самоформуватися перед тими викликами, які у той чи інший час є
здебільшого протидійними цьому процесові, а також – форми і
способи ідейно-світоглядних самоідентифікацій, тобто певної
приналежності. Йдеться про етнологію, антропологію, суспільну
географію, соціальну філософію. Для другого окреслення (тобто
Vaterland) – умови забезпеченості формування освітньої
парадигми у напрямі колективної ідентифікації радикального
змісту та рівень свобод ЗМІ. Тут предметна міждисциплінарність
формується на перетині філософії освіти, педагогіки, культурної
політики, комунікативістики, інформаційної безпеки тощо.

Варто зазначити, що елементом зв’язку обох окреслень постає
культурне передання та практика плекання певних традицій, які
також є передумовою та умовою формування об’єкту почуття. До
прикладу, люди, котрі не були народжені у своїй країні (у
генеалогічному розумінні), а у певній місцевості (в онтологічному
розумінні), але вважають себе патріотами цієї країни, отримують
цей зв’язок через синергію вказаних процесів. Виходить так, що їх
об’єкт почуття – це радше прагнення моральних ідеалів свободи,
гідності, справедливості для неї, тобто воно розкривається в
етичному аспекті, який набуває для них онтологічного значення. В
цьому зрізі предметна міждисциплінарність випадатиме на точки
збігу соціальної філософії, етики, соціальної психології,
культурології, релігієзнавства. У цьому контексті можна згадати й
іншу модифікацію, де об’єкт почуття змінюється прагненням
отримати громадянські права і свободи через набуття належності,
спробу вкорінення.

Отже, поняття Heimat втрачає свою онтологічність, воно
політизується, адже розуміється не у значенні сутнісного
відображення чи, краще сказати, живлення, а як можливість
власних прав, надійність свого місця та безпека. Трохи
парадоксально, на перший погляд, але разом з тим про це можна
говорити і як про тотальну онтологізацію. Якщо брати до уваги
сценарії радикальної кульмінаційності цього процесу, які
пропонуються футурологами і теоретиками глобалізації, то
сучасна людина рухається у бік від окреслених схем, тобто від
традиційно-звичних процесів ідентифікації. Світ стає суцільним
Heimat. Тобто, це, так би мовити, «політизована онтологізація».
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Так, З. Бауман пише, що «анулювання просторово-часових
відстаней […] звільняє окремих людей від територіальних
обмежень і надає екстериторіального характеру певним
суспільствотворчим ідеям – одночасно позбавляючи територію,
якою, як і досі, обмежені інші, її значення й здатності наділяти
цих людей особливою ідентичністю» [1, с. 19]. Глобалізуючись,
сучасник укорінюється не у певному конкретному місці, а у світі
як загальному місці, перетворюючи увесь світ на Heimat. У такий
спосіб виникає нова орієнтація і новий формат конструювання
ідентичності. «Ніколи ще в історії відстань не важила так мало.
Ніколи ще стосунки людини з місцем проживання не були такими
хисткими і недовговічними […] ми є свідками того, як
втрачається для людини значення місця проживання. Ми
виховали нову расу кочівників, і лише одиниці усвідомлюють,
наскільки численна, повсюдно поширена й істотна така міграція»
[4, c. 89], – пише Е. Тофлер. Відтак, об’єктивується важлива
проблема – особливості структури об’єкту почуття, можливі
шляхи його формування у таких трансформаційних процесах, що
потребує окремого дослідження.

Отже, синергія запропонованих окреслень, власне, й вифор-
мовує розуміння цілісності поняття об’єкт почуття (патріотизму).
Окрім того, пропонований погляд чітко оформлює предметну
сферу теоретичної дисциплінарності гуманітарних і соціальних
наук у дослідженні патріотизму. Це у свою чергу дає змогу виявити
особливості формування об’єкту почуття, його природу, з одного
боку, з іншого – його практичну інструменталізацію як якість його
втіленості, відтак, розглянути у вже згаданих етичному та
політичному контекстах в інших розвідках. Тому, сподіваємося, що
запропоновані міркування стануть для когось інспіруючими, а не
загубляться у текстах однієї з конференцій.
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Людмила Павлишин

Свідомість і мова як основа
комунікативних здібностей людини

Для формування інтелекту людини, розвитку її емоційної
сфери та волі потрібне спілкування. Свідомість і мова утворюють
єдність: у своєму існуванні вони передбачають одне одного так
само, як внутрішній, логічно оформлений ідеальний зміст перед-
бачає свою зовнішню матеріальну форму. Мова – безпосередня
діяльність думки, свідомості. Думки людини формуються
відповідно до мови та повинні їй відповідати. Свідомість не лише
виявляється, а й формується завдяки мові. Вольові процеси
свідомості забезпечують регуляцію людської життєдіяльності та
подолання перешкод на шляху до досягнення мети.

Будь-яка тварина володіє засобами обміну інформацією, що
дозволяє координувати та спрямовувати її дії. Проте, незважаючи
навіть на найрізноманітніші сигнально-інформаційні способи
поведінки та взаємодії тварин, вони зберігають свої еволюційно-
генетичні обмеження. Щодо людської мови, то вона в процесі
еволюції перетворилася на довільну та штучну сукупність засобів
спілкування і вираження думок, дій, оцінок, бажань. Причина

www.duden.de/rechtschreibung/Patriotismus
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цього не лише в еволюційно-генетичних чинниках, а й в
антропологічних, соціальних і культурних. Упродовж сотень
тисяч років люди намагалися висловити свої думки і передати
їхній зміст іншим.

Найважливіша ознака, що відрізняє людську мову від
тваринної, – це здатність людини обмінюватись інформацією,
відтворювати за допомогою мови події минулого та проектувати
майбутнє. У мові здійснюється єдність спілкування й
абстрагування – узагальнення, без якого неможлива людська
психіка. Здійснення психічних функцій, специфічних саме для
свідомості – людського сприйняття, пам’яті, мислення, уяви, волі,
емоцій, потребує  участі мови. Вона потрібна для того, щоб
людина жила духовно, як соціальна істота. Сила слова володіє
здатністю об’єднувати людей між собою та з навколишнім світом.
Природа мови – соціально-психічна, а тому є всі підстави
відносити її до сфери ідеального. Виражаючи ті чи ті почуття,
настрої, думки, слово викликає слухові та зорові образи,
звертається до відповідного мовного та позамовного досвіду,
водночас сприяючи рухові різних пластів свідомості.

Чуттєві процеси не відбуваються ізольовано, а перебувають
під постійним впливом інших процесів свідомості. Мислення
опосередковує та узагальнює інформаційну роботу свідомості,
виробляє нові знання. Емоційні процеси свідомості розкривають
внутрішній світ людини, її ставлення до об’єктів навколишньої
дійсності, інших людей, самої себе. Емоції виражають оцінку
певного явища чи особи, відіграють роль своєрідної шкали оцінок
свідомості. Вольові процеси свідомості забезпечують регуляцію
людської життєдіяльності та подолання перешкод на шляху до
досягнення мети. На думку Ф. Ніцше, воля як життєва сила
стверджує себе, тоді як вияви слабкості, втрата вольового первня
– це запереченням життя. Кульмінація вольових зусиль припадає
на момент вибору способу досягнення мети, альтернативи
розв’язання проблеми чи прийняття рішення. Свідомість людини
постійно перебуває під дією вольової регуляції з властивими для
неї предметними, узагальнюючими та варіаційними
особливостями. Робота свідомості в цілому, або окремих свідомих
дій людини, забезпечується інтегральною взаємодією її структур,
пояснення специфіки яких – важливе завдання філософського
аналізу. Втрата життєвих смислів, внутрішній вакуум призвели до
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того, що людина «сама виявилася спійманою в тенета, що їх сама
розставила. Вона завоювала природу, винайшла машини, рабом
яких сама ставала, оволоділа широкими знаннями про матерію,
але залишилася невігласом у найважливіших і фундаментальних
питаннях людського існування, а саме: що є людина, як вона
повинна жити, в який спосіб можна звільнити і плідно
використати на благо людини безмежні потенціали, що містяться
в ній самій» [1, с. 376-377].

Лише у спілкуванні, стверджував М. Бахтін, людина
розкривається як для себе, так і для інших. Певний внесок у
становлення філософії спілкування, або комунікативної філософії
зробив К. Ясперс, який вважав її співвідношенням неповторних
екзистенцій, завдяки яким утілюється людська ідентичність.
Занепокоєння з приводу негативного впливу на людину
цивілізаційних процесів, браку комунікації людини з людиною
висловлював також Е. Фромм, який стверджував, що «багатство
не приносить радості, а гонитва за насолодою робить людину
нещасливою і самотньою» [2, с. 148].  Значну роль у дослідженні
свідомості відіграла феноменологія Е. Гусерля. Він вказував на
таку властивість свідомості, як інтенціональність, спрямованість
на предмети. Надаючи перевагу когнітивному розумінню
свідомості, Гусерль аналізував також і некогнітивні акти.

Зі спробою подолати раціоналістичні тенденції, які зводили
духовність людини до мислення, виступив С. К’єркегор.
Звернувшись до Бога та віри, вважав він, можна подолати життєві
труднощі. В його розумінні, дух поставав не як розум, а як віра.
До критики когнітивного тлумачення свідомості звертався
Ф. Ніцше. Не бажаючи миритися зі споживацьким способом
життя тогочасних людей, з їхнім нівелюванням, втратою
індивідуальності, він закликав почути голос власного “Я”.
Замінивши декартівське “я мислю” на “я хочу (волію)”, Ніцше
вважав, що потрібно боротися за силу духу, реалізувати “волю до
влади”. На його думку, тіло людини важливіше, ніж розум. Життя
і воля – це найвищі цінності.

У філософії А. Шопенгавера життєвим первнем постає
світова воля як ірраціональне, сліпе поривання. Свідомість у його
вченні – це здатність волі усвідомлювати власні бажання. Що
більше воля усвідомлює себе, то очевиднішими стають її
нерозумність, зло, які спричиняє ворожнеча окремих воль, їхнє
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зіткнення. Самосвідомість волі є причиною страждань, але
водночас рятує від них. Для того щоб їх позбутися, потрібно
свідомо відмовитися від потягів, бажань і пристрастей.

Думку щодо абсолютної свободи й активності свідомості
висловлювали філософи-екзистенціалісти. Так, М. Гайдеґер
стверджував, що внутрішнє буття людини, особливо стан її
духовного світу, свідомості, – це посередник, через якого
виявляється істинне буття. У філософії Ж.-П. Сартра свідомість
постає як відкрите для світу, нічим ззовні не обмежене існування.
На його думку, ніщо не може впливати на свідомість, оскільки
вона є джерелом самої себе. М. Гайдеґер вважав, що лише мова як
“домівка буття” постє надійним його прихистком. У ситуації
духовної кризи людина постане перед спокусою “публічності” та
“приватності”, а тому вона повинна відкритися до вимог буття:
лише так слово знову отримає безцінність, а людина – можливість
існування в істині буття.

Проблема комунікації на сучасному етапі розвитку
суспільства й надалі залишається однією з головних проблем у
стосунках між членами суспільства. До проблем, пов’язаних з
мовним питанням треба ставитися делікатно й виважено. У
найсучасніших дослідженнях мова трактується як найважливіший
засіб комунікації, що безпосередньо бере участь у структуруванні
соціального простору, створюючи мовну інтерпретацію світу.
Мова формує знання і поняття, що впливають на розуміння
соціальної дійсності. Загалом мова формує соціальний простір
європейської людини. Соціологія комунікації, в основі якої
лежить мова і мовленнєва поведінка, нині нерозривно пов’язана з
теорією суспільства, характеризується складною багаторівневою
ієрархією комунікативних систем.
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Настасія Чуйко

До витоків тлумачення принципу
тотожності мислення і буття у Київській

школі філософії (50 – 80 рр. XX ст.)

Визнаючи П. Копніна фундатором Київської школи філософії
другої половини 20-го століття, треба також визнати, що то була
марксистська філософія. Ще у своїй докторській дисертації
«Форми мислення і їхня роль у теорії пізнання» філософ починає
усвідомлювати, що судженнями впливати на матеріальну
дійсність безпосередньо неможливо. Тому в межах теорії
матеріалістичної діалектики важливим питанням стає визначення
опосередковуючої ланки між думкою і дійсністю. Так виникає
потреба в перегляді засад поняття “діалектичного способу
мислення” та у дослідженні особливостей матеріалістичної
діалектики як методу пізнання і “революційного перетворення
дійсності”. П. Копнін відходить від загальноприйнятих
тверджень: поділу марксистської філософії на історичний і
діалектичний матеріалізм він протиставляє ідею їх діалектичної
тотожності, а виходячи з відомого твердження Ф. Енгельса, що
діалектика – це наука про загальні закони розвитку природи,
суспільства і мислення, а також ленінського твердження, що
діалектика, логіка і теорія пізнання – одне й те ж саме, він
формулює власне розуміння предмету марксистської філософії як
науки – “відношення мислення до буття”.

Основою розв’язання проблеми співвідношення законів
мислення і об’єктивного світу, на думку П. Копніна, є принцип
відображення. У своєму тлумаченні він керується тезою Леніна з
«Філософських зошитів», що  відображення природи у свідомості
людини не “дзеркальне”,  не “мертва копія дійсності”, а процес
творчого заглиблення в суть речей.  Оскільки розвиток людського
мислення невіддільний від розвитку об’єктивного світу, то в
філософії не може бути поняття буття без його відношення до
поняття мислення і навпаки. Так доводиться, що питання про
співвідношення буття і мислення є основним питаннями філософії.

Відповідно до цього, П. Копнін обґрунтовує розуміння
філософії як методу наукового пізнання, як діалектичної логіки.
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Цим на початку визначилося спрямування наукового пошуку
створеної ним школи. Видана у 1965 р. книга «Логіка наукового
пізнання», підготовлена колективом, який очолив П. Копнін, стала
науковим маніфестом Київської школи філософії, окресливши її
перший етапний склад (М. Попович, С. Кримський, І. Бичко,
Є. Жаріков, П. Йолон, А. Артюх, В. Чорноволенко). Спираючись на
апарат сучасної формальної логіки, досягнення в галузі психології
наукової творчості, широкий культурознавчий матеріал, вчені
серйозно досліджують такі складники наукового пізнання, як
наукова проблема, науковий факт, наукова абстракція, наукова ідея,
система теоретичного знання, світогляд.

Формами мислення вважалися не лише судження і умовиводи,
а й такі структурні одиниці, як гіпотези та ідеї. Евристична цінність
гіпотези полягає в тому, що в ній відоме пов’язане з пошуком через
припущення, хоча базу гіпотези становлять достовірні знання.
Особливість ідеї полягає в тому, що вона відображає розвиток
речей у їхніх зв’язках і опосередкуваннях, тобто дійсність не
просто в її існуванні, а в її доконечності та можливості, постаючи
історично перехідним гносеологічним ідеалом. Як форма мислення,
ідея за своєю суттю репрезентує стратегію перетворення знання на
дійсність, у цьому розумінні представляючи єдність істини
(створений теорією об’єкт) і плану втілення істини в дійсність.
Будучи у такий спосіб опосередковуючою ланкою між знанням і
об’єктивною дійсністю, ідея пов’язує метод свого втілення з
конкретним матеріальним носієм, який історично діє і будує нове
(наприклад, комуністичне) суспільство.

Далі П. Копнін, розвиваючи марксистську тезу, що основою
людського мислення є практика, доводить, що світогляд як
система знань про загальні закони руху через звертання до
суб’єктивної діяльності людини є засобом руху мислення. Тому
він набуває методологічного значення та функціонує в науках як
загальний метод пізнання і практичної перебудови світу. Відтак
філософія у вченні про загальні закони розвитку за своїм методом
постає як наука, логіка, однак за своїм предметом вона –
світогляд. Його предметом є насамперед людина в її сприйнятті не
лише сутнього, а й належного. Наявність суперечності між
належним і наявним, суб’єктом і об’єктом приводить до
перетворення природи через ідею, в якій пізнане підіймається до
рівня цілей і прагнень суб’єкта, а створений об’єктивно-істинний
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образ стає його внутрішньою потребою, тим належним, яке треба
здійснити. Отже, знання, щоб стати частиною світоглядного
освоєння дійсності, повинно набути суб’єктивного забарвлення у
вигляді цілей і прагнень суб’єкта. Але, як щойно знання отримало
наліт суб’єктивності, воно одразу починає набувати статусу
об’єктивної реальності, і мислення стає буттям. Так ідея у
П. Копніна постає умовою руху людини, суспільства до “дійсної
історії” (за К. Марксом), яка дозволяє визначати людське
існування за допомогою поняття “свобода”. Тим самим
пропозиція Гегеля визначати рух до свободи через “абсолютну
ідеяю”, що діє в історії через суспільні організації, замінюється на
ідею організаціїї людиною сил природи.

Антропологічна переорієнтація Київської школи філософії,
що, як відомо, була розпочата В. Шинкаруком у 1960-і роки як
звертання до проблеми людини як самосутнього буття, призвела
до заперечення твердження про визначальну роль тотожності ідеї
та її матеріального носія як соціально-історичної події.
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ПЕРСПЕКТИВИ КОМУНІКАТИВНОЇ ПАРАДИГМИ
ГУМАНІТАРНО-НАУКОВОГО ЗНАННЯ

Олександр Бродецький

Релігійно-етичні аспекти
гуманістичної комунікації ідентичностей

Сьогодення вимагає пошуку дієвих способів згладження
“гострих кутів” взаємної ментальної упередженості представників
різних спільнот та ідентичностей. І досі не є рідкістю вияви
нетерпимості, ескалації конфліктності, деструктивних дій,
авторитаризації соціуму чи певних його сегментів. Часом це все
обрамляється також і мотивацією, зодягнутою в релігійні шати.
Тому значущим є підхід до виокремлення в ресурсі релігій тих
цінностей і взірців їх практичного втілення, які пропонують
гуманістичну, людинотворчу життєву програму і відкривають для
вірян відповідних традицій конструктивні комунікативні
можливості. У багатьох релігіях такий ціннісний ресурс,
безперечно, наявний. Але часто він залишається недостатньо
актуалізованим, коли йдеться про практичну готовність й окремих
вірян, і релігійних спільнот до діалогу й соціальної солідарності з
носіями альтернативних традицій і переконань.

Одна й та сама релігійна традиція містить різні корпуси і
смислові пласти як текстів, так і поведінкових зразків. Її
постулати розвиваються й обґрунтовуються особистостями з
неоднаковими антропологічними пріоритетами та емоційно-
ціннісними імпульсами. Концепт “етика релігій”, відповідно,
стосується не лише системи канонізованих норм і заборон. Він
охоплює своїм змістом широкий аксіо-соціальний, аксіо-
комунікативний простір соціального діяння і культуротворчості.
Цей простір мотивується не тільки догматичними постулатами
сповідуваної релігійної традиції. Не менше його визначають і
практичні комунікативні взірці формування міжлюдських взаємин
у конкретній релігійній спільноті як своєрідному осередкові
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інтенсивного ціннісного обміну. Вчинковий вектор релігійності
залежить не лише від фіксованого в релігійних текстах
абстрактного змісту цінностей. Він корегується багато в чому
саме індивідуальним (або груповим) моральним вибором, де
загальні постулати релігійної моралі “еманують” у психологічну й
поведінкову конкретність. І саме ця конкретність може
виявлятися гуманістично чи, навпаки, антигуманно.

Зважаючи на це, істотно важливим є методологічний принцип
гуманістичної синергії етичних ідей різних віросповідних
традицій. В умовах глобалізованого, постінформаційного соціуму
з’являється чимало нагод конструктивної дієвості цього
принципу. Адже нині релігійні смисли проникають у свідомість
людей не лише в межах конфесійного виховання та “катехизації”.
Нерідко їх засвоюють (чи принаймні здобувають інформацію про
них) через індивідуальні, автономні форми соціалізації
особистостей. Тобто тут важать рівень культурного розвитку,
освіти і самоосвіти, залученості в те чи те інформаційне “поле
тяжіння”. Відповідно, гуманістична синергія – це методологічно-
ціннісний горизонт соціокультурно мотивованої взаємодії
сумірних за моральним змістом релігійних (і взагалі світоглядних)
ідей різних традицій і пов’язаних з ними соціальних практик в
умовах мультикультурного середовища та потреби соціальної та
ціннісної солідарності в ньому.

Слід підкреслити: гуманістична синергія етичних ідей різних
релігій аж ніяк не означає інтенцію чи претензію на навмисне
розмивання віросповідної ідентичності конкретних релігій, конфесій
і їхніх адептів. Це відрізняє її як методологічний принцип від певної
ідеологеми. Вона лише мотивує пошук дієвих можливостей
координації, взаємодопонювальності та спільної культурно-виховної
ролі етичних ідей різних традицій з акцентуацією людинотворчого,
комунікативно-розвивального впливу.

Для принципу гуманістичної синергії релігійно-етичних ідей
мають велике евристичне значення і концепції мислителів
минулого. Зокрема, етикотеологія І. Канта [4] цінна визнанням
ролі автономної доброї волі в гуманістичному структуруванні
віри в Бога. Етичне вчення Н. Гартмана [2] важливе наголосом на
пріоритетності життєво-практичної та культурної дієвості
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моральних чеснот особи над їхнім абстрактно-догматичним, або
формально-раціональним метаконтекстом. Мають також значення
“етика творчості” М. Бердяєва [1] демаркація основ авторитарної
та гуманістичної релігійності в Е. Фрома [5]; ідеї Д. Ікеди [3]
щодо примату культурного діалогу релігій над їхнім догматичним
ізоляціонізмом тощо.

Не таємниця, що деякі релігійні ідеї роблять акцент на
фатальній уярмленості людини чи на її нібито «моральній
нікчемності». Вони експлуатують гасла винятковості певних
доктринальних засад, поділяють людей на “своїх” і “чужих” – з
відповідними деструктивними наслідками цього. Тим часом
принцип гуманістичної синергії орієнтує на актуалізацію інакших
взірців релігійних ідей і практик, яких також є чимало в релігійній
спадщині світу. Це – цінність творчої самореалізації людини,
солідарності, емпатійної діалогічності щодо “Іншого”, благоговіння
перед виявами життя. Гуманістична синергія релігійно-етичних
ідей передбачає рефлексію над умовами набуття релігійною
свідомістю міцнішого імунітету проти фанатизму, забобонності,
ритуалізму, конфесійного ізоляціонізму, збалансування
сакралізованого світовідчуття з практичним соціальним
ентузіазмом і готовністю комунікативно толерувати відмінність у
формах релігійності заради єдності людей у цінностях.

Безперечно, принцип гуманістичної синергії релігійно-етичних
ідей для своєї експертної дієвості вимагає опори на актуальні та
евристично функціональні методи. Зокрема, це вимагає синтезу
елементів компаративістської, діалектичної, феноменологічної,
герменевтичної, синергетичної методологічних стратегій.

Компаративістська настанова виявляється в зіставленні
інтенцій етики різних релігій та в демаркації специфічних
особливостей функціювання альтернативних релігійно-етичних
ідей і поведінкових взірців в аксіосфері. Це сприяє їх
класифікаційному структуруванню. Потенціал діалектичної
методології спрацьовує в аспекті дослідження етичних цінностей у
релігіях як динамічних, процесуальних, трансформативних залежно
від розвитку соціокультурних умов, середовища комунікації,
характеру особистісного чи групового вибору. Феноменологічна
лінія гуманістичної синергії – у погляді на структури релігійної
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свідомості як на антропологічно іманентні, культуротворчо активні,
здатні продуктивно мотивувати ціннісно навантажені форми
діяльності та комунікації вірян у соціокультурному просторі. Це,
зокрема, спонукає утримуватися від категоричної вимоги дістати
відповідь на питання про онтологічну об’єктивність
трансцендентних джерел релігійних постулатів, натомість,
виявляти ціннісно-діяльнісну роль змісту релігійної свідомості в
життєвому світі людини і культури. Герменевтичний елемент
виявляється в осмисленні релігійних ідей, текстів, символіки
обрядів та постатей не лише в їхньому предметному чи
функціональному форматах, а як внутрішньо концентрованих
духовно-смислових кластерів, згустків духовного “тексту” (в
широкому значенні). Адекватна інтерпретація їх часто залежить від
уміння не лише пізнати і пояснити, а й емпатійно, ментально
вжитися в єство соціального, комунікативного чи історичного
контексту їхньої дієвості. Синергетичний елемент реалізується
через обґрунтування можливості функціювання релігійно-етичних
ідей і поза їхнім генетичним, традиційним середовищем. Це
означає врахування дієвості релігійно-етичних цінностей не лише
на конфесійно структурованому, а й на “децентрованому”,
автономно особистісному рівні. Саме тут виявляється варіативність
індивідуальних і групових форм синтезу різних релігійно-етичних
ідей у конкретних умовах культури, соціуму та комунікації.

Але теоретичне філософсько-релігієзнавче обґрунтування
принципу гуманістичної синергії етики різних релігійних
традицій – це лише один з аспектів. Самого по собі його не
достатньо для реального діалогу, справжньої толерантизації
міжконфесійних взаємин і солідаризації міжспільнотних зусиль у
соціально конструктивних ініціативах. Принципова умова цього –
це передусім добра воля релігійних громад та їхніх лідерів.
Важливо, чи докладаються у спільнотах відповідні зусилля, чи є
настанова на етичний ентузіазм. Тобто практична “імплементація”
гуманістичної синергії прямо залежить від готовності конфесій
(зокрема, і на локальному рівні життя конкретних громад) до
симетричних зусиль із ментальної видозміни ціннісних
стереотипів і задавнених упереджень. Горизонт такої видозміни –
оптимізація комунікативного “клімату” освітніх та виховних
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проектів, розвиток практичної діалогічності щодо інших релігій і
світоглядів, активніше впровадження філософської й академічно-
релігієзнавчої компоненти в богословську освіту, яка готує
майбутніх релігійних лідерів.

Це має значення і для аспектів прикладної етики. Вектор
соціально-прикладного самоусвідомлення вірян може бути
повернутий амбівалентно: або в бік пасивності й паралізування
творчої волі людини, або в напрямі їх реального діяльнісного
заохочення. Тож за таких умов надзвичайно підсилюється
відповідальність правильно здійснюваної релігійними лідерами та
ініціативними членами спільнот просвітницької роботи серед
вірян. Гуманістична синергія передбачає домінантний орієнтир
релігійних спільнот на виховання у вірян переконання в цінності
солідарності людей у моральному ентузіазмі щодо соціально
важливих ініціатив (екологічних, валеологічних, благодійницьких,
просвітницьких тощо). До того ж – не з міркувань вузько
конфесійної доцільності й вибірковості, а ґрунтуючись на
критеріях їхньої сакральної координованості, гуманності,
ефективності та практичної втілюваності в сучасних реаліях.

Конструктивна соціальна роль релігійних спільнот в Україні
також залежить від додержання ними ряду важливих умов. Ці
умови – налаштованість церков на участь в утвердженні засад
громадянського суспільства, сприяння розвитку самостійності
соціального мислення вірян і поверненню української нації до
культурних джерел власної ідентичності (за збереження поваги до
інших націй та культур). Релігійно-церковні структури – завдяки
своєму потужному впливові на свідомість і життєву практику
вірян (які водночас є громадянами суспільства і держави) –
становлять один з першорядно значущих чинників вибору ними
соціальної та культурної орієнтації. Тому позаполітичний
характер функціювання релігійних спільнот не означає їхньої
нейтральності в умовах соціальних несправедливостей. Адже
обстоюючи свої права та справедливість, громадяни (зокрема,
віруючі) здійснюють не лише політико-правове самовизначення, а
також аксіологічне – на користь таких фундаментальних
онтологічних горизонтів людського буття, як свобода і благо. Тож
активну позицію українських релігійних лідерів в ідейному
захисті громадянських прав і свобод, цінностей патріотизму,
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історичної пам’яті, державності та всебічного розвитку
національної культури некоректно тлумачити як “політичну
заангажованість”. Адже ж така позиція принципово узгоджується
із моральним духом гуманістичної релігійності. З іншого боку, і
вибіркове використання певними релігійними спільнотами та
їхніми лідерами гасел “політичної нейтральності” задля
маніпулятивного вуалювання своєї байдужості (а може, й
ворожості) до цих базових громадянських цінностей варте чіткої й
об’єктивної моральної оцінки як з боку експертного середовища,
так і з боку структур соціуму.

Література
1.Бердяев Н. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики / Н.

Бердяев. – Париж : Современные записки, 1931. – 318 с.
2.Гартман Н. Этика / Н. Гартман. – М. : Владимир Даль, 2002. – 708 с.
3.Ікеда Д. Глобальна етика поєднає душі різних народів / Д. Ікеда //

Всесвіт. – 2004. – № 9-10. – С. 12-21.
4.Кант І. Критика чистого розуму / І. Кант. – К.: Юніверс, 2000.
5.Кант І. Критика практичного розуму / І. Кант. – К.: Юніверс, 2004.
6. Фромм Е. Мати чи бути / Е. Фромм. – К.: Український письменник,

2010.

Світлана Куцепал

Перспективи комунікації
у світі гаджетів та віджетів

Сучасна людина живе у вихорі технічних новацій та інновацій,
всеохоплюючого інформаційного потоку, що зносить її у вир
віртуального спілкування і робить залежною від технічних приладів і
різноманітної машинерії. Відбувається ерозія друкованих джерел
інформації, трансформується спосіб трансляції та сприймання
інформації,  книжкова культура замінюється екранною, адже книга в
бібліотеці за кількістю відміток про замовлення суттєво програє
кількості лайків, які отримує повідомлення у мережі Інтернет.
Лінійний текст поступається місцем ризоматичному, атрибутивними
ознаками якого є децентрація та фрагментарність.
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Картина світу розпадається на химерні фрагменти, світогляд
з цілісного та організованого перетворюється на “кліповий”,
“файловий”, основне когнітивне навантаження вислизає з
навчально-наукових джерел класичного штибу і опиняється в
царині віртуальної мережі, де відповідність істині вже не є
засадничим чинником, тому існує велика імовірність отримання
так званого нульового знання.

Світ Інтернету дуже зручний, цікавий, він приваблює людину
значним розширенням не лише когнітивного, а й суто
практичного горизонту, дозволяючи швидко знайти не лише
потрібну інформацію, а й суттєво полегшуючи суто побутовий
складник життя – від покупки товарів чи продуктів до пошуку
спеціалістів з ремонту, прибирання, догляду за дитиною тощо, до
розширення палітри форм зайнятості та діяльності.

Сфера споживання та надання послуг завдяки можливостям
віртуальної мережі отримує новий поштовх для розвитку та
вдосконалення. Не встояла перед звабливими перспективами та
новими горизонтами і сфера комунікації, спілкування людей, адже в
цьому “протеївському просторі” мережі (Ж. Бодрійяр) можна
жонглювати не лише масками, ніками, аватарками, а й сенсами,
підсилюючи або взагалі нівелюючі їх залежно від мети
комунікативного акту.

У віртуальному світі, де владарюють анонімність,
інтерактивність, фрагментарність, симулякри вже давно втратили
свою ілюзорність, перетворившись на звичні та зручні онтолого-
екзистенційні матриці, розтиражовані та зрозумілі кліше, завдяки
яким вибудовується нова світоглядна парадигма. Все це призводить
до того, що реальна, звична комунікація, що ґрунтується на
раціональних засадах, може досить швидко поступитися
віртуальній комунікації, що є надзвичайно мобільною, для неї не
існує просторово-часових меж,  тому вона стрімко поширюється у
всі сфери життєдіяльності як людини, так  і суспільства.

Світовий філософський загал визнав факт створення феномену
інформаційно-комунікативного топосу, що має ризоматичну
структуру, де субстанційно рівнозначними є як раціональні, так і
міфологічні, ірраціональні засади, все залежить від соціального
замовлення та когнітивного багажу суб’єктів комунікації.
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Людина, занурена у інтернет-павутину, ризикує перетворитися
на збирача знань, замість того, щоб використовувати отримані
знання, вона прагне отримувати якомога більше інформація, при
цьому якість отриманого суттєво поступається його кількості.
Створюється парадоксальна ситуація, коли, стаючи освіченішою,
людина не стає інтелектуалом, інформація не трансформується в
знання, нівелюються когнітивні здібності особистості, зокрема,
здатність до критичного аналізу інформації, в мові починає
переважати комп’ютерний сленг.

Якщо початок ХХ століття характеризується “лінгвістичним”
поворотом, коли мова опиняється в центрі філософської рефлексії,
то для початку ХХІ століття  вже характерний новий –
“цифровий”, або “мережевий” поворот, коли знаки отримують
зовсім інше семантичне навантаження, а процес комунікації
перетворюється на взаємодію з екраном комп’ютера.

Вorys Ostapenko

Strategic perspectives of tactical cognitive manipulations:
enquires and return

Communication studies provide significant corpus of academic
writing on importance of communication skills and its application in
education, family life, professional and social endeavour. One of the
challenge communication studies encounters is discrepancy between
strategic return of tactical efforts based on vogue foundations of
volatile objectives communication actions enquires. With the
confirmed manipulative power of information technology
communicating to the audience tactically viable though inherently false
messages demonstrate ubiquitous power to direct social group actions
towards the communication objective though raising concern on social
sustainability and the strategic outcome. Will the achieved social
change sustains its state at the next political challenge that enquire
election challenge, social-economic commotion, geopolitical pressure,
game change in international politics?  For that matter the famous
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theory of controlled chaos provides effective instruments to manipulate
social groups to the manipulator’s advantage. How strategically viable
to expect withstanding a control over seeded chaos? For how long
communicating manipulator may withstand its control over
manipulating social groups?

Analysis of the strategic outcome of the tactical manipulations
that employ inherently false messages demands to look on the subject
of manipulation, on the dynamics of social-economic environment, and
on the international politics. What come first to the attention of the
analysis is vital interests of the subjects’ intelligent capacity to assess
their own interests shall not be overlooked. It should be expected that
effectively manipulated subjects as soon they discover breach of their
essential life interests might realize been used and their trust been
abused. Consequently, at first effectively directed by the manipulator
subjects may turn their indignation toward the manipulator apparent.
This would challenge the safety of the manipulator and the strategic
outcome of the whole enterprise. This concern amplified by the socio-
economic dynamics and international politics change. Combination of
mentioned subjects’ intelligent capacity and life context change
question vitality of the whole communication enterprise of
manipulations employing essentially the same intelligence capable
subjects of manipulations. These explain the nature of strategic return
to the tactical cognitive manipulations that leads to the breach of long
lasting life interests of potentially equal intelligent subjects. It is viable
to emphasize methodological counter productivity to communicate
own interests in the contrary to the essential interests of the subjects to
manipulate. The strategic cost of such communication and even more
so manipulation may well overwrite the value of the original project
and perspectives of the communication.
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Світлана Балінченко

Конфліктне протиставлення Ми та Вони
в контексті імміграції: комунікативний аспект

Мартін Бубер, осмислюючи проблему справжнього джерела
конфліктів між людьми, окреслює два підходи до розуміння цього
порушення комунікативного простору. По-перше, філософ
пропонує модель пояснення конфлікту через мотиви і наслідки
ситуації, з огляду на суб’єктивну оцінку цих мотивів як приводу
до суперечки і ситуації, що з неї випливає. По-друге, за аналогією
симптомів пошкоджень, М. Бубер описує аналітичний підхід, що
полягає в дослідженні взаємозв’язку між неусвідомленими
комплексами та мотивами суперечки [див.: 2, с. 248].

З перспективи хасидського вчення, філософ пропонує
враховувати принциповий і практичний виміри, і наголошує на
потребі цілісного сприйняття людини і ситуації конфлікту. З
огляду на принциповий вимір цієї проблематики, цілісність
важлива, тому що «досягти справжньої зміни, справжнього
«вилікування» спочатку кожного конфліктуючого окремо, а потім
і стосунків між ними можна лише охопивши все цілком.
(Парадоксально висловлюючись: пошук головної причини
відсуває її вбік і тим заважає розв’язати власне проблему)» [2, с.
248]. Практичний вимір полягає в розпізнаванні людиною в її
власній душі тих конфліктів, які призводять до зовнішніх
конфліктних ситуацій – у певному акті самопізнання та
самовідповідальності, що уможливлює примирення діячів і,
відтак, відновлення комунікативного простору. М. Бубер також
зазначає, що в момент такої зміни може виникнути помилка, коли
особа протиставляє себе іншим, а не самооновлюється,
допомагаючи оновити світ; а отже, замість оновлення на основі
себе як однієї Архімедової точки опори, намагається спертися на
дві точки, – водночас оцінюючи себе й іншого, – і втрачаючи
власну точку опори [див.: 2, с. 249-250].

Проблему відсутності цілісного сприйняття комунікативного
простору учасниками комунікації, вже в сучасному соціально-
політичному контексті Європи, проаналізовано в лекції “Один
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світ”, проголошеній Аланом Бадью в Афінах 25 січня 2014 року.
Філософ наголосив на тому, що за доби глобального ринку
«справжнього світу, створеного чоловіками і жінками, що живуть
на цій планеті, просто не існує» [1, с. 173]. Імміграційні процеси,
на думку автора, це всесвітня проблема, що ставить під сумнів
загальну демократичну єдність; разом з тим, посилюються
архаїчні тенденції відокремлення “нашого” від “іншого”, а також
поляризація Ми та Вони в конфліктних оцінках.

Іммігранти, “іноземці”, “прибульці з іншого світу”, на думку
Бадью, викликають специфічну стривоженість: «Скільки вже їх
серед нас, скільки чужинців у нашому світі?» [1, с. 175]. Чужинцю
протиставляється мандрівник, «який приїздить до нас у гості й
зупиняється неподалік від нашого дому» [там само], поки він не
втручається у “наш” простір і не потребує відповідальності за
ситуацію його прибуття і перебування. Порівнюючи такого
мандрівника з “туристом”, а “іммігранта” – з бродягою, за
З. Бауманом, з огляду на те, як саме вибір переміщення залежав
від власне зацікавленості суб’єкта чи обставин, чи переміщення
було вимушеним і чи йдеться про можливість повернення до
початкового пункту, і за яких обставин, – повертаємося до
проблеми двох опор, згаданих Мартіном Бубером у контексті
хасидського вчення.

Оцінювання інакшості і намагання підпорядкувати її власному
соціокультурному простору, якщо Інший стає його частиною, а
також оцінювання відмінностей з позиції “сумісності / несу-
місності” з комунікативним простором спільноти-реципієнта – не
сприяє самооновленню Ми, оскільки інтеграція як відмова від
специфічної ідентичності “іноземців” постає, по суті, дискурсивно
сумнівною вимогою до Іншого відректися від його власного
самооновлення на догоду чужій ідентичності.

Задовго до сучасного імміграційного вибуху в Європі, ще у
80-ті роки, дослідник когнітивних механізмів обробки дискурсів,
Т. А. ван Дейк, наводить, на основі дискурсивного аналізу,
приклад типової моделі етнічної ситуації в пам’яті членів
спільноти, де на макрорівні Ми – позитивні, толерантні і завжди
готові допомагати, а Вони (“іноземці”) – негативні, небезпечні,
такі, що спричиняють проблеми. Очікувано, на мікрорівні, “їх” дії
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зображуються негативно, а “наші” – позитивно, але цікавий
висновок про те, що наслідком такої міжгрупової комунікації є
руйнація норм, оцінок і цілей Ми-групи [див.: 3, с. 184], що
утворює ієрархію “ліпших / гірших” учасників конфліктного
епізоду, намагаючись, за термінологією М. Бубера, спиратися на
дві точки одночасно, замість продуктивного пошуку причини
конфлікту в собі та віднайдення сфери дискурсивної
самовідповідальності.

Повертаючись до ідеї “єдиного світу” А. Бадью, в контексті
загострення конфліктного сприйняття інакшості “іноземців” і
спроб уніфікування ідентичностей у Європі, слід згадати
концепцію статичного і динамічного інваріантів ідентичності:
відмінність від усього іншого і неспроможність стати іншим [див.:
1, с. 180]. Розширення ідентичності, в першому випадку, і
конфліктне протиставлення інакшості – в другому, пов’язані зі
зміною сприйняття нових учасників комунікації у спільнотах, що
роблять вибір між інтеграцією (акомодацією чи асиміляцією)
нових членів з відмінним соціальним капіталом, та
самооновленням, за якого відмінності тих, хто прибуває, стають
потенційним джерелом для внутрішніх змін у спільноті та
актуальних практичних дискурсів, що стосуються всіх учасників
комунікативного процесу, без поділу на Ми- та Вони-групи,
оскільки наслідки рішень цих дискурсів є спільною
відповідальністю, наприклад, у сферах збереження
різноманітності світу, соціального капіталу та придатного для
проживання довкілля. Так, протистояння інтеграції, обмеження
“очисної” реакції щодо прибулих та розвиток творчої
ідентичності, за А. Бадью, можливий за умов нескінченної гри
ідентичностей і відмінностей: «Просто потрібно визнати, що ці
ідентичності мають відсувати на задній план свій негативний
вимір (протиставлення “іншому”) і висунути на передній план
позитивний вимір (розвиток “того самого”)» [1, с. 184].

Отже, конфліктне протиставлення Ми і Вони, в контексті
імміграції можна досліджувати, щонайменше, з трьох позицій.

По-перше, міжкультурна взаємодія членів спільноти-
реципієнта та іммігрантів, носіїв інших соціокультурних кодів,
відбувається за інструментальним сценарієм примусової
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асиміляції (“вони повинні засвоїти наші цінності, щоб жити у
нашому просторі”) чи за комунікативним сценарієм
зацікавленості інакшістю, як це відбувається стосовно “туристів”,
визнання відмінності як соціального капіталу, а не загрози.

По-друге, комунікативна самовідповідальність учасників
взаємодії передбачає баланс “іншого” і “того самого”, коли
вимушене переміщення не є підставою ані для “покарання”
благополучного простору реципієнта, ані для вимог щодо
відповідальності за власну адаптацію – а лише як контекст
самооновлення всіх учасників на підставі зміни їхнього
комунікативного досвіду під впливом імміграційних процесів.

По-третє, дискурсивний підхід до розв’язання
соціокультурних суперечностей і напружень внаслідок імміграції
потребує залучення всіх учасників комунікації, на яких впливають
наслідки практичних дискурсів, до обговорення адаптаційних
проблем іммігрантів і спільнот-реципієнтів, у продуктивному полі
визнання цінності відмінностей як джерела дискурсивної
творчості, та пошуку рішень, які виключають руйнацію
ідентичності нових членів спільноти на догоду місцевим
політичним силам або суспільним настроям.

Єдність світу як комунікативна проблема також потребує
додаткового вивчення, зокрема, з огляду на процеси внутрішньої
міграції та наступні утворення ділянок Ми-Вони у спільнотах; ця
проблематика надзвичайно актуальна не лише в контексті
європейських трансформацій ідентичності під впливом
міграційних процесів, а й з урахуванням суперечливих
практичних дискурсів щодо інакшості в Україні.
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Орися Задубрівська

Комунікація в автомодерністському суспільстві

Роберт Семюелс (Robert Samuels) у своїх працях
послуговується терміном “цифрова молодь” (digital youth) і
стверджує, що ми вступили у новий культурний період –
автомодернізм (automodernity), для якого визначальним є
поєднання технологічної автоматизації та автономності людини
[див.: 1, с. 219]. Це твердження викликає низку запитань: що таке
автомодернізм, як поєднуються автоматизація та автономність, як
змінюється комунікація за цих умов, яких трансформацій повинна
зазнати методологія дослідження комунікаційних процесів?

За словами Р. Семюелсa, автомодернізм є реакцією на
постмодерністське акцентування соціального детермінізму.
Пояснення, що таке автомодернізм, а отже, й поєднання
автономності та автоматизації, Роберт Семюелс починає з такого
прикладу, як поява автомобіля – попередника цього нового
способу життя. Він слушно зауважує, що автомобілі є
несоціальним способом пересування. В сучасному автомобілі
водій не лише відчуває, що може рухатись у бажаному для нього
напрямі, а й усвідомлює підвищене почуття власного контролю та
самостійності. В масовій культурі автомобіль стає одним із
центральних символів свободи, мобільності та незалежності, він
дозволяє встановити індивідуальну автономію [див.: 1, с. 228].

Парадоксальне поєднання автономії та автоматизму
ілюструється також на прикладі персонального комп'ютера. З
одного боку, його використання забезпечує високий рівень
соціальної та культурної взаємодії. З іншого боку, він дозволяє
індивідуальному користувачу контролювати потік інформації.
Ноутбук, як логічне продовження персонального комп'ютера, дає
індивідуальному користувачу ще й свободу приватної діяльності в
громадських місцях. Він може перетворити будь-який
громадський або комерційний простір в особисте робоче місце чи
ігровий простір, вся традиційна опозиція між робочим і
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приватним просторами руйнується. Для цифрової молоді
автоматизація позитивна, тому що дає їй більше автономії, щоб
зосередитися на тому, що насправді важливе. Завдяки інтернету
вся інформація з будь-якої культури і від будь-якої людини
негайно доступна будь-якому користувачу в будь-який час і з
будь-якого місця, тож у кіберпросторі часові та просторові
обмеження не мають значення [див.: 1, с. 230].

Окремої уваги заслуговує таке явище, як блоги. Кожен
користувач може стати виробником ЗМІ, що призводить до такого
примноження та диверсифікації потенційних джерел інформації,
що окремі користувачі вмотивовані шукати лише джерела і блоги,
які зміцнюють особисті погляди та ідеології, екран стає
автоматичним дзеркалом саморефлексії [див.: 1, с. 233].

Чим більше масове суспільство змушує нас відчувати, що ми
просто число і наші голоси не враховуються, тим більше нам
потрібно використовувати технології, щоб наша автономія була
зареєстрована. Цікаве спостереження Р. Семюелса за студентами,
які ведуть телефонні розмови. Виявляється, що вони часто
деталізують місце розташування і час, ніби хочуть показати цим,
що час і простір і надалі є актуальними і цим засвідчити свою
присутність [див.: 1, с. 234].

Очвевидно, що негативним аспектом автомодерністського
способу буття можна вважати надмірну замкнутість окремої
людини на собі, втрату здатності комунікувати з “іншим”, в цих
умовах комунікація часто виявляється лише симуляцією діалогу.
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Валентина Здоровенко

Комунікативістика та антроповіртуальність

Комунікація в сучасних концепціях – це міждисциплінарна
галузь, яка охоплює розмаїття підходів і методологій в суспільних
і гуманітарних науках. Вона закоріннена в синтезі декількох
дисциплін, які пов’язані з вивченням виробництва, передачі та
споживання знань, інформації через різні засоби комунікації:
радіо, фільми, комп’ютерні мережі. Також комунікація
безпосередньо виявляє себе у різноманітті контекстів, а саме:
міжособистісних, етнічних, культурних, політичних,
міжнародних. Постнекласична філософія трактує комунікацію,
комунікативність як новий тип раціональності з відповідними
стратегіями діяльності, що виявляється в діалозі людини зі світом,
як філософсько-світоглядну ідею, що в тенденціях
постнекласичного знання підпорядковується принципам
відкритості та саморегуляції складних систем.

Розробники теорії комунітаризму виходять з того, що ця
теорія – логічне продовження “філософії життя” та “філософії
свідомості”, будучи похідною від них. Але, на нашу думку, це не
повинно означати, що людина, як діалогічна істота, яка не могла
формуватися поза комунікативними процесами, не здогадувалась,
або не мала уявлення про цей феномен, який лише згодом був
зафіксований відповідним поняттям.

Оскільки процесс сприйняття інформації про об’єктивну
реальність і кодування цієї інформації на індивідуальному рівні
зумовлюється не лише біологічними можливостями індивіда, а й
соціальними, то, в процесі з’ясування й осмислення власної природи
і природи пізнання «людство відкривало потенційність духовних сил
і свою космокреативну сутність, малий космос, у якому
зароджувався Універсум почуттів, архетипних образів, знаків і
символів, що були закріплені у дологічних формах мислення, та
відображали діалог людини і світу. Про це, зокрема, свідчать
давньоіндійські танці, в яких нараховують понад 600 рухів лише рук.
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Адже мова жестів і тіла, на думку дослідника комунікативних
особливостей мови В. Налімова, набувала особливого значення в
силу можливості донести континуальний потік свідомості,
актуалізувати пізнання як індивідуального буття людини, так і всієї
змістовності її зв’язків під час присутності в цьому світі.

Отже, в сучасному розумінні комунікативний процес – це
спілкування, під яким розуміють обмін думками індивідів, наділених
інтелектуальними здібностями. Інтелектуальні здібності пов’язані з
умінням людини мислити у формах лексичних, або ж смислових
значень слів, суджень, умовиводів, понять, гіпотез, теорій, оскільки
лексичні значення слів, суджень, умовиводів – найвища форма
відображення дійсності, що складає основу сфери пізнання та
ідеального змісту в процесі мислення та спілкування. Ці здібності
пов’язані з умінням отримувати знання, що були акумульовані
попередніми поколіннями, а також із самостійним мисленням
людини, наповненням її свідомості творчим і продуктивним
потенціалом, адже свідомість людини в ідеальному плані стимулює
не лише лінію її поведінки, а й постає чинником її матеріальних
потреб і заохочень, природних інстинктів і соціально зумовлених
мотивацій, стійких інтересів. Як надбання соціальної природи,
свідомість людини залежить від характеру суспільних відносин. В
силу цього її потреби, а разом з ними цілі та інтереси, підлягають
детермінації, що й призводить до зміни gabitus, який безпосередньо
залежить від соціальної практики.

Комунікативний процес пов’язують із дискурсивністю,
заснованою на дискусії та порозумінні. Універсальна прагматика
комунікації ґрунтується на тому, що кожний, хто вступає в
комунікативну дію, в акті мовлення претендує на універсальну
значущість і в дискурсі має рівні можливості з іншими
співрозмовниками висловлювати власну позицію цілком вільно,
без жодного зовнішнього чи внутрішнього тиску.

Сучасна філософія у світлі 3-х парадигм (за Габермасом)
характеризується “смертю суб’єкта”. Вступаючи у полілогічну
комунікативну систему «людина помирає – залишаються структури»
(Фуко). Ця нова раціональність фіксує та перетворює процес
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комунікації між суб’єктами пізнавального акту на “поле
інтерсуб’єктивності”. Тому сучасна філософія – це філософія
інтерсуб’єктивності, що відкриває логічну лінію переходу від
монізму до полісемії. Полілогічна комунікативна система “інтер-
суб’єктивна”. Вона формує “відкриту множинність”, яка здатна
включати і генерувати нескінченну кількість нових знань та ідей.

У праці «Соціодинаміка культури» Авраам Моль зазначав,
що сьогодні знання формується в основному не системою освіти,
а засобами масової комунікації (ЗМК), де “екран культури”
заливає аудиторію потоками інформації відповідно до
змінюваного життя, але ця інформація подається
калейдоскопічно, має фрагментарний, неповний характер.

У постмодерній філософії природу такого знання пов’язують
із плюралізмом, процесами нелінійного характеру, що
відображені в понятті “ризома”. В явищі цього роду неможливо
виокремити причиново-наслідкові зв’язки. Тому, на думку
Е. Тофлера, в сучасному світі постіндустріального
інформаційного суспільства інформація створює мозаїчну
культуру. В людській цивілізації “Третьої хвилі” виникає нове
суспільство з настановою на свободу доступу до інформації та
свободу самовираження (індивідуальна свобода й відкрита
комунікація). У суспільстві “мозаїчної демократії” засадничі
соціальні настанови стають максимально залежними від того, як
вибудовується освіта, які інформаційні технології застосовуються
засобами масових комунікацій, чи має індивід свободу
самовираження. Тому логічно, що у новому суспільстві мораль
постає важливим складником культури, яка безпосередньо
пов’язана з глобалізацією. Це культура, яка дозволяє людям
вільно взаємодіяти, спираючись на технологічну творчість,
командне співробітництво та неформальність. Усі ці процеси
вплинули, як на “еволюцію світоглядів”, так і на формування
нових рис моральності.

На нашу думку, сучасна інтернет-спільнота в конфлікті
практичного і технічного розуму виявила доконечність
комунікативної макроетики і підійшла до “ідеальної” комунікації,
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яка, на думку теоретиків комунітаризму, зобов’язана перейти від
форми суб’єкт-об’єктних стосунків до суб’єкт-суб’єктних. «Згода,
яку можна було досягнути в необмеженій комунікативній
спільноті, і є гарантом об’єктивності й достеменності пізнання,
що заступає кантівську ідею трансцендентальної “свідомості
взагалі”. Вона діє як регулятивний принцип, який як ідеал
спільноти, найвищий критерій істинності визначає істинність
порозуміння в реальній комунікативній спільноті» [2, c. 34]. Ця
“ідеальна” чи “трансцендентальна” комунікація реалізує
контролюючу та легітимізуючу функції істинної комунікації, що,
як апріорна форма, встановлює достеменність її смислу і
взаєморозуміння. Суб’єктом такої необмеженої комунікації, за
Апелем, може бути лише конкретне історичне суспільство, яке
здатне розглядати себе як емпірично, так і критично крізь призму
необмеженої комунікації.

З погляду комунікативної етики та її гуманістичних
принципів, у дискурсі незаперечною істиною стає
відповідальність, повага до іншого, при усвідомленні свого
суверенітету і самоповаги, прагнення до реалізації особистої мети
і власних потреб. У вільному комунікативному просторі люди
зав’язують стосунки, домовляються між собою та переконують
одне одного. Саме в комунікативному процесі виявляються ті
духовні риси людини, які італійський гуманіст Піко дела
Мірандола визначив як духовний аристократизм. У «Промові про
гідність людини» він, зокрема, зазначав, що всі Божі створіння
онтологічно визначені за сутністю бути тим, чим вони є. Людина,
навпаки, єдине зі створінь, чиї властивості не визначені наперед, а
тому вона здатна творити себе за вільно обраним зразком. На
думку італійського мислителя, людина містить у собі потенцію
будь-якої творчої реалізації. Тому, на нашу думку,
антроповіртуальність постє засадою людського генія, а велич
людини полягає у здатності до самоконструювання та у
мистецтві бути творцем власної людської природи.

Розмаїтість інтегративних рольових практик, як media,
впродовж років у наполегливій раціонально осмисленій праці
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поступово перетворювалася на gabitus. Це поняття, що було
застосоване П. Бурдьйо для опису соціальних практик, тісно
пов’язане з поняттям регулярності, з темою наслідування правил
для здійснення практик. Gabitus – це внутрішньо засвоєний
принцип здійснення соціальних практик. П’єр Бурдьйо визначає
його, як “почуття гри”, що підказує кожного разу правильний хід
у комунікативній ситуації. Тобто gabitus підказує дію, у
відповідності до прийнятої соціальної практики. І хоча ситуації
ніколи не повторюються, соціально адаптований індивід, на його
думку, знає що і як робити без інструкції на рівні інтуїції. Gabitus
одночасно виявляє індивідуальне та соціальне на рівні
комунікативних автоматизмів, якими б неоднорідними,
різноманітними і мозаїчними не були ці практики. І, звичайно,
потрібно бути надзвичайною людиною, щоб цей комунікативний
автоматизм постійно підживлювався енергією творчості.

Здавалося б, усе просто – напрацьовуються патерни ліній
поведінки людини, за допомогою габітусу все закріплюється, але
чому ж існує можливість маніпулювати свідомістю людини? Чи
не тому, що певного досвіду для вироблення того, чи того патерну
свідомості могло б і не бути?

Очевидно, що комунікативність у філософському контексті
вимагає всебічного дослідження цього феномену, зокрема, його
об’єктивних причин, зумовлених впливом інформації на
свідомість людини в аспекті антроповіртуальності. Й оскільки ми
говоримо про горизонти комунікативістики, то перш за все
повинні володіти матеріалом, який розкриває механізми впливу на
свідомість індивіда.
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Оксана Сіра

Комунікативні маркери в природі коеволюції

Західна цивілізація зазнала глобальної кризи
світовідношення, яка торкнулася всіх сфер людського життя, в
тому числі й стосунків між природою і суспільством. Особливо
видно це в контексті різноманітних кризових явищ, передусім –
глобальних екологічних проблем. Однак, говорячи  про
розв’язання екологічних проблем, людство має й інший
альтернативний досвід ставлення до природи, який повинен
забезпечити омріяне майбутнє – діалог з нею, під яким
розуміється взаємність, партнерство, гармонія, турбота. Основою
подальшого розвитку людства постає феномен комунікації,
діалогу в системі «людство – природа», що визнається останнім
підґрунтям свідомості, пізнання, суспільного буття.

В oбгoвoрeннi цієї нaукoвoї прoблeматики aкцeнтується увага
нa ознаках і принципах комунікативності, природи коеволюції та
їхнього методологічного потенціалу для фiлoсoфiї, бioлoгiчнoгo
тa сoцiaльнoгo знaння. Йдeться прo iмaнeнтнiсть суб’єктнo-
пiзнaвaльнoгo чинникa в сучaсних кoнтурaх eкoлoгiчнoгo
пiзнaння пoстнeклaсичнoї нaуки (“прирoдa живe у свiтi мислення,
дiяльнoстi, взаєминах і діалогу”), де на першому місці
виявляються суб’єкт- суб’єктні стосунки з природою, в яких
людина більше пізнає та осмислює своє бутя [див.: 1].

У загальному вигляді поняття коеволюції виражає спільний
розвиток у межах системи взаємодії, виникнення узгоджених змін
взаємно адаптивних варіантів, що чітко виявляється в
екологічному пізнанні. Компоненти коеволюції існують доти,
доки перебувають у діалогічному зв’язку один з одним,
розвиваючись коеволюційно, за типом співіснування.

Пізнавальні можливості коеволюційної ідеї реалізуються в
самій методології сучасного філософського та наукового
мислення. Вона відкрила для себе багатовимірний світ, провідні
принципи якої — поліфундаментальність, поліцентризм,
плюралізм, синергізм, автономність, рівноцінність, взаємне
сприяння та взаємна обмеженість, відсутність протистояння одне
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одному, що в метафорному форматі означає: нелінійність, діалог,
розуміння.

В такому аспекті можна стверджувати, що головні принципи
коеволюційної методології продиктовані способом даності
реальності людині та її основними характеристиками, розкритими
постнекласичною наукою. До них належать принципи
антропокосмізму, комплементарного діалогу й універсального
гуманізму, котрі визначають людську діяльність і задають форми,
способи взаємозв’язку людини і світу [див.: 2]. Ці принципи
покликані гармонізувати буття людини, налаштувати її на
подолання негативних тенденцій розвитку біосфери,  спрямувати
її волю на досягнення гармонії з природною та єдиною логікою
Всесвіту, яка у площині буття людини має характеризуватися
суб’єкт-суб’єктними взаєминами.

Діалог людини з природою відбувався завжди, щоправда
переважно у неконструктивному форматі. Однак, досліджуючи
світоглядні паралелі коеволюційних екстраполяцій мислителів
минулого й сучасності, іманентно виявляються відповідні
маркери комунікативності у природі коеволюції. Мова йде про
ідеї глобальної етики ненасильства, діалогічності у стосунках зі
світом, висловлені у працях В. Соловйова, С. Булгакова,
М. Бердяєва та ін. Варто згадати також eтичну кoнцeпцiю
“блaгoгoвiння пeрeд життям” A. Швайцeра, кoнцeпцiю гoлiстськoї
eтики, “дружньoї прирoди” К. Маєр-Aбiха і багато інших ідей,
дотичних до коеволюційної парадигми.

Важливе значення мало формування новітніх уявлень про так
звані людиномірні системи, які змінили картину світу. Сам термін
“ноосфера” пов’язаний з розумінням коеволюції як проекту,
ідеалу такої організації діяльності людини на планеті, яка була б
розумною та комунікативною (М. Моісеєв), як моделі майбутньої
соціоприродної гармонії, кооперації всього людства зі
збереженням існуючого розмаїття [див.: 3].

На думку Е. Ласло, є всі підстави вважати, що сьогодні доля
цивілізації критично залежить від того, якою мірою людству
вдасться створити нову систему цінностей, моральних орієнтирів
діяльності [див.: 4].
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Найважливішим у кеволюції суспільства і природи стає
раціональне обґрунтування універсальних засад людського
взаєморозуміння, шлязів гармонізації стосунків між людьми, а
також між людиною і навколишнім світом. Мeтoдoлoгiя
фiлoсoфськoгo oсмислeння кoeвoлюцiї людськoгo тa прирoднoгo
свiтiв передбачає виокремлення oснoвних типiв взaємoдiї. На
нашу думку, йдеться про “пiзнaння”, “спiврoбiтництвo” (“діалог”)
і “співрозвиток” (влaснe “кoeвoлюцiя”).

Вивчення складних, людиномірних, здатних до саморозвитку,
системних об’єктів вимагає нових стратегій пізнання. Дедалі
актуальнішими стають спроби застосування синергетичної
методології, здатної глибше розкрити “конструктивний” діалог
людини і природи, стимулювати пошуки оптимальнішої взаємодії
суспільства і його природного оточення. Синергетика, імператив
моральності, як і коеволюція, вбачають у Природі рівноправного
партнера Людини, здатної відповідати і вимагати бережливого
ставлення до себе. Вони допомагають формувати культуру
діалогу їх як рівноправних партнерів [див.: 5]. У цьому розумінні
синергетика орієнтує не на перетворення природи, а на діалог і
співпрацю з нею. Це означає, що зовнішні дії на складні системи
повинні бути узгоджені з власними тенденціями природних і
соціальних систем і мати ненасильницький, конструктивний,
стимулюючий характер.

Синергетика також може стати основою міждисциплінарного
синтезу знання, діалогу природознавців і гуманітаріїв, синтезу
науки і мистецтва, науки та релігії, західного і східного
світорозуміння. За словами І. Пригожина, вся історія еволюції
світу приводить нас до взаємодії людини і природи, діалогового
запитування людиною природи, узгодження «наших знань про
людину і природу» [5, с. 19]. Цю нову ситуацію у природничих
науках в аспекті постнекласичного формату науки І. Пригожин
вважав початком нового діалогу людини з природою», де
істотним є сам термін “діалог”. Усе це означає, що
встановлюються нові взаємини людини з природою – ситуація не
монологу та “викручування рук”, а коеволюції та діалогу [див.: 6].
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Любов Кондратюк,

Олеся Розумович

Комунікативні засади ноосферного дискурсу

Різноманітні тенденції ноосферного дискурсу як зарубіжних, так
і українських учених є сучасною формою філософського осмислення
проблем цивілізаційних трансформацій та пошуку моделей
майбутнього на ґрунті подолання сцієнтистсько-технократичного
підходу в горизонті конституювання людського в людині.

Ноосферний дискурс постає сучасною формою філософ-
ського осмислення викликів, небезпек і суперечностей, що стоять
перед цивілізаційним розвитком і його майбутніми
перспективами. Його методологічною основою є принцип, який
вперше обґрунтував і розвинув В. Вернадський. Він стосується
історії людства як історії свідомості, де основою нового етапу
цивілізаційного розвитку людства постає розвиток ноосферного
мислення. Базовою вважається також ідея В. Вернадського про
антропокосмічний потенціал філософії як науки, згідно з якою
виживання людства пов’язується зі збереженням його духовно-
творчого ресурсу (а не лише з технічним розвитком) і трансляцією
і освоєнням смислів людського буття. Підґрунтям дослідження є і
ноосферна концепція С. Кримського, в якій розроблено типологію
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і принципи раціональності на основі тлумачення розуму як
Логосу і розуму як Софії [1].

У цьому контексті видається актуальним переосмислення
філософії як духовної практики, як інтегративного чинника
духовного досвіду людства. Можна сказати, що вся історія
філософії постає своєрідним пошуком визначальних чинників
людського розуму (розсудок, етичне, естетичне, віра) як
конструктора власного універсуму, вписуванням себе в універсум.
Подолання сучасного кризового стану вбачається у відновленні
духовного, софійного потенціалу розуму, носієм якого є людина в
єдності її інтелектуальних, етичних, релігійних, естетичних
вимірів, тобто як цілісна особистість, для якої можливий доступ
до цілісності світу.

Універсальність смислоосягнення ґрунтується на досвіді
“радикально іншого” (культури, раціональності, суб’єкта),
своєрідність якого закорінена у власному “життєсвіті”, який
рефлексивно осяжний в межах власного герменевтичного
горизонту, як набір категорійних структур і ціннісних координат,
які складають онтологію світу біншого”.

Але здатність подивитися на себе з позиції “іншого” не
означає стати цим “іншим”, а радше віднайти внутрішні чинники
для самоосмислення. Пізнання як життєвий процес постає як
перебування під поглядом “іншого” (Й. Левінас), що дозволяє
кристалізувати власну ідентичність і зробити її видимою для себе
через мислення та у постійній взаємодії. Адже свідомість, як
твердить буддистська традиція, може народитися лише від іншої
свідомості (а не від матеріальних процесів). У межовій ситуації
зіткнення з “іншим” відкривається сама реальність буття
(К. Ясперс), де подолання відчуження відбувається через
філософування та в автентичності Слова, яке тільки й здатне
поєднати смисл і річ [3].

Отож, філософія як софійний за своєю природою спосіб
освоєння світу, постає дискурсом онтології людини як
«репрезентанта вищих потенцій світобудови» та як послання зі
сфери належного до сфери сутнього, для якої смислова взаємодія
з сутнім виявляє її внутрішню єдність і інтегрованість до світу як
цілого [див.: 1, с. 27].
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Людина постає своєрідним перехрестям (ущільнювачем,
інтегратором), де відбувається трансформація належного у
можливе і реальне, що зумовлює саму можливість осмислення
свого буття як цілого. У той самий час людина, занурюючись у
світ (космос) мислення, опиняється на перехресті світів (світу
знання, віри, науки і ін.), на якому вибудовується їхній смисл саме
через зв’язок з універсальними цінностями. І не випадково сферу
смисловизначення трактують як п’ятий вимір світу. Адже
здобуття смислу (розуміння, на відміну від знання) вивільняє
силу, здатну самоорганізовувати спосіб життя і практичну
поведінку, свідомість і наше конструювання світу (П. Бурдье),
розкриваючи те, що сучасна наука фіксує в антропному принципі
як одному з ключових у ноосферному дискурсі.

Сучасне поширення різноманітних психотехнік з духовного
програмування особистості зовні, створення моделі так званої
успішної людини за короткий час (якоюсь мірою виправдане)
виявляють і потребу в особливих антропопрактиках, здатних
концентрувати зусилля зі збирання фрагментованого образу
людини в просторі культури і рефлексивної свідомості на основі
міждисциплінарних і міжпарадигмальних підходів. Проект «homo
noosphеricus» (А. Цвєтков), як відновлення цілісності людини як
суб’єкта ноосферного розвитку, виражає планетарну стратегію
виживання на основі комунікації різноманітних культурних
практик заради відновлення духовної єдності людини і світу, на
основі вироблення фундаментальних смислів і нарощення
творчого потенціалу особистісного розвитку, що корелює з
твердженням К. Ясперса про те, що в комунікації зосереджені
витоки істини.

Філософія постає таким собі медіумом (посередником) між
різними культурними і соціальними практиками, зберігаючи
вектор розширення людської свідомості, долаючи амбівалентність
раціонального та ірраціонального, об’єктивного і суб’єктивного,
теоретичного і практичного, формуючи особистість творчу, а не
споживача, концентруючи в собі антиентропійний потенціал
культури. Сучасна глобалізація (вона виражає один із вимірів
ноосферогенезу) створює лише ілюзію взаємозбагачення культур,
постаючи таким собі колажем різних людських досвідів світу і
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сприймається як криза культури у формі ціннісного релятивізму і
тотальної недовіри, актуалізуючи проблему пошуку смислового
синтезу через задіяння інтегративного потенціалу філософського
мислення. Міжкультурна глобальна філософія як новий тренд
філософського дискурсу характеризує філософію як відповідальне
мислення і як культурну детермінованість мислення, де
медитативний характер культурних практик веде до
трансформації когнітивних процесів.

“Космополітичний поворот” (У. Бек) у розвитку сучасного
людства, де постійний взаємообмін практиками і символами
приводить до утворення нових соціокультурних форм, зумовлює
глобальні ризики та потребу в об’єднанні зусиль поверх кордонів. У
такому контексті поняття ноосферної раціональності, розвиваючи
певну традицію, пов’язане із задіянням духовного потенціалу
культурного досвіду всього людства в його сутнісних вимірах, що
актуалізує звертання до філософії в її історико-культурних формах
як духовної практики, що поєднує розум і екзистенцію,
концентруючи в собі потенціал “духовного інтелекту”. Тому
усвідомлення потреби переходу від калькуляційного наукового
знання до мудрості (яка визначала дух західної культури в її витоках)
і знання істинних цінностей постає формуванням практичної
мудрості, здатної розуміти глобальні виклики (мислити на рівні
роду) і визначати способи їх гуманного розв’язання (особистісної
співучасті). За Г. Шпетом, сама ідея філософії – це лише “знак”,
смисл якого – розум, укорінений в людськості [2].

Отож, конструктивізм, синергізм, комунікативність,
універсальність, софійність є тим потенціалом філософування,
який стає особливо затребуваним ноосферним етапом
цивілізаційного розвитку, зумовлюючи переосмислення філософії
як духовної практики.
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Ірина Горохолінська

Теорія секуляризації Д. Мартіна в контексті
проблеми адекватного вивчення “рівня релігійності”

Філософське мислення від Античності й аж до кінця ХІХ ст.
містило значну кількість концепцій, присвячених взаємозв’язку
релігійних засад віри і автономних світоглядних рефлексій особи,
індивідуальних спонук смисложиттєвого пошуку і суспільних
вимог духовного-культурного й соціально-політичного поступу.
Але саме на початку ХХ ст. вони вилилися в потужний
міждисциплінарний дискурс, який започаткував розвідки, що в
різний спосіб обґрунтовували методологічно варіативні одна
щодо одної теорії секуляризації.

Доволі повно теорія секуляризації відображається у
критично-аналітичних розвідках Девіда Мартіна – британського
соціолога, який визначає секуляризаційні теорії як дискурс
хибного розуміння релігії: у виключно інституційному векторі.
Адже насправді для цього дослідника очевидно, що релігія
першочергово характеризується «прийняттям рівня реальності
поза видимим світом, який знає наука, і до цього рівня реальності
приписані значення та цілі, котрі завершують і перевершують ті,
що стосуються суто людської сфери» [3, р. 12]. Тобто релігія – це
передусім світоглядний феномен, а вже відтак соціальний. Звідси і
його твердження про те, що соціологія релігії – «академічний
пережиток» [4, р. 145], адже її предмет визначити неможливо.
Соціологія може вивчати лише зовнішні вияви релігії, тобто її
соціальне тло, а ось внутрішні спонуки та модуси релігійного
світовідчуття для соціології релігії залишаються недосяжними. Це
основна проблема як класичної теорії секуляризації, так і
дискурсу секуляризації в соціологічному вимірі загалом.

Девід Мартін підкреслює і неповноту універсалізованого
філософсько-релігієзнавчого дослідження секуляризаційних
процесів: більшість із них, на його думку, не враховує специфіки
регіонів, культур, суспільств, про які ведеться мова. Така позиція
автора для нас є слушною. Справді: феномен релігійності на
шляху визначення якісних характеристик, які йому притаманні,
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вимагає уважності до дрібниць, деталей, конкретних ситуацій.
Також, звісно, слід враховувати поряд із цим такі глобальні речі,
як культурно-соціальна, географічно-історична зумовленість.

Девід Мартін виокремлює кілька типів секуляризації, які
добре структурують автори монографії «Вододіли секуляризації»:
1) англосаксонський (розмиті релігійні інституції та розмитий
етос, підтримуються аморфні релігійні вірування); 2)
американський (сильні релігійні інституції, але розмитий етос,
підтримуються аморфні релігійні вірування); 3) французький або
латинський (міцні релігійні вірування, етос та інституції проти
міцних секулярних вірувань, етосів і вірувань); 3) російський
(масивна ерозія релігійних вірувань, етосу та інституцій, які
підтримуються в тих інституціях, які вижили) [див.: 1, с. 41].

Всі інші специфічні перипетії секуляризаційних процесів (за
винятком “нехристиянського” світу) можна так чи так
співвіднести з якимсь із наведених типів секуляризації. Але для
нас тут залишається відкритим запитання: українським реаліям
релігійності ближчим є американський, чи все ж таки російський
варіант розгортання секуляризаційних процесів? Адже
релігійність в Україні все ж не цілком сумірна з тенденціями в
“русском мире” та його реаліями. У релігійному плані Україна
хоч і пожинає плоди радянської атеїзації і пережила сплеск
поширення НРТ на початку і всередині 90-х рр. ХХ ст., та все ж не
настільки глибоко зазнає факторів ціннісної корозії релігійної
свідомості як “північний сусід”. У Росії спостерігаються відчутні
тенденції фундаменталізації релігії, авторитаризації релігійних
практик, ідеологізації релігії через політичні символи і
сакралізації політики через символи релігійні. Поряд з тим
набирає сили мусульманський чинник, виявляє живучість
“громадянська релігія” комуністичного штибу, і це все на тлі
корозії етосу та соціальних інститутів.

В Україні все ж, як ми гадаємо, ситуація інша. Попри розбрат
в українському православ’ї, що хвилеподібно то дає надії на
подолання, то з новою силою постає як нагальна проблема,
релігійні інституції тут сильніші, але не в аспекті авторитарної
сили, а саме сили світоглядно визначальної. Розмиття ж етосу (що
пропонує американська модель) відображається не в
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американському форматі історико-суспільних реалій (множина
націй, що творять одну політичну націю), а в контексті власної
української історії поневолення наших земель імперіями-
загарбниками та майже столітньої історії перетворення українця
на “советского человека”. Попри такі міркування вважаємо
питання приналежності українських реалій релігійного життя до
одного зі згаданих типів відкритим, а можливо, й таким, що
вимагає негативної відповіді – в силу його унікальності.

Девід Мартін, міркуючи про секуляризацію як даність
релігійного життя суспільств християнської цивілізації, чітко
формулює питання про причини ослаблення впливу релігії в цих
регіонах: «Які ж причини ослаблення прив’язаности до релігії та
прив’язаностей загалом? Деякі з них мають довгостроковий
характер: це і відчуження великої частини робітничного класу,
особливо чоловіків, від церковної культури, і вплив етосу великих
міст, і релятивізм, що його породжує обертання в
плюралістичному середовищі. Ще одною причиною став поділ
суспільного життя на окремі сфери з власним етосом і власною
професійною динамікою (соціяльна диференціяція). Ці сфери
почасти перебрали на себе функції Церкви, наприклад у галузі
освіти чи соціяльної опіки. Нарешті, свою роль відіграли також
інтелектуальні тенденції останніх двох століть. Одною з них був
романтизм з його ідеями самовираження й індивідуальної
автономії, культом природи й усього природного, а також
пропагандою націоналізму за допомогою дещо видозмінених
релігійних мотивів» [2, с. 267].

Тобто він демонструє всю множину ідейно-світоглядних і
соціальних мотивів, котрі зумовили зміну стану релігійності,
зміну значущості релігії в соціальному житті, а також передумови
творення релігійного плюралізму як найадекватнішого
суспільного формату реакції на секуляризаційні тенденції, що
спрямований на збереження миру та гармонії в суспільстві. Чи це
є свідченням секулярності релігії, постсекулярності, а чи це
якийсь інший шлях розвитку релігійного феномена – це питання
для соціолога залишається відкритим, ба більше, засобами власне
соціології його зартикулювати, як переконаний Мартін, і не
вдасться: «Чи збережеться в майбутньому сучасна модель
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транснаціонального релігійного плюралізму й чи стане вона
моделлю глобальною – це одне з багатьох питань, на які
соціологічна наука не готова дати відповідь» [2, с. 281]. А тому
питання “стану релігійності” очевидно вимагають від
гуманітарної науки оптимізації методологічних ресурсів на шляху
вибудовування найадекватнішої моделі міждисциплінарної
взаємодії. Здебільшого, якщо в науковій літературі ведеться мова
про секуляризацію чи секулярність, то це зводиться або до
презентації так званих соціологічних концепцій секуляризації, або
до аналізу відповідних ідейних напрацювань філософів. Тобто
здійснюється певна демаркація філософського і соціологічного
дискурсів. Філософський здебільшого репрезентує світоглядно-
смислові й теоретичні передумови осмислюваних явищ, а
соціологічний – якісні та кількісні показники “стану релігійності”.

Ми ж вважаємо, що на ці запитання найефективніше має змогу
відповісти дослідження, що спирається на релігієзнавчу і
богословську методологію, тобто таке, що тяжіє до можливостей
взаємодії цих двох ліній. Релігієзнавча наука у своєму
дисциплінарному базисі покладається на напрацювання як
філософії, так і соціології релігії – з одного боку, а з іншого – саме в
синергії їхні ідейно-теоретичні напрацювання здатні цілісно
відповісти на запитання про релігійність як таку, що охоплює і
внутрішньо-світоглядні спонуки віри, і зовнішньо-соціальні вияви
приналежності до певної релігії. А богословський дискурс дозволяє
продемонструвати погляд на проблему “із-середини”, осягнути її
феноменологічно, а отже, чіткіше дати відповідь на запитання про
виправданість і евристичну доцільність іншої демаркації –
секулярного і постсекулярного (секулярності/постсекулярності).
Адже часто непорозуміння у підходах до визначення стану
релігійності пов’язані саме з наявністю чи відсутністю готовності
до синергії результатів осмислення світоглядних і соціальних
виявів релігії, “погляду із-зовні” та “погляду із-середини”, а стан
плюральності сучасного суспільства вимагає такої синергії як
адекватної відповіді і на світоглядні запити соціуму, і на потреби
наукового дискурсу.
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Олександр Марчук

Проблема здоров’я розумної сили душі
в антропології східної патристики:

потенціал комунікативності

Розумна сила душі, як образ Божий, образ Логоса-Христа,
онтологічно творчо задане та сотеріологічно здійснюване вмісти-
лище особистісності людини, для мислителів східної патристики, є
владичною, самовладною і найчистішою частиною душі, що скла-
дає справжню її сутність.  Уніфікуючи в собі вольову та мислен-
нєву діяльність, розумна сила здатна скеровувати дію волі до добра
(побуджувати до доброчесностей), владарювати над пристрастями,
що розкриває в людині, закладену Творцем властивість “за
Образом” – царське достоїнство керування та визначальності у
впливі не лише на  формування життєвих виявів душі, влаштування
способу життя, зокрема, а й на все створене суще, загалом [4,
c. 115-116; 5, c. 348].

Сутнісний вимір східнопатристичної онтології у межах
категорійної пари “сутність – енергія” є ключовим ідейним
джерелом розв’язання антропологічних проблем інтерпретації та
чіткого змістовного визначення складників розумної сили душі, їх
взаємозв’язку, специфіки структурно-функціонального устрою
(поняттєво-категорійний аспект), принципів оздоровлюючої
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ґенези та досягнення досконалості  через усецілу енергійну
єдність зі своїм Творцем (сотерично-санологічний аспект).

Усунення можливих термінологічних труднощів досягається
через розрізнення та глибоке розуміння змістового навантаження
поняття “ум” (nous). Ум як і душа має сутність та енергію.
Сутність душі – ум, який у сутнісному, смисловому плані можна
назвати і серцем, а його енергійним виявом є розмисл, думки та
помисли. Тобто ум мислителями східної патристики може
трактуватись у двох смислових аспектах: у значенні сутності, або
ж енергії. Стосовно енергійних виявів розумної сили душі, то її
функціональне розкриття можливе у подвійній здатності:
споглядальній (theoretikon) і діяльній (praktikon). Споглядальна
здатність реалізується через ум (nous)  (тому її часто відповідно і
визначають), а діяльна – через розум (logos) (сюди можна віднести
все те, що належить до мисленнєвої здібності: думка, роздум
(dianoia), судження (krisis), розсудливість (diakrisis), внутрішнє
слово (endiathetos logos), звідки беруть свій початок мова і
пам’ять) [див.: 1; 2; 3, c. 128; 8, c. 224; 12; 4, c. 109; 10; 11; 14,
c. 49]. Тобто, мислителі східної патристики розрізняють
наддискурсивно-споглядальну та інтелектуально-розсудкову –
вищу та нижчу пізнавальні здібності розумної сили душі.

У функціональному плані ум (nous) або ж дух (pneuma)
покликаний до енергійного осягнення природи сутнього –
закладених у ньому творчих ідей, з’ясування його причин, а розум
(logos), через мисленнєву діяльність досліджує вже їх зовнішні
чуттєві вияви-властивості. За поняттям “розсудок” закріплюється
смислове значення душевного апарату мислення, аналітики,
інтелектуальної, логіко-мисленнєвої діяльності. Поняття “Розум”
у традиції святоотцівського смислового сприйняття та
інтерпретації може застосовуватися двояко. По-перше, у значенні
“ум”, при відповідному смисловому навантаженні, а саме: в
ідейній площині реінтеграції до першозданної душевної цілісності
та здоров’я, енергійного звернення до своєї сутності, тобто
підпорядкування та єдності його мисленнєво-розсудкової
здібності зі своєю сутністю (серцем), зорієнтованим на
споглядання божественних мисле-волінь (нестворених енергій,
логосів, ідей) стосовно всього створеного сутнього і Триєдиного
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Бога. По-друге, у значенні “розум” – у своєму енергійному вияві
інтелектуально-розсудкової здатності,  зверненого вже не до
умоосяжної дійсності всього створеного сутнього та Бога, а до
чуттєвої грубо-матеріальної реальності світу.

Отже, чітке змістове розрізнення понять “ум – розум” можливе
за умов з’ясування енергійного принципу влаштування розумної
сили душі, способів реалізації її здібностей (позитивно-здорового чи
хворобливого). Процес оздоровлення мисленнєвої сили душі
передбачає розширення духовних горизонтів пізнання, перехід від
нижчого (чуттєвого, інтелектуально-розсудкового) до вищого
(надчуттєвого, інтуїтивно-наддискурсивного) пізнавального рівня: за
умов чистоти серця та духовної зосередженості ума, споглядання за
видимою “красою” тлінного світу, істинної нетлінної краси сили та
Премудрості Божої в нестворених творчо-влаштовуючих і
промислительних Його енергіях – ідей, способів, причин і
доцільності існування всього створеного сутнього з перспективою
пізнання, за благодаттю, а не за сутністю й самого Бога.

Схематично пізнавально-оздоровлюючий розвиток нижчої
інтелектуально-розсудкової здатності розумної сили душі, можна
розкрити так: розум (розсудок) у можливому здоровому стані та силі
розсудливості за умов реалізації своєї практичної властивості діяння
в конкретній енергійній формі – доброчесності зі зв’язуючою та
інтегруючою до Бога вірою, досягає свого досконалого і здорового
стану діяльної зупинки-спокою завдяки осягненню поставленої мети
– Блага, як енергійного вияву Бога.  Подібним є принцип
структурування та унаочнення оздоровлюючої ґенези вищої
пізнавальної здатності розумної сили душі, що позитивно
функціонально розгортається у такій послідовності: ум, потенційно
здоровим станом якого є мудрість, що набувається ним через
споглядання нестворених божественних енергій, які розкривають
відповідне знання та незабутнє знання довершено-межового стану
осягнення Істини, яка також є виявом Бога [див.: 7, c. 165; 9, c. 132].

Запропоновані пари паралельних категорій розвитку
розумових здібностей схематично розкривають суть базових
принципів досягнення духовного здоров’я.

1) Здоровий стан здібностей розумної сили душі є плодом
доброчесного праксису (ділання) та споглядання, внутрішньо-
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уніфікуючий досвід яких розкриває можливості осягнення
природного знання, що в надприродному енергійному пориві віри
до незабутнього знання, вміщеного у Добрі та Істині, досягає
вічнорухливого спокою єдності з Богом. Відповідно, відбувається
осягнення мудрості, яка виявляється в розсудливості, що, власне, і
є ознаками досягнення досконалості та духовного здоров’я
мисленнєвої сили душі (схематично унаочнюється зсуміжненням
змістових ліній досягнення досконалості та здоров’я як цілісності,
опосередкованої актуалізацією єдності).

2) Досягнення здоров’я розумної сили можливе за умов
правильного розвитку пізнавальних здібностей людини, що
передбачає упокорююче-підпорядковуючу єдність здібностей
дискурсивного рівня пізнання його наддискурсивному первню,
який, будучи зорієнтованим на Бога як джерело Премудрості,
Добра та Істини, за принципом концептуальної хрестообразності,
через інтелектуально-розсудкову (дискурсивну) здібність зовні
виявляє Богоодкровенні (наддискурсивні) істини в максимально
можливих для дискурсивного рівня межах. Практична реалізація
принципу смислової хрестообразності, полягає в аскетичному
налаштуванні благочесно чітко внормованого взаємозв’язку та
функціональної співдії здібностей розумної сили у зцілительному
процесі досягнення її первісно-досконалої єдиновидності та
здоров’я (стверджується базовий принцип досягнення духовного
здоров’я, що змістовно розкривається у сотеріологічному
символізмі Хреста Христового).

Отже, репрезентований антропологічний синтез ідей
представників східної патристики з предметної сфери осмислення
ролі, значення, функціональної здатності та призначення розумної
сили душі людини пропонує надзвичайно цікаві філософсько-
теологічні аспекти відтворення не лише внутрішньоособистісної
діалогічності, а й накреслює базові перспективи розкриття
сутнісно-енергійного потенціалу комунікативності у двовекторній
синергійності “людина-Бог” та “людина-людина”. Святоотцівський
підхід до інтерпретації та чіткого поняттєвого визначення
складників мисленнєвої сили – ума, розуму, розсудку крізь призму
сутнісного виміру східнопатристичної онтології у межах
категорійної пари “сутність – енергія” як ключового ідейного
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джерела розв’язання такого змісту антропологічних проблем, дає
змогу осягнути засадничі ідеї інтерпретації специфіки їхнього
взаємозв’язку, структурно-функціонального устрою, “інструмен-
тарію” можливих когнітивно-комунікативних виявів, принципів
оздоровлюючої ґенези та досягнення досконалості.

Вказані особливості влаштування розумної частини душі, її
енергійних проявів у двох пізнавальних здібностях – нижчій
(інтелектуально-розсудковій), діяльній  та вищій (інтуїтивно-
наддискурсивній), споглядальній – розкривають і два базові рівні
комунікації. Відповідно, висвітлені характерні риси функціональної
ієрархії їхньої взаємозалежності (за хрестообразним принципом
упокорююче-підпорядковуючої єдності в гармонійній співдії
взаєморозкриття), що схематично окреслюється у перспективі
розвитку через розгортання пар паралельних категорій (розуму-
розсудку, розсудливості, діяння, доброчесності, віри – для нижчої
пізнавальної здатності та ума, мудрості, споглядання, знання та
незабутнього знання – для вищої) як енергійних виявів-показників
на шляху досягнення досконалості та духовного здоров’я
відтворюють і сутнісно-енергійний потенціал комунікативності
щонайменше в цілісності трьох проекцій: внутрішньоособистісній,
міжособистісній та Боголюдській. Як наслідок, здоровий стан
мисленнєвої сили душі в її повноцінному і гармонійному
когнітивно-комунікативному функціоналі є результатом
доброчесного праксису (діяння) та, відповідно, набутого знання у
природному і надприродному спогляданні, виявляючись у
мудрості, що розкривається розсудливістю, цілісністю (зціленістю)
всіх її складників, зумовлених актуальною єдністю з Богом.
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Ірина Лазоревич

Екстремуми маніфестації сакрального
в сучасній арт-медійній комунікації

Потужний ефект впливу засобів масової комунікації на
суспільство – одна з прикмет глобалізованої цивілізації й один із
важливих чинників трансформацій культури, естетичної свідомості
та практики. Виникнення кожного нового засобу комунікації та
інформації може змотивувати розвиток нової культурної течії.
Прогресія контентного і технологічного впливу ЗМІ багато в чому
визначає модифікації масової культури, фундаментально
корегуючи світосприймання, пріоритети, цінності широких верств.
На цьому ґрунті триває видозміна естетичних ідеалів, і масову
естетику вже годі уявити без елемента медіа-популяризації. А вона
у свою чергу часто вимагає від продукту, створюваного митцями,
навмисної епатажності. Нерідко митець дбає передусім про імідж і
переконаний, що не глибина й віртуозність творчості, а здатність
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вразити і захопити широку увагу, ставши об’єктом повсюдного
обговорення, – це те найголовніше, що має обрамляти арт-
спроможність. Одним із методів захоплення широкої уваги та
мотивування емоційної втягнутості публіки в резонанси
“творчості” виявляється й ставка на обігрування сакральних
символів в епатажних чи масових творах. А оскільки священні
тексти (зокрема, Біблія) – це розмаїття закарбованих там
екстремумних за ціннісним змістом емоцій, пристрастей, чеснот і
античеснот, злетів духу і його занепадів, то це слугує чинником
гостроти і свідомої, і підсвідомої вабливості цього матеріалу.

Обміркуймо ж окремі моделі використання сакральної
тематики у творах масової культури.

Одна з моделей – це модернізоване використання митцями
сакрального для увиразнення якихось соціальних проблем, щоб
привернути до них увагу. Влучний приклад – серія картин «Таємна
вечеря» Енді Ворхола (американського художника, до речі, ревного
греко-католика лемківського походження). У цьому циклі ключове
– розширене дослідження крихкості смислу в епоху тріумфу
технологізованих медіа. На схилку літ Уорхол зробив десятки
картин (часто величезних), нескінченно повторюючи образи
Леонардо та часто доповнюючи їх комерційними логотипами й
гаслами. В одному із зображень Голуб – Святий Дух з’являється у
вигляді логотипу мила «Голуб». Символ корпорації «General
Electric» непохитно стоїть за «світлом світу». І навіть Таємна
Вечеря виглядає як схематичний «Леонардо». А етикетка 59 ¢ з
упаковки Dove, здавалося б, об’єднує всю мішанину як ще один
споживчий продукт. У цій картині автор хотів показати
трансформацію сакрального крізь сучасні ЗМІ.

Сакральне часто з’являється навіть там, де його бути не мало
б, як у картині Алми Томас «Зоряна ніч і космонавти».
Незважаючи на те, що у творі використана назва Ван Гога «Зоряна
ніч», це – зовсім не одне й те саме. Томас розробила пізній стиль
синкопованих мазків, які перетворювали полотна на ковдри з
пульсуючих кольорів. Ефект вражає своєю плавучістю. Там, де
птахи Ван Гога віддають холодну тінь, космічний корабель Алми
Томас випромінює незвичайне і нерівне диво. «Зоряна ніч і
космонавти» – це інтерпретація авторкою 8-го Псалма: «Коли
бачу Твої небеса діло пальців Твоїх, місяця й зорі, що Ти
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встановив, то що є людина, що Ти пам’ятаєш про неї, і син
людський, про якого Ти згадуєш» (Псал. 8, 4-5) [1, с. 543].

З іншого боку, часто ми зустрічаємо таке бачення
християнства, релігії, сакральності, коли через мистецтво (чи його
ерзаци) ставляться під сумнів базові вартості цих феноменів. Тут
митці в кітчевій манері намагаються спрофанувати традиційні
релігійні наративи. Сакральне використовується тут як спосіб
створення скандалу. Розмитість меж “креативності” в доборі форм
виразності робить ці картини і гостро проблематизуючими, і
водночас естетично та ціннісно конраверсійними. Серед
прикладів – витвори Андреса Серрано, Девіда ЛаКапеля, Ханни
Вілке, Мауріціо Каттелана, Аді Неса тощо. Зокрема, в одному з
найвідоміших зображень ізраїльський фотограф Аді Нес створює
перегук із уже згаданою «Таємною вечерею» Леонардо да Вінчі,
але замінює центральні фігури ізраїльськими солдатами
(щоправда, прямо ця картина не має назви «Таємна Вечеря»). На
фото зображено 14 молодих солдатів, які сидять довкіл кривого
столу: вони курять, п'ють каву та спілкуються один з одним.

Іноді використання сакральних символів має під собою
передусім бажання автора будь-якою ціною привернути увагу до
своєї позиції стосовно чогось. Скажімо, нещодавно в Манілі,
столиці Філіпін, відкрилася скандальна виставка Мідео Круза
«Політеїзм». На ній були присутні дуже нестандартні (і на думку
багатьох – кричущі) елементи в змалюванні священних для
християн образів. Виставку було закрито на прохання численних
апелянтів, хоча сам художник вважає основною її ідеєю те, що ми
самі створюємо богів за своєю подобою. І згадана виставка – не
поодинокий приклад.

Отже, сучасне релігійно тематизоване мистецтво, по суті,
“трендове”. Адже, крім традиційних висвітлень релігійних сюжетів
(або й модерністських за формою, та все ж пронизаних
благоговінням перед святістю), існують і популяризовані медіа-
технологіями твори, що приземлюють сакральність, пропонуючи
смислову мішанину, – на перший погляд, дисонанс вражень. Це
може мати (і часто має) комерційну мотивованість. Але водночас і
такі артефакти здатні давати поживу для духовного пошуку,
подібно до того, як, наприклад, гротескові потворності творів Босха
спонукають глибше збагнути виразки суспільства й наснажитися із-
середини імунітетом проти них. Тож і епатажні твори здатні
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спонукати (хай і на контрасті) до напруженого міркування про
цінності та про суперечливість людської природи. Якщо художник
справді талановитий, то і в такій формі є місце як для важливих
запитань, так і для висловлення своєї думки про таємницю релігії. І
хоча Е. Дюркгайм писав про сакральне і профанне, що «ці два види
речей не можуть наближатись один до одного і при цьому зберегти
свою природу» [64, c. 49], проте для релігієзнавця аналіз всього
спектру суспільно резонансних форм маніфестації релігійних
образів в культурі (і масовій, зокрема) є важливим інструментом
розуміння ліній ментальних модифікацій соціуму і комунікації. А
отже, відповідні мистецькі форми теж мають бути предметом
уважного дослідження з боку гуманітаристики.

Література
1. Біблія, або Книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту із мови

давньоєврейської й грецької на українську наново перекладена /
Українське Біблійне Товариство, 1993. – 959 с. + 296 с.

2. Durkheim E. The Elementary Forms of Religious Life / E. Durkheim. –
N.Y.: Oxford University Press, 2001. – 416 p.

Віталій Гунько

Комунікативна відкритість протестантської
етики як чинник соціального активізму

протестантських спільнот

Соціальна дійсність засвідчує, що сучасне суспільство дуже
зацікавлене в діалогічних підходах до осягнення й розв’язання
животрепетних етичних проблем, які мають прикладну
спрямованість і нагальність. Оскільки релігії в наш час з новою
силою стають рівнозначними “гравцями” публічного простору, то
виправданими є теоретичні зусилля, які піддають рефлексії умови,
від яких залежить оптимізація ролі релігійних структур у
практичній гуманізації соціуму. В наших реаліях цей комплекс
питань особливо актуальний щодо переосмислення християнською
етикою власних суспільних можливостей і місії. Стосується це й
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протестантизму, де різні конфесії та деномінації відзначаються
плюральністю бачень ряду етико-соціальних проблем і викликів.
Аналіз такої плюральності здатен увиразнити й точки дотику
поглядів різних протестантських спільнот, у яких вони можуть
активно взаємодіяти та примножувати зусилля. В руслі цього
аналізу виразнішими стануть і можливості координації зусиль
протестантів з представниками інших конфесій християнства, а
також зі спільнотами, належними до інших релігій.

Протестантизм як нова течія християнства під впливом ідей
гуманізму та завдяки тим ціннісним і соціальним контекстам і
культурним своєрідностям, у яких відбувалося формування його
конфесійної різноманітності, постав як “реформоване”
християнство. І якщо у ХХІ столітті можна констатувати доволі
активні зусилля католицької та православної Церков (і окремих
їхніх спільнот) щодо оптимізації ціннісних ефектів їхньої
соціальної місії та реагування на корозії і колізії навколишньої
дійсності, то в XVI столітті етика традиційного християнства радше
апелювала до внутрішньої роботи над собою на шляху спасіння і
вбачала етичний ідеал виключно в мучеництві чи особистісному
подвижництві за ревність у вірі. З іншого боку, практика великої
кількості церковних діячів традиційного християнства перебувала в
істотному ціннісному розриві із цими важливими, хоч і мало
актуалізованими ідеалами. Саме тому зміщення в межах
протестантської етики вектора на соціальний складник аксіології,
введення в богословський дискурс обговорення таких чеснот, які
сприяють активній життєвій позиції у світі, увага до духовного
вдосконалення в тому числі й через практики суспільної
самореалізації – забезпечили затребуваність і сприйнятливість
протестантського посилу про християнський спосіб життя у світі як
перебування у горнилі творення можливостей і перспектив, а не
лише як у середовищі “суєтному й тимчасовому”. Доволі чітко
підкреслює цю особливість протестантської етики Е. Макінтайр,
коли у праці «Після чесноти» аналізує значущість ідей М. Лютера в
контексті зміни етичної парадигми в Європі: «…йшлося не про те,
як померти мучеником, а як християнинові пристосуватися до форм



213

щоденного життя» [4, с. 249]. Для Лютера та його послідовників
життя – це не лише мінімальні потреби в їжі й прихистку задля
підтримки фізичних сил тіла. Життя – це активна комунікація,
сімейні взаємини, наші повсякденні справи та робота, громадянські
обов’язки та особистий “тайм-менеджмент” (якщо говорити
сучасною мовою). Й отже, дбати про власне життя в благочесті – це
не лише налагоджувати молитовне споглядання й очікування життя
кращого віку, але й плекати активне вдосконалення всіх сфер своєї
буттєвості: «До життя ж не лише те відноситься, щоб тіло наше
мало їжу й одяг та інше потрібне, але також і щоб ми серед людей,
з якими живемо та спілкуємося, перебували і в повсякденному
житті, і в усіляких справах – у злагоді; одне слово, все, що
стосується і домашніх, і сусідських, і громадських справ, і
управління» [3, с. 108].

Така реформа параметрів аксіології змінила декларативне
уявлення про образ християнина як лише аскета, який прагне
максимально дистанціюватися від благ матеріального світу, будь-
якого прибутку, спокус успішності та конкуренції. В межах
протестантської етики християнин, як слушно наголошував
М. Вебер [див.: 2], – це активний перетворювач навколишньої
дійсності, творець власної успішності, котра має бути ознакою його
ексклюзивної обраності для спасіння. Індивідуалізація відпові-
дальності за спасіння через ідею загального священства, спасіння
вірою поряд із своєрідністю витлумачення провіденціалізму та
есхатологічних перспектив сприяли формуванню релевантної
часові етики, що була адекватною відповіддю на виклики життя.
Адже «оскільки нова, реформована релігія мала бути невід’ємною
частиною життя вірянина, який не позірно, а за переконанням
сприйняв її, то вона не мала іншого виходу, як бути релевантною
його прагненням, бути порадницею і наставницею у житті. А
відтак, актуалізувалися не лише етичні програми протестантизму, а
й виявлялась їхня виразна налаштованість на повсякденне життя
буржуа… протестантська етика зобов’язувала особу домагатись
успіху в підприємницькій діяльності, культивуючи чесноти,
релевантні накопиченню: енергійність, розрахунок, ощадливість
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тощо» [5, с. 67-68]. Тож слушною видається думка О. Бродецького,
що «…протестантська етика домінування індивідуального
благочестя та абсолютного примату віри як лише платформи
реалізації добрих і соціально корисних вчинків визначила високий
рівень соціальної самоорганізації протестантських спільнот. Якщо
внутрішня, індивідуально форматована віра, і лише вона,
відкриває шлях до моральності, то максимально актуалізуються
вольові якості самоорганізації… Діючи активно й організовано,
злагоджено в соціальному плані, протестант суб’єктивно
сприймає результати і подальшу можливість зусиль у цьому плані
як наслідок віри. Тож мобілізація релігійна має для протестанта
своїм майже автоматичним епіфеноменом… мобілізацію
соціальну й етичну» [1, с. 130-131].

Соціальна активність і власна ефективність як чесноти
протестантської етики забезпечували й забезпечують постійність
розвитку релігійної мережі та збереження конструктивного
гуманістичного реноме протестантських церков у громадянському
суспільстві й, зокрема, також і в очах секулярно налаштованих
людей. Відповідно, крім ідейної цінності протестантських етико-
богословських позицій, вони мають і потужні практичні форми
реалізації благочестя в конкретних способах особистісного та
спільнотного становлення, що сприяє розвитку суспільства загалом
у таких важливих сферах як економіка, охорона здоров’я і довкілля,
безпека, освіта і наука, родинно-шлюбні стосунки тощо.
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Марія Дем’янюк

Міжконфесійний діалог як основний принцип діяльності
Спілки християнських письменників України (СХПУ)

Трансформаційні процеси в сучасному українському
суспільстві вкотре актуалізують проблематику його інтеграції на
засадах розвитку полікультурного плюралістичного
демократичного соціуму. Для розгортання цих процесів потрібне
формування відповідного соціокультурного простору, який
базується на засадах толерантності. «У концепції європейського
полікультурного суспільства… не можна не зважати на таку
полікультурність, у рамки якої вписуються і до якої додаються всі
інші розбіжності. Хіба можна обійти мовчанкою розмаїття
релігійних поглядів у контексті побудови нової символічної
культурної та політичної Європи? Необхідність взаєморозуміння та
взаємного терпіння пояснюється не скептицизмом, а повагою до
людей та їхніх вірувань» [4, с. 31]. Саме у площині актуальної
доконечності взаєморозуміння можливе розв’язання проблеми
реалізації ідентичності, коли взаємоспілкування приводить до
взаємозбагачення. Моральні цінності, етичні засади, в основі яких
лежить взаєморозуміння, любов до людини тощо притаманні
християнській релігії, можуть стати взірцем для наслідування в усіх
сферах суспільного життя.

Гідним зразком єднання, толерування в суспільстві може
слугувати Всеукраїнська громадська організація “Спілка
християнських письменників України”, яка об’єднує представників
різних конфесій на засадах взаємоповаги і любові до Слова з метою
плекання й утілення християнських цінностей. Синергія
християнських конфесій у Спілці християнських письменників
України зумовлена відповідною просвітницько-толерантизаційною
діяльністю. Спілка постає формою втілення синергії, що
забезпечується значущістю Слова Христового. Її ядро – християнські
цінності. При цьому мистецтво слова стає способом плекання
християнських цінностей, їх трансляції, втілення в суспільство.

Показова динаміка конфесійної приналежності спілчан. Так, на
початку створення Спілка налічувала 25 членів. Серед них віруючі
протестантських конфесій, один представник православної церкви і
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один католик. Сьогодні серед 108 членів спілки 86% становлять
представники протестантських церков (п’ятидесятники, баптисти,
адвентисти, харизмати), 10% – православні, 4% – католики. Така
динаміка засвідчує життєздатність, актуальність і перспективність
спілки, діяльність якої ґрунтується на взаємному пізнанні, визнанні,
повазі та любові. Відомий богословський вислів “Кордони між
Церквами не доходять до Бога” тут набуває особливого значення.
Адже різні християнські конфесії покликані не конкурувати, а
взаємодіяти. При цьому таке єднання має синергійний характер.
Синергійний розвиток – це окремий різновид діалектичного, який
визначається зміщенням акценту з моменту боротьби та
неузгодженості на момент єдності та синтезу, в якому ціле, як
стверджував Аристотель, більше від простої суми своїх частин.

На сучасному етапі Спілка християнських письменників
України реалізує мету своєї діяльності – утвердження
християнських цінностей в житті та свідомості українців за
допомогою таких проектів, як міжнародний кінофестиваль
“Світло”, проведення круглих столів на соціально важливі теми та
виклики сьогодення, літературні фестивалі та вечори поезії,
проведення виставок живопису. Синергійний плюралізм мистецтв
слугує способом донесення головних християнських цінностей до
сучасної людини. Сама діяльність Спілки характеризується
синергійною процесуальністю, що відбувається як і в самій Спілці,
так і при взаємодії спілчан з оточуючими. Означені виміри синергії
гуманізму, етики та естетики на прикладі Спілки християнських
письменників України постають певним форматом утілення ідеї
толерантності, яка в дискурсі сучасної полікультурності
суспільства набуває особливої значимості.

Проблематика гуманістичної синергії ціннісних ідей різних
релігій в умовах інформаційного соціуму привертає увагу
науковців. Особливо помітною серед сучасних наукових праць є
монографія О. Бродецького «Етичні цінності в релігіях:
гуманістична синергія ідей», в якій здійснено комплексне
дослідження феномену етичних цінностей у релігіях з урахуванням
можливостей смислової взаємодії гуманістичного морального
ресурсу різних релігійних традицій світу. Автором осмислюються
форми дієвості ідей релігійної етики в системі механізмів
функціювання світоглядної культури минулого і сьогодення.
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Також у ракурсі нашого дослідження привертають увагу
наукові праці М. Балаклицького, Л. Веремейчик, С. Филипчук. Так,
М. Балаклицький у статті «Проблема національної автури в
протестантському книговиданні України» підкреслює, що нині
виробляються навички цивілізованої міжконфесійної взаємодії і
Спілка християнських письменників України не без труднощів
позиціонує письменників і громадських діячів-християн у
міжконфесійному та світському інформаційному просторі. У статті
Л. Веремейчик «Видавнича діяльність протестантських мас-медіа
незалежної України» аналізуються питання видавничої діяльності
протестантських громад у період незалежності України, поширення
видавничої продукції та взаємовідносини і функціювання суб’єктів
видавничої справи. Підкреслюється, що головна мета в контексті
інформаційного служіння протестантів – донести інформацію про
християнські цінності до свідомості людей. Зазначається, що
Спілка християнських письменників України – це міжконфесійне
об’єднанням християнських письменників, які відкрито заявили
про себе як силу, що прагне принести в культурне середовище
країни те, в чому є відчутна потреба – духовність, етику та мораль,
як їх розуміють істинно віруючі християни. С. Филипчук у статті
«Фестиваль християнського кіно як засіб місіонерської роботи
українських церков» звертає увагу на реалізацію такого
мистецького проекту, як кінофестиваль “Світло”, підкреслюючи,
що його ініціатором стала СХПУ. Автором аналізується позиція
християнських церков щодо сучасного кінематографу,
виокремлюються форми і методи постфестивальної місіонерської
роботи церков. Результати аналізу наукових праць свідчать про те,
що дослідження питань гуманістичної синергії ціннісних ідей
різних релігій лише започатковуються.

Безперечно, поліконфесійність держави  має величезний вплив
на суспільно-політичне, культурне життя країни. Поліконфесійність
християнства має своє відображення у Всеукраїнській громадській
організації «Спілка християнських письменників України», до
складу якої входять представники усіх трьох християнських
конфесій: православні, католики, протестанти. Міжконфесійна
синергія спілчан забезпечується спільною метою – втілення
християнських цінностей у суспільне життя країни.
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Солідарність із християнами Близького Сходу
в контексті універсалістської етики відповідальності

Переслідування християн Близького Сходу після
революційних подій «Арабської весни», що відбулися в багатьох
арабських країнах, починаючи з 2010 року, є одним із прикладів т.
зв. “осколків” третьої світової війни, про що образно сказав папа
Франциск. У цій трагічній ситуації репресій та переслідувань в
окремих державах, де до влади прийшли радикальні
мусульманські сили, християни одних із найдавніших церковних
спільнот залишилися майже наодинці. Тому так важливе
комплексне дослідження цієї проблеми. Соціально-політичні події
т. зв. “Арабської весни” у світовій науці та медійному просторі
трактуються переважно у площині політичній та соціальній, однак
окремий аспект залишається поза увагою світової громадськості –
переслідування християн Близького Сходу як релігійної меншості
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в тих країнах, де вони проживають фактично від самого
зародження християнства. Ця проблема важлива не тільки у
дискурсі релігієзнавства та богослов’я, а й у практичному житті,
адже йдеться про долю та навіть захист життя сотень тисяч
людей. Тут доречне також теоретичне обґрунтування контексту
сучасної універсалістської етики відповідальності християн цілого
світу зі своїми співбратами за вірою, що проживають у
мусульманських країнах Близького Сходу.

Метою цієї розвідки є розкриття християнської солідарності в
контексті універсалістської етики відповідальності з християнами
Близького Сходу, що перебувають під тиском і небезпекою дій
радикальних ісламістів після згаданих подій.

“Арабська весна” була на початку визнана соціальним рухом,
який вимагає припинити порушення прав людини, корупцію
уряду та бідність. Однак поки що результат значною мірою
суперечить тому, що планували перші протестувальники, а
оскільки християни є меншиною у всіх арабських країнах, то вони
є тією соціально-релігійною групою, яка особливо постраждала
від цих подій. Християни упродовж свого життя навіть прагнули
соціальних змін у своїх країнах, вітали революції в своїх
державах, не підозрюючи, чим вони обернуться для
християнських локальних спільнот.

З погляду християнського богослов’я, в дослідженні
драматичної чи навіть трагічної ситуації християн Близького Сходу
не можемо обмежуватися лише статистичними даними і
демографічними показниками, а також інформацією соціальних
служб. Тут обов’язковим є також погляд із перспективи вчення
Ісуса Христа, що дуже часто складно осягнути і прийняти навіть
глибоко віруючим людям, особливо тим, які перебувають у
небезпеці та не можуть допомогти своїм близьким. Звісно, що всі
люди доброї волі повинні докладати максимальних зусиль, щоб
припинити кровопролитні військові конфлікти на Близькому Сході,
зробити все можливе, щоб полегшити страждання вимушених
біженців. І це великий виклик як для християнських церков Заходу,
так і держав, які прагнуть відстоювати демократичні права і
свободи, та повинні проявити універсалістську етику
відповідальності за своїх співбратів-християн.
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Карл-Отто Апель пише про важливість на сучасному етапі
розвитку людства «нової, постконвенціональної планетарної
моралі співвідповідальності» [1, c. 404], яка стосується різних
сфер життя: «Якби у нас, людей, не було здатності до
співвідповідальності, то годі й говорити про ідею політичної
демократії. Було б важко уявити, як німці на Заході та Сході
могли б відповідально виявити ініціативи щодо проблеми
возз’єднання. Передусім треба уявити перспективу індивіда, коли
він запитує: що я можу робити? Як я це робитиму з огляду на
валютний союз? Було б абсурдним прагнути уявити з позиції
ізольованого індивіда те, що він має перейняти відповідальність!
Адже лише в межах існуючих і чітко окреслених обставин
окремого індивіда така відповідальність неможлива» [1, c. 405-
406]. Сутність Церкви як містичного тіла Христового в
богословському розумінні полягає у надприродній єдності
віруючих з Ісусом Христом, сонмом святих, вірних померлих, а
також усіх християн, які видимо споживають тіло і кров Месії у
таїнстві євхаристії. Рання Церква особливо відзначалася
соціальним служінням і солідарною співвідповідальністю  за всіх
тих, хто прийняв таїнство хрещення, або готувався до нього
(період підготовки часто тривав кілька років, навіть з агіографії
знаємо, що чимало відомих прославлених святих Сходу і Заходу
приймали хрещення у зрілому віці). Прикметно, що вже сам обряд
літургії хрещення, зокрема в архітектурній формі баптистеріїв,  у
ранній Церкві мав вимовний символізм цієї містичної
співвідповідальної єдності живих і покійних християн із Христом
у містерії Його хресної смерті та воскресіння: «Басейн мав
глибину від 80 до 130 см; до нього вели від трьох до семи сходин.
Сходження вниз символізувало закінчення життя для гріха (три
сходини тлумачили також як зречення від трьох речей — гріха,
зла і сатани); підйом вгору з духовного джерела символізував
визнання віри в Пресвяту Трійцю – Отця, Сина і Святого Духа.
Крім того, троїчність сходів у контексті теології церковного
таїнства символізувала духовну участь у містерії страждань,
смерті й воскресіння Ісуса Христа» [2]. Як відомо, в апостольські
та ранньохристиянські часи християни відзначалися особливим
відчуттям і вразливістю до співвідповідальності одні за одних,
зокрема у справі спасіння душі.
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К.-О. Апель у проблемі сучасних засад відповідальності
дискутує з Гансом Йонасом, зокрема стосовно його прикладу
зв’язки альпіністів: «У спільних діях сходження усі вони
поставлені перед рівним належним обов’язком співвідпо-
відальності. Останнє можна обґрунтувати транцендентально-
прагматично, виходячи із комунікативної спільноти. В
аргументативному дискурсі всі учасники підтверджують
співвідповідальність, коли прагнуть розв’язати будь-яку серйозну
проблему. Проте кожному альпіністу в одній упряжці ставиться в
обов’язок також конкретна відповідальність за інших за
конкретних обставин, і саме тоді, коли інші йому це ввіряють.
Насправді це відповідає феноменологічній настанові Ганса
Йонаса. Тут я вбачаю і можливість доповнення: так
універсалізована обопільність утворює засновок “ти повинен” для
відповідальності взагалі» [1, с. 411]. У церковній лексиці більше
відповідає образне порівняння християн із паломниками, що
прямують життєвим шляхом, долаючи випробування і спокуси, до
Небесного Єрусалиму, очікуючи вопивнення обітниць Святого
Письма про долю праведників після другого пришестя Ісуса
Христа. І цей паломницький характер Церкви полягає, зокрема, у
допомозі тим християнам, які перебувають у ситуації
переслідувань і гонінь. Мова йде про молитовну та різні види
іншої підтримки – соціальної, фінансової, політичної тощо.

Висновок. Прихід до влади мусульманських фундаменталістів
після “Арабської весни” різко погіршив становище християн
Близького Сходу: почалися переслідування й дискримінація за
релігійною ознакою, залякування, викрадення, акти насилля,
терористичні атаки на храми тощо. Радикальний іслам поставив
під загрозу саме існування християнських спільнот, в яких
вбачається частина чужого західного світу, цінності якого
оголошуються неприйнятними для мусульман. На сьогодні більша
частина християн Близького Сходу покинула свої рідні країни, де
вони проживали ще задовго до колонізаторів мусульман та
європейців у Новий час. Християнські церкви цілого світу
сьогодні повинні звернутися до універсалістської етики
відповідальності в солідарній підтримці своїх співбратів за
віровизнання у тих регіонах, звідки християнство й поширилося
на європейський континент.
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Аксіологічна дезорієнтація
учнів раннього юнацького віку

За часи складних соціально-політичних перетворень
суспільства надзвичайно вагомим стає пріоритет системи цінностей
соціуму. Зокрема освітня система має орієнтуватися на певний
бажаний результат своєї діяльності, який спирається на
закономірності духовного становлення молоді. Традиційно освітній
процес має спрямованістя на розвиток інтелектуальних здібностей
людини за рахунок інших, не менш важливих сфер особистості.

Проте між ознаками людини високодуховної та людини
високоiнтелектуальної існують істотні відмінності [див.: 2]. Тому
орієнтація системи освіти на підвищення інтелектуальних
здібностей чи духовного рівня здобувачів освіти призводить до
різного результату. Високодуховна людина характеризується
спрямованістю на загальне благо, прагненням до гармонії
(оскільки усвідомлює свою причетність до всього свiту). Тому
духовність людини прямо спiввiдноситься з рівнем її свiдомостi.

Цінності можна класифікувати на індивідуальні та колективні
(суспільні, соціальні), які своєю чергою можна поділити на
групові, професійні, регіональні, конфесійні, національні,
загальнолюдські. Такі різноманітні цінності, якщо їх представлено
в єдиній структурі (індивідуальної / колективної свідомості),
можуть бути як чітко ієрархізовані, так і неузгоджені, як це є на
стадії формування (незрілої свідомості людини / соціуму).

Ціннісні орієнтації вважаються ключовим компонентом
структури особистості, її свідомості, а розвиток ціннісних
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орієнтацій – ознакою зрілості. Високодуховна людина піклується
не лише про себе, свою сім’ю чи націю, але свідомо спрямовує
зусилля на досягнення добробуту всіх живих істот. Тобто людське
“я”, обмежене егоцентризмом, розширюється до сприйняття всіх
явищ Буття, а духовний розвиток стає процесом розширення
свідомості особистості [див.: 5, с. 11].

Е. Помиткін називає п’ять етапів процесу розширення
свідомості людини і відповідної зміни її ціннісних орієнтацій від
егоцентризму (перший – рівень егоцентричних цінностей,
самоствердження, характерний для дитини) до самовіддачі,
здатності допомагати потребуючим (п’ятий – рівень космічних /
буттєвих цінностей, духовної, розширеної свідомості).

Так, егоцентризм і самоствердження є наслідком первинного
інстинкту самозбереження, самовиживання. Людина, яка
залишається на першому рiвнi свiдомостi упродовж подальшого
життя, – егоїстична. У процесі переходу на другий рівень зростає
значення турботи про найближчих людей, тому для другого рівня
свiдомостi прiоритетними є цiнностi власної сiм’ї.

Подальше розширення світогляду людини сприяє розумінню
важливості життя суспільства, нації, народу, рідного краю.
Завдяки усвiдомленню цього факту (що, нажаль, трапляється не
завжди) людина “переходить” на третій рівень – до громадської
активності, державного патріотизму, національної свiдомостi. Її
не перестають хвилювати при цьому сiмейнi / особисті цінності,
проте у разі потреби людина може відсунути їх на другий план,
жертвуючи власним заради спільного.

Четвертий рівень – здатність до розуміння кожної людини,
незалежно від її національних ознак чи вiри (визнання своєї
країни, своїх ідей, своєї вiри кращими за інші неминуче веде до
роз’єднання, яке знаходить свій вираз у війнах). Прийняття
кожної людини як індивідуальності, визнання права кожного на
власні переконання – це рівень загальнолюдських цінностей [див.:
5, c. 12]. Однак людина не вiдокремлена вiд природи,
планетарного життя. Всi космiчнi процеси безпосередньо
впливають на людство, i розумiння цього факту розширює
свiдомiсть до духовного масштабу. Тому п’ятий рівень реалізує
єдність людини з усім організмом Всесвіту [див.: 5, c. 13].
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Вiдмiна мiж названими рівнями свiдомостi полягає у
прiоритетi цінностей, у спрямованості прагнень і потреб людини:
на себе (інстинкт самозбереження), або на задоволення від
самовiддачi, від надання допомоги.

Цей процес є еволюцiйним розвитком людини. Характери-
зуючи це явище з бiосоцiального погляду, Ч. Шеррингтон зазначає,
що «властивий органiзму з прадавнiх часiв принцип
самозбереження немов би спростовується “новим порядком речей”;
новi форми iснування вiдкидають форми, що їм передували; на
горизонтi з’являються новi моральнi цінності» [7, c. 26].

Погляди Е. Помиткіна перекликаються із позиціями
Б. Бітінаса, який виокремлював три системи цiнностей в основі
виховання [див.: 1, c. 16]: трансцендентні цiнності; соцiоцен-
тричні цiнності; антропоцентричні цiнності.

За О. Леонтьєвим, формування ієрархії мотивів і цінностей
припадає на старший дошкільний вік [див.: 3, с. 211]. “Друге”
народження особистості починається у підлітковому віці і
виявляється в усвідомленні своїх мотивів. Процес розвитку
особистості пов’язаний зі складною внутрішньою роботою, яка
здійснюється лише у підлітка і юнака [див.: там само, с. 212].

Ієрархію цінностей раніше ми також пропонували порівняти з
ієрархією потреб А. Маслоу [див.: 4, с. 153-154]. Потреба у
самоактуалізації відповідає загальнолюдським цінностям; естетичні
потреби – цінності краси; пізнавальні потреби – цінностям знання;
потреба поваги іншими – професійним цінностям, визнанню,
авторитету; потреба у приналежності – сімейним цінностям;
потреби безпеки – цінностям комфорту, а фізіологічні потреби –
цінностям добробуту. Аксіологічний розвиток, отже, нагадує «рух
свідомості по вертикалі» (О. Леонтьєв). Моральній самосвідомості
передує довгий шлях розвитку за умов конфліктів мотивів
особистості. Через неузгодженість індивідуальних і суспільних
цінностей в єдиній психіці людина перед собою ставить цілі,
орієнтовані на близькі результати і з особистою перевагою, тобто
стверджує у житті індивідуальні цінності.

Оскільки “лише знані” цінності неузгоджені, то вони можуть
конкурувати, вступати у конфлікт одна з одною аж до повної
протилежності. Один з доволі поширених видів ціннісних
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конфліктів виникає між мотивами, які представляють
“соціальний” і “духовний” рівні розвитку особистості (наприклад,
“ведмежа послуга”).

У підлітковому віці починають домінувати соціальні мотиви
найшлижчого оточення людини – її референтної групи (не
обов’язково збігаються з нормами “вищої моральності”). За
боротьбою між “соціальними” і “духовними” рівнями особистості
знаходиться суперечність і різнорівневість соціальних “норм”.
Внаслідок цього існують подвійна мораль, подвійні стандарти:
для себе і для іншого (зокрема прислів’я “Для своїх – усе, для
чужих – закон!”).

Оскільки сприйняття цiнностей вiдбувається почергово,
процес їхнього формування теж потребує поетапного пiдходу.
Визначена поетапнiсть формування цiннiсних орiєнтацiй близька
iз поетапнiстю засвоєння знань, залежно вiд зон найближчого
розвитку (за Л. Виготським).

*   *   *
Ми здійснили дослідження з метою проаналізувати логіку й

особливості формування ціннісної сфери в учнів раннього
юнацького віку. У дослідженні взяли участь: 31 учень 10-х кл. (16
дівчат, 15 хлопців) та 33 дев’ятикласники (дослідження тривало з
жовтня 2018 р. по травень 2019 р.).

Для оцінки цінностей юнаків ми використали методику
“Здійснення бажань” Е. Помиткіна для визначення ціннісних
орієнтацій особистості. Мета методики “Здійснення бажань” –
визначити рейтинг основних 4-х груп життєвих цінностей та
встановити його відповідність еталонній ціннісній шкалі,
відносно якої відбувається процес розвитку свідомості людини.

Нами було отримано інвертовану модель життєвих
цінностей десятикласників, коли після найзначиміших “Духовних
цінностей” одразу слідували “Індивідуалістичні цінності” (за
моделлю Е. Помиткіна передбачається, що це мали бути
“Соціальні цінності”, які в нашому дослідженні посіли останнє
місце), а потім – “Сімейні цінності”. Отже, групи ціннісних
орієнтацій розташовані у порядку, головною мірою природному
для дитини старшого дошкільного віку [див.: 3, с. 211], коли
цінності тільки почали формуватись і на перші позиції
виступають індивідуалістичні цінності. Тільки “Духовні цінності”
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стрибнули наперед. Це може свідчити про поламаний процес
формування ціннісних орієнтацій десятикласників.

Контрольною групою були учні 9-х класів. Групи життєвих
цінностей у дев’ятикласників розташувались у чіткому порядку:
на першу позицію вийшли індивідуалістичні цінності, на другій
позиції – цінності родинні, недалеко від них відійшли цінності
соціальні. І на останній позиції опинилися духовні цінності. Отже,
домінуючою сферою цінностей дев’ятикласників є
“індивідуалістичні цінності” – цінності споживання, що
знаходяться на першому рівні розвитку свідомості, який
схарактеризовує егоцентризм людини.

Надзвичайної значимості в групі десятикласників набувають
цінності: вірність (2,97), сімейний добробут (3,48) і особиста
безпека (3,81), а у групі дев’ятикласників: сімейний добробут
(4,03), різноманітні задоволення (5,17) та вірність (5,34). Збіг
двох цінностей з трьох у пріоритеті (“сімейний добробут” і
“вірність”) свідчать про не випадковість отриманих результатів,
що підкреслює характеристику запитів юнаків до навколишнього
середовища, їхні актуальні потреби. Отже, було встановлено
порушення еталонного порядку формування ціннісних орієнтацій
як у десятикласників, так і в учнів 9-х класів.

Також на групі десятикласників було отримано ще три цікаві
тенденції:

- дівчата оцінюють групи цінностей більш узгоджено поміж
собою і останнє місце в них займають “Соціальні цінності”;

- хлопці менш узгоджені у ціннісних перевагах і дають
більшу ціннісну різноманітність;

- у класі з гуманітарною спеціалізацією рейтинг груп
цінностей у дівчат і хлопців збігався, а у класі інформатиків –
йшов у реверсному порядку.

Отже, для досліджуваних десятикласників важливу роль
відіграють “Духовні цінності”. Ця група відповідає четвертому,
найвищому рівню розвитку свідомості людини (хоча означена
вище тенденція залишається в силі).

Спираючись на систему соціоцентричних цінностей, теорія
виховання трактує людство у цілому як найвищу цінність, а
виховання спрямоване на формування позитивного ставлення
вихованців до великих і малих груп людей, що об’єднані ознаками
статі, національності, соціального становища тощо. Базові
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цінності – свобода, рівність, братерство, труд, мир, творчість,
гуманність, згода. Основні ж суперечності бачаться між егоїзмом
та альтуїзмом, а готовність особистості до самопожертви заради
блага інших людей, сім’ї, нації, суспільства вважається критерієм
її вихованості [див.: 6, с. 233-237].

Проте постiйна готовнiсть до самопожертви є водночас i
слабким мiсцем такої системи виховання, бо потребує вiд
особистостi жити у постiйнiй духовнiй напрузi. Згідно з моделлю
Е. Помиткіна, ця система орієнтована на 3-й та 4-й рівні
свідомості.

Виховання, що базується на антропоцентричних цінностях,
спрямоване на піднесення індивідуальності в структурі людських
цiнностей: вважається, що суспільство, в якому кожний член
розвивавається на самовиявi та розвитку власної сутності, є
гарантом загального блага. Базовi цінностi – самореалізацiя,
автономнiсть, задоволення, користь, відвертiсть. Слабким мiсцем
виховання, що базується на антропоцентричних цінностях, є
постiйна загроза трансформацiї вищої цiнностi в елементарний
егоїзм (що відповідає 1-му рівню свідомості).

Відкриття смислу власного життя відбувається через
розуміння своїх прагнень, цінностей, місії [див.: 4, с. 155].
Складність моменту в сучасному українському суспільстві
пов’язана з тим, що спільнота не є цілісною єдністю, а тому вона не
має стрункої узгодженої системи моральних, національних і
культурних цінностей, на якій можна б було базувати виховання
членів соціуму. Якщо у 2010 р. ми описували конфліктне
протиставлення між “Соціальними” і “Духовними цінностями”, то
у нашому дослідженні 2018-2019 рр. актуалізувалося протистав-
лення “Духовних” і “Індивідуалістичних цінностей”, що може бути
наслідком військового протистояння на сході нашої країни, коли
свідомий соціальний виховний вплив орієнтований на формування
духовних цінностей ранніх юнаків, а на невербалізованому рівні
актуалізована значимість індивідуалістичних цінностей виживання
у складному світі.

При плануванні виховної роботи з юнаками варто
враховувати, що найближчою зоною розвитку системи цінностей
є групи: соціальних життєвих цінностей, із домінуванням
національних і громадянських пріоритетів, і духовні
загальнолюдські ціннісні орієнтації.
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Також вважаємо неодмінним доповнення існуючих
психодiагностичних методів виявлення ціннісних орієнтацій у
молоді додатковими засобами виявлення сформованості духовних
цінностей особистості.
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Ростислав Поліщук

Філософія спорту як соціогуманітарна дисципліна

Філософія спорту – це наукова галузь, яка прагне
концептуально аналізувати питання спорту як людської діяльності
(культурної практики). Ці питання охоплюють багато сфер, але в
основному вони похідні від етики, соціальної філософії, філософії
культури, політичної філософії та естетики.

Філософська перспектива спорту виникла в Стародавній
Греції, але доступною стала після відродження в другій половині

http://194.44.152.155/elib/local/sk776423.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/6587/1/DUHOV.pdf
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ХIХ століття. Давню Грецію вважають батьківщиною як античної
філософії, так і Олімпійських ігор (агонів) – витоків спорту.
Грецька філософія, як і культура в цілому, велике значення
приділяла змаганням. Агоністика була чи не основним принципом
суспільного життя. Спортивна майстерність лідера того часу
відображала його здатність вести інших, уособлювала мужність,
спритність, фізичну міць і характер переможця. Спорт
осмислювався на рівні фізично-психологічного, методологічного
процесу, за допомогою якого можна дослідити потенціал людини,
актуалізуючи його в конкуренції (суперництві). Його навіть
ототожнювали з “моральною освітою”, причому Платон виступав
за участь жінок у спорті – за їх моральне збагачення. Аристотель
пов’язував фізичну активність з етичною відповідальністю.

Як зазначає В. Нішуков, «філософія спорту – дисципліна
дуже молода, її виникнення датують лише другою половиною
минулого століття», та незважаючи на це, «вже існують свої
класики і парадигмальні тексти, накопичено великий архівний
матеріал» [2, с. 183].

Філософські міркування про спорт і фізичну активність були
пов’язані з освітньою реформою, зокрема наприкінці XIX
століття, оскільки зв’язок між фізичною культурою, здоров’ям і
благополуччям отримали високу оцінку серед учених. У багатьох
випадках здоров’я і фізичне виховання були елементом
суспільного життя. Несподівано багато нефілософських
прихильників фізичного виховання зайняли філософські позиції.
Безцінний внесок філософа, історика, громадського діяча барона
П. де Кубертена. Він допоміг відродити Олімпійські ігри, зумівши
надати їм філософського та гуманістичного змісту.

Відродження інтересу до філософії спорту було відзначено
книгою Пола Вайса «Спорт: філософський запит» (1969), яку
автор назвав “першою книгою” в галузі філософії спорту. В ній
він підкреслює недоліки досліджень у цій галузі, пов’язані з тим,
що спорт завжди вважався вульгарним або загальним [див.: 3].
Освіта, на його думку, застосовує принципи і методи філософії в
дослідженні спорту. Кожна культура має певні ігри, забави
(ігрища). Мало яке явище цікавить як дітей, так і молодих людей,
як це робить спорт; мало яке явище привертає стільки глядачів –
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як багатих так і бідних. Професор Вайс досліджував нові шляхи
розвитку сфери спорту: психологічні та соціологічні форми
поведінки людини; фізіологію легкої атлетики; зусилля з
підготовки; мотивацію занять спортом; ритм і цілі конкурсів та
ігор, а також зміст командної гри. Унікальна спадщина вченого
полягає в його обговоренні внеску спорту в розвиток цивілізації.

Не менш вагомою є праця А. Гуттмана «Від ритуалу до
рекорду» [1]. Вона стала однією з перших книг, які визнають
важливість спорту як засобу, що дозволяє по-новому поглянути на
фундаментальну структуру суспільства. Автор вказує на численні
способи, якими сучасний спорт здійснює вплив на життя.

Слід зауважити, що важливі питання філософії спорту
пов’язані з соціальними перевагами спорту, естетикою,
гносеологією індивідуальної та командної стратегії та техніки,
спортивної етики, логіки правил у спорті, метафізики спорту як
елемента людської природи чи інстинктів.

Філософія спорту в системі філософського знання існує як
прикладний аспект або частина соціальної філософії. Термін
“філософія” може коректно використовуватися в умовах, коли за
його допомоги певне об’єктивне явище (природне, соціальне,
ментальне) характеризується в його світоглядному,
смислоформуючому, а також ціннісному розумінні. Саме так
можливо “узаконити” словосполучення “філософія спорту”. На
нашу думку, вона, як окрема дисципліна, постає методологічною
базою теорії спорту (“теорії та історії спорту”) – специфічної
соціогуманітарної дисципліни, яка має синтетичний характер з
розгалуженими міжнауковими зв'язками.
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