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ZUM URSPRUNG VON FRIEDRICH NIETZSCHES  

GENEALOGISCHEN METHODE ALS ERKENNTNISPARADIGMA:  
PHILOLOGIE UND PERSÖNLICHKEIT 

 
Die Philologie zu Zeiten Nietzsches teilt sich in eine Wort-Philologie (sprachanalytisch, positivistisch) und 

eine Sach-Philologie (Analyse der kulturellen Zusammenhänge, idealistisch). 1874 versucht Nietzsche nun eine 
kritische Kombination der positivistischen und idealistischen Historie. Dieser Aufsatz bezieht sich auf die Frage 
nach der Persönlichkeit zum Schlüssel der Erneuerung der wissenschaftlichen Methode für die Philologie. Es wird 
behauptet, dass man Nietzsche aus heutiger Sicht kann man das Nietzsche  keinen Mangel an Methode in „Geburt 
der Tragödie“ (GT) vorwerfen, so wie es Zeitgenossen des Philosophen taten. Das GT beinhaltet nämlich den 
Versuch Nietzsches, das griechische Altertum durch eine neue Methode darzustellen. Folgende Frage stellt sich 
Nietzsche: Ist Demokrit der Autor aller ihm zugeschrieben Schriften? Dazu entwirft er die hypothetische Methode: 
Durch die Untersuchung der Biographie des Autors kann man die Echtheit einer Schrift ableiten. Dabei wird nach 
einem Gesamtbild des Autors gesucht. So wird die „organische Methodologie“ zur „Psychologie“ (und Philosophie 
und Philologie  vereinigen sich). Das Persönlichkeitsproblem wird am Beispiel von Homers Person diskutiert. 
Nietzsches These: Ist die Ur-Identität einer Persönlichkeit nicht (mehr) zu bestimmen, kann man nur noch die 
Rezeption des Werkes zu Rate ziehen. Und wenn Homer nicht als historisches Individuum existiert, wie soll es dann 
möglich sein, einen bestimmten Text Homer zuzuschreiben. 

 
Анотація 

Карріон Аріас Р. Про походження генеалогічного методу Фрідріха Ніцше як пізнавальної 
парадигми: філологія та особистість. За часів Ніцше філологія поділялася на філологію слова (мовно-
аналітична, позитивістська) та предметну філологію (аналіз культурних зв’язків, ідеалістична). У 1874 
році Ніцше робить спробу критично поєднати позитивістську та ідеалістичну історію. Ця стаття 
стосується питання особистості як ключового моменту в новому науковому  методі для філології. Автор 
стверджує, що із сьогоднішньої перспективи не можна докоряти Ніцше у бракові методу в «Народженні 
трагедії», так як це робили його сучасники. «Народження трагедії» репрезентує власне видавничу спробу 
Ніцше представити Античну Грецію, застосувавши новий метод. Ніцше піднімає таке питання: чи справді 
Демокріт є автором усіх творів, які йому приписують? Для цього він розробляє гіпотетичний метод: 
досліджуючи біографію автора можна встановити автентичність тексту. У цьому випадку намагаються 
віднайти загальний образ автора. Так «органічна методологія» переходить у «психологію» (а філософія та 
філологія поєднуються). Проблема особистості дискутується на прикладі особистості Гомера. Теза 
Ніцше: якщо праідентичність особистості (більше) неможливо визначити, то можна лише орієнтуватися 
на рецепцію тексту. І якщо у нас немає відомостей про Гомера як про історичну особу, то як ми можемо 
приписувати йому авторство певного тексту.  

 
Bevor Nietzsche die Frage der Persönlichkeit auf die der Genialität bezieht, zunächst einmal im Rahmen 

der «historischen Größe» (J. Burckhardt) und letzendlich beim späten Nietzsche beim Spielrad des 
Übermenschen oder beim psychologischen Typus in Genealogie der Moral, hat der junge Nietzsche diese 
Problematik erstmal in einem anderen Kontext angewendet und hervorgehoben, in einem Punkt nämlich, der 
als Grundstein für die späteren ontologischen Fragen (wie z. B. die von der Wahrheits- bzw. Subjektkritik und 
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letztendlich die von dem Willen zur Macht und der Genealogie, Kritik und Überwindung der Moral) gelten 
kann: die Frage der Hermeneutik in der philologischen Wissenschaft. Zur Zeit Nietzsches ist die Philologie 
zwar in zwei unterschiedliche, unversöhnliche Tendenzen gespaltet: eine historische-analytische oder Wort-
Philologie1, die für eine rein sprachlich-analytisch, positivistische philologische Wissenschaft plädiert; und 
eine sogenannte Sach-Philologie2, deren Methodik sich eher für eine Analyse der kulturellen Zusammenhänge 
ausspricht3. Nietzsche versteht relativ bald, dass die moderne Nihilismusproblematik sich in diesem Streit 
wiederspiegelt und zugleich verschärft4 – insofern man in der Falle zwischen Positivismus und Idealismus 
gefangen bleibt und letztendlich rein «esoterische» Diskussionen, ziellose Arbeiten führt, die sich lediglich auf 
sich beziehen5 und jegliche Anwendung der Altertumswissenschaft für die Regeneration der Bildung und 
Kultur der jungen deutschen Nation verhindern6.  

1874 expliziert Nietzsche dieses Problem theoretisch in seiner zweiten unzeitgemässen Betrachtung 
Von Nutzen und Nachteile der Historie für das Leben in Form einer Spannung zwischen zwei 
paradigmatischen Tendenzen innerhalb der Geschichtsschreibung: eine «Antiquarische» und eine 
«Monumentalische». In HL spricht Nietzsche auch über eine von ihm sogenannten «kritischen Historie», 
die als eine Art kritische Kombination von antiquarisch-positivistischer und monumental-idealistischer 
Historie jeweils einen synthetischen Ausweg aus dem aporetischen Wiederspruch anbieten könnte7. Selbst 
wenn Nietzsche dieses Modell erst 1874 theoretisch darstellt, ist ein solcher Ansatz allerdings keine 
originelle Entdeckung aus den 70er Jahren, sondern etwas, das schon früher entsteht, nämlich aus der Zeit 
von Nietzsches philologischer Tätigkeit am Ende der 60er Jahre, als Nietzsche anfängt, die Bildungsziele 
für die Philologie zu erahnen und das Textproblem «materialistisch» zu erörtern. Der folgende Aufsatz wird 
zeigen, wie die Frage nach der Persönlichkeit, die beim späteren Nietzsche zu einer ganzen Erneuerung der 
wissenschaftlichen Methoden überhaupt führen soll, bei ihm zum ersten Mal in seiner Tätigkeit als 
Philologe auftaucht, und zwar als Erneuerung der Methode für die philologische Disziplin. 

 
Die Democritea von 1867/68 und die Entdeckung  

der «philosophischen» Methode 
Am 1. Juni 1872, wenige Monate nach der Veröffentlichung von Nietzsches Der Geburt der 

Tragödie aus dem Geist der Musik, reagiert in Berlin die zeitgenossische akademische Welt gegen das 

                                                 
1 Zu ihren wichtigen Vertretern sind Johann Gottfried Jakob Hermann (1772-1848), Theodor Bergk (1812-1881), 

Moritz Haupt (1808-1874), und Karl Lachmann (1793-1851) zu rechnen. 
2 Hier zu zählen Autoren wie etwa Friedrich Creuzer (1771-1858), Karl Ottfried Müller (1797-1840), Friedrich 

Gottlieb Welcker (1784-1868), und v.a. August Boeckh (1785-1867). 
3 Vgl. Enzyklopädie der klassischen Philologie, § 14, KGW II.3, S. 391. Zu diesem Thema siehe Vogt, E., Der 

Methodenstreit zwischen Hermann und Böckh und seine Bedeutung für die Geschichte der Philologie, in: 
Philologie und Hermeneutik, hrsgb v. H. Flashar, K. Gründer und A. Horstmann, Göttingen, 1979, S. 103 ff.. 

4 «Ob es viele begabte Philologen gegeben hat? Ich zweifle; denn zu langsam bricht sich die Vernunft bei ihnen 
Bahn (Handschriften zählen usw.) – Wort- und Sach-philologie – dummer Streit! Und dann die übertriebene 
Schätzung irgend eines klugen Mannes unter ihnen!» NF Frühling-Sommer 1875, Frg. 5 [106], KSA 8, S. 67. 
Zu Nietzsches Haltung bezüglich des Streits zwischen Sach- und Wort-philologie, siehe Howald, E., F. 
Nietzsche und die klassische Philologie, Gotha, 1920. 

5 In der Encyclopädie der klassischen Philologie, § 8: «Die Gefahr liegt Darin, der Kritik d. h. der strengen ratio zu 
viel zuzutrauen. Wie viele Philologen kommen gar nicht über sie hinaus! Allein solche Opfer sind nicht unnöthig, 
falls jene Naturen nicht pretendieren, sich selbst leiten zu wollen. Es ist viel Kärrnerarbeit zu allen Zeiten nötig: 
aber die Kärrner musen sich dann auch gebieten lassen. Versuchen sie selbst zu bauen, wehe ihnen u. der 
Wissenschaft!» KGW II.3, S. 375-376. Unzeitgemässe Betrachtungen II, Von Nutzen und Nachtheil der Historie 
für das Leben (im folgende HL) § 7: «Goethe sah Darin einen Missbrauch und verlangte, dass die Wissenschaften 
nur durch eine erhöhte Praxis auf die äussere Welt wirken sollten» (KSA 1, 301). Und im Fragment 29 [84] vom 
Sommer-Herbst 1873: «Nur durch eine erhöhte Praxis, sagt Goethe, sollten die Wissenschaften auf die äussere 
Welt wirken; denn eigentlich sind sie alle esoterische und können nur durch Verbesserung irgend eines Thuns 
exoterisch werden. Alle übrige Theilnahme führt zu nichts» (KSA 7, 666). 

6 Zu diesem Thema: Seidensticker B./Mundt, F. (ed.), Altertumswissenschaften in Berlin um 1800 an Akademie, 
Schule und Universität, Wehrhahn Verlag, Hannover, 2006; auch Köpke, R., Die Gründung der Friedrich-
Wilhelms-Universität zu Berlin, Berlin, 1860. Nietzsche diskutiert dieses Problem am ausführlichsten in seiner 
Reihe von Vorträgen Ueber die Zukunft unserer Bildungsanstalten, KGW III/2, S. 135-244. 

7 Vgl. KSA 1, S. 258 ff.. 
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Werk mit voller Härte1. Im Kern dieser Kritik steht die heute allbekannte Schrift Zukunftsphilologie! Von 
Ulrich von Wilamowitz, die auch als Reaktion gegen Erwin Rohdes Lob konzipiert ist2. Hauptvorwurf 
war insbesondere Nietzsches Mangel an Methode3. So wie Nietzsche ein Jahr früher in seiner 
Enzyklopädie der philologischen Wissenschaften von 1871 bewusst erkannte, «[s]o viel ist durchgesetzt, 
dass jede Richtung nichts mehr scheut als den Vorwurf des Unmethodischen. Der Werth der besten 
Lehrer u. der besten Bücher wird jetzt durchaus in das Methodische verlegt. Die Sammelgelehrsamkeit 
hat gar kein Ansehen mehr. Methode ist fast zu einem Stichwort geworden»4. 

Trotzt Wilamowitzs Vorwurf kann man aus heutiger Sicht nicht sagen, dass es GT an Methode 
mangelt. Im Grunde beinhaltet GT den ersten editorischen Versuch von Nietzsche, das griechische 
Altertum durch eine neue, an Nietzsches Bildungszielen seiner Jugendzeits angepasste Methode 
darzustellen. Ich hebe hier «editorisch» hervor, weil Nietzsche bereits vor der Komposition von GT in 
seiner philologischen Praxis schon eine neue Annäherung an die klassischen Texten angewendet hatte, 
die letztendlich in seinen Texten aus den 70er Jahren deutlicher zu spüren ist. Nietzsche hatte zwar in 
Schulpforte im analytischen Philologenkreis studiert, sowie danach in Bonn und in Leipzig bei seinem 
Lehrer Ritschl, eine Periode, in der er eine ganze Reihe von philologischen Arbeiten analytischer Färbung 
veröffentlichte5. Zwischen Frühling 1867 und Frühling 1868 komponiert er aber, als Beitrag für einen 
Ritschl gewidmeten Sammelband6, eine originelle philologische Schrift über Demokrit, die heute zu 
einem der ausführlichsten Motive im Leipziger Nachlass zählt und welche die Basis für eine «Geschichte 
der literarischen Studien» konstituieren soll7. Diese Schriften zu den Democritea8 behandeln Demokrits 
philosophische und literarische Tätigkeit, ausgehend vom Problem der Echtheit bzw. Unechtheit der ihm 
zugeschriebenen Schriften – etwa 300 in erster Kalkulation9. Nietzsche stellt die von Diogenes Laertius 
zugeschriebenen Schriften in Frage, auch in Diskussion mit Valentin Roses Ergebnissen, welcher 
seinerseits glaubte, die Echtheit der meisten dieser Schiften nachgewiesen zu haben. Nietzsches Ziel war 
dabei, eine derartgenaue Schätzung wie in Roses Aristoteles Pseudepigraphus von 1863 zu erreichen, 
dessen Skeptizismus gegenüber den Quellen «auf die Dauer nicht unberücksichtigt bleiben kann» und 
«allmählich die gesammte ältere griechische Litteratur ergreifen wird»10. 

Man muss allerdings sagen, dass Nietzsche letztendlich keine deutliche Antwort auf die genaue 
Zahl von Demokrits Schriften gibt11. Dieser Punkt hat aber auch keine Bedeutsamkeit abseits der rein 
                                                 

1 «[...] dringen doch von Zeit zu Zeit Stimmen der allerfrechsten philologischen Überhebung und Mißachtung an 
mich heran; von der Zunft bin ich, wie es scheint, zum Tode verurtheilt.» Brief an Rohde, 7. Juli 1872. KGB 
II.3, Nr. 236, S. 19. 

2 Vgl. Wilamowitz-Möllendorf, U. v., Zukunftsphilologie!, in: Der Streit um Nietzsches «Geburt der Tragödie». 
Die Schriften von E. Rohde, R. Wagner, U. v. Wilamowitz-Möllendorff [sic]. Zusammengestellt und 
eingeleitet von Karlfried Gründer, Hildesheim, 1969; Rohde, E., Anzeige für das Litterarische Centralblatt 
hrsg. von Zarnke, in: Schlechta, K., F. Nietzsche. Historisch-Kritische Gesamtausgabe, Werke und Briefe, 
Beck, München, 1938-1942, B. 3, S. 451-456. 

3 Usener, mit dem Nietzsche sogar bei einer Arbeit über Antike Philosophie zusammenarbeiten sollte (Vgl. Brief an 
Rohde von 16. Juni 1869. KGB II.1, Nr. 8, S. 18) bezeichnet ihn als «wissenschaftlich todt» (Vgl. Nietzsche an 
Rohde von 25. Oktober 1872, KGB II.3, Nr. 265, S. 70-71; auch im Brief an Wagner von 7./8. November 1872). 

4 Enzyklopädie der klassischen Philologie, § 14, KGW II.3, S. 391.  
5 Z. B. Ermanarich, Ostgothenkönig. Eine historische Skizze (1861), De Theognide Megarensi (1864), oder Zur 

Geschichte der Theognideischen Spruchsammlung, in: Rheinisches Museum für Philologie 22: S. 161-200 (1867). 
6 Vgl. Brief an Rohde, 3. November 1867, KSB 1.2, Nr. 552, S. 232. Vgl auch KGW I.4, S. 465 ff., und S. 537. 

Eine erste Erwähnung des Projektes ist in einem Brief an Ritschl vom 26. September 1867 zu finden (Vgl. 
KGB I.2, Nr. 548, S. 224). Obwohl Nietzsche die Veröffentlichung immer beabsichtigte (Brief an Rohde von 
9. November 1868, KSB 2, S. 341 ff.), erschien der Band letztendlich nicht (Brief an Rohde von Anfang Mai 
1868 [Vgl. KSB 2, S. 272 ff.]). 

7 Brief an Rohde vom 1.-3. Februar 1868, KGB 1.2, Nr. 559, S. 248. 
8 Heft 54 = Mp VIII 6 Juli bis September 1867 [KGW I.4, S. 283-342]; 57 = P I 6 Herbst 1867 bis Frühjahr 1868 

[KGW I.4, S. 371-440]; 58 = P I 7 Herbst 1867 bis Frühjar 1868 [KGW I.4 S. 441-503]. Ende 1867/Anfang 
1868 plant Nietzsche auch ein Kapitel zu Demokrit im Rahmen seienes Projekts Zur Geschichte der 
griechischen Philosophen (vgl. KGW I.4, Frg. 61 [9], S. 543). 

9 Nietzsche basierend auf Ritschl. Vgl. Ritschl, F. W., Opuscula philologica, Leipzig 1866-79, vol. 1, S. 185. 
10 KGW I.4, Frg. 54 [1], S. 289. 
11 Diese Frage bleibt noch bis 1876 offen, und Nietzsche wird sie in seinen Vorlesungen über Geschichte de 

griechischen Literatur anders beantworten. Nietzsches Vorhaben ist es vor allem die Edition von F. W. A. 
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philologischen Anekdote, denn der größte und originellste Bestandteil der Demokritea ist das 
«Methodenproblem». Dieses wird am Anhang von Trasylls Figur behandelt, ein «Mathemat. Historiker, 
Astrolog multarum rerum scentiam professus, Ordner u. Herausgeber der Schriften Platons und 
Demokrits»1, der im 1. Jh. n. Chr. die Echtheit von mehr als 200 Schriften von Demokrit widerlegt hatte, 
sowie davor die Schriften Platos in Form von Tetralogien ediert hatte2. Zu diesem Zweck hatte die 
«düstre faustische Persönlichkeit Trasylls»3 eine neue unorthodoxe philologische Methode eingeführt, 
indem er die Schriften nach einer sogenannten epochalen Tendenz4, sowie auch nach einer 
hypothetischen pythagoreischen Tendenz seitens Plato anordnet, so dass «bei Plato alles eine 
pythagoreische Athmosphaere athme»5.  

Beide Hypothesen – die «tendeziell» epochale und die «gemeinsame» biographische – machen 
folglich für Trasyll den methodologischen «Eingangspunkt» aus, aus welchem eine erste Anordnung 
abgeleitet wird, mit Hilfe derer das gesamte Werk von Plato in letzter Instanz weiter bewertet werden 
kann. Damit betrachtet Trasyll also die Texte nicht als irgendein von Ihrem Autor unabhängiges Produkt, 
sondern für ihn ist der Autor ein wesentlicher Bestandteil für den Anordnungscharakter jeglicher Texte. 

Eine solche «hypothetische Methode» wirft dennoch das Problem auf, dass die Anordnung völlig 
abhängig von der fehlerfreien Formulierung der Hypothese ist – ein Nachteil, von Nietzsche selber 
anerkannt werde6. Nichtsdestotrotz denkt Nietzsche, dass man mit der richtigen Formulierung der 
«gemeinsamen Hypothese» durch eine präzise Untersuchung des Bio~ des Autors zu einer gültigen 
Ableitung der Echtheit der ganzen Schriften kommen kann. Dies ist z. B. der Fall bei den ethischen 
Schiften Demokrits: aus dem (ja richtig begründeten) wissenschaftlichen ethos von Demokrit7 wird 
demzufolge die Echtheit von den ihm zugeschriebenen ethischen Schriften8, welche die Echtheit von den 
übrigen Schriften (den medizinischen, den geographischen, den matematischen, den musikalischen, usw.) 
nachweisen9, damit sie jeweils den eigenen ethos bestätigen können10.  

Jede interpretierende Entscheidung über einen Text wird damit zu einem hermeneutischen Kreis 
(Wolf, Ast, Boeck), der durch ein organisches Prinzip die Gesamtheit in den Teilen beinhaltet und 
voraussetzt. Mit Hilfe seiner materialistischen Lektüren seit Mitte 60er Jahre11 bereinigt Nietzsche aber 

                                                                                                                                                             
Mullach Fragmenta philosophorum graecorum von 1843 (Standardedition biszu der von Hermann Diles von 
1903) zu widerlegen (Vgl. KGB 1.2, Nr. 604, S. 350 y KGW II.1, S. 230; auch Enzyklopädie der klassischen 
Philologie, KGW II.3, S. 407, Kap. 4, Fußnote 18). 

1 KGW II.5, S. 221. 
2 In Konfrontation mit Aristophanes von Byzanz edierte Trasyll Plato «nach einer neuen Anordnung und schrieb 

eine Einleitung dazu. Was er geleistet zu haben glaubte war eben jene neue Anordnung, in der er die 
ursprüngliche von Platos eigner Hand ausgehende wiederentdeckt zu haben glaubte: eine Anordnung nach 
Tetralogien». Herbst 1867 bis Frühjahr 1868, Frg. 58 [41], S. 478-479. 

3 Frg. 57 [49], S. 414. Vgl auch Frg. 58 [41]. 
4 «Noch über die Zeit des peloponn. Krieges hinaus herrschte unumschränkt die Sitte mit Tetralogien in die Schranken 

zu treten» Frg. 58 [41], S. 479. Vor Trasyll hatte Dercilido ähnlich gedacht (vgl. Laertius, D., III, S. 56-62). 
5 Frg. 58 [41], S. 480. 
6 Als Beispiel für das misslungene Umgang Trasylls mit Demokrits Schriften in Bezug auf die inkorrekte 

Demovkrito~ pevntaqlo~-Hypothese: «Wie mühsam aber die einzelnen Schriften in diese Zwangsjacke 
gepresst werden mussten, das empfindet jeder, der zum Beisp. unter der Kategorie technikav medizinische, 
taktische, landwirtschaftliche Schriften, ja sogar eine die über perspekt. Malerei handelt, zusammen findet. 
Offenbar war es eben diese letzte u. fünfte Kategorie, für die einen gemeinsamen Namen zu finden Thrasyll 
arge Mühe hatte: hier nämlich mussten mit der weiten Hülle eines Wortes ganz disparate Dinge bedeckt 
werden. Als er das Wort technikav fand, war sein Witz gerettet: und der Grund zu einem schlechten Gebäude 
gelegt» (Frg. 58 [41], S. 484). 

7 Vgl. z. B. Frg 57 [48], Herbst 1867 bis Frühjahr 1868, S. 413-414. 
8 «Die Notizen über Demokrits Leben setzen die ethischen Schriften voraus, d. h., man hat ethische Vorschriften 

auf ihn angewandt». Frg 57 [18] Herbst 1867 bis Frühjahr 1868, S. 385. Denn «die Ächtheit der Schriften folgt 
aus 1) dem philos. Charakter Demokrits. Er ist nicht Ideenschöpfer, sondern Systematiker neuer Ideen. Er 
konnte die ethische Wendung nicht übersehen» (Frg. 57 [19] Herbst 1867 bis Frühjahr 1868, S. 387). 

9 «Trauen wir ihm deshalb große physikalische mathemat. u. ärtzliche Schriften zu». Frg. 58 [7], S 453. vgl. Auch 
Frg. 58 [6], S. 452: «Bei Demokrit schon Ethik, Physik u. Dialektik». 

10 Nietzsche formuliert: «Die ethischen Fragmente sind des Demokrit nicht unwürdig». Herbst 1867 bis Frühjahr 
1868, Frg, 57 [18], S. 385. 

11 Vor allem F. A. Langes Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart (1866). 
Zu Langes Einfluss auf Nietzsche siehe Brobjer, T., Nietzsche´s Philosophical Context, An Intellectual 
Biography, University of Illinois Press, Urbana and Chicago, 2008, S. 32-36; Salaquarda, J., Nietzsche und 
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diese Hermeneutik von ihrer ursprünglichen idealistischen Färbung, indem er aus der Persönlichkeit des 
Autors den charakteriologischen Typus bzw. das Organisationsprinzip zum «Eingangspunkt» innerhalb 
des interpretativen Kreises macht. Von nun an ist das erste Objekt der Philologie nicht der Text, sondern 
sein Autor. Diese neue, nach ein «Gesamtbild»1 des Autors suchende organische Methodologie wird 
damit zur «Psychologie», welche letztendlich die Vereinigung von Philosophie und Philologie impliziert:  

Es ist ein psycholog. Problem, ob er sie [die ethische Fragmente] geschrieben hat. Die 
Überlieferung kann es nicht beweisen.2  

 
Homer und die klassische Philologie von 1869:  

Persönlichkeit, Geneaologie, Philologie und Philosophie 
Die Positionen, die Nietzsche 1867/68 praktisch in seinen Democritea und später (1871) theoretisch 

in seiner Enzyklopädie, schließlich 1874 in HL für die philologische Methodologie verteidigt, werden 
allerdings durch einen ganz wichtigen Text mit dem Titel Homer und die klassische Philologie vermittelt. 
Am 28. Mai 1869 als Eröffnungsvortrag in Basel vorgetragen (der ursprüngliche Titel lautete Über die 
Persönlichkeit Homers) ist dieser Text eine Diskussion mit F. A. Wolfs Prolegomena ad Homerum von 
17953, welche als Einführung für eine neue Edition von Homer gelten sollte. Wolf behauptete in den 
Prolegomena, dass die überlieferten homerischen Texte das Resultat vieler unterschiedlicher Aedoiden im 
Laufe von vielen unterschiedlichen Epochen sind – Dichtungen, die erst im 6. Jh. n. Chr. mit dem Canon 
bei Pisistratus und später bei den alexandrinischen Grammatikern als einheitlicher Text zu finden sind. 
Die dichterische Einheit ist damit für Wolf bloße Täuschung (facie fallunt4), ein ästhetisches Produkt, 
welches das hörende und lesende Subjekt im Laufe der Jahrhunderten erschaffen habe5. Mit voller 
kantianisch-kritischer Inspiration hatte Wolf die Grenzen der Erkenntnis innerhalb der Philologie 
eingefüht, indem man gar nicht wissen könnte, ob Homer als Person existierte oder nicht, da wir lediglich 
Zugang zum Überliefertem, zum Produkt der Tradition haben6.  

Nietzsche erkennt in der «homerischen Frage» und insbesondere beim Problem von Homers Person 
das Problem der (philologischen) Wissenschaft schlechthin7. Denn, je mehr man den Blick in die 
Vergangenheit zurückwendet, desto schwieriger ist es, eine einheitliche Identität zu lokalisieren: 

Versetzen wir uns in das Zeitalter des Pisistratus: so umschloß damals das Wort «Homer» eine 
Fülle des Ungleichartigsten. Was bedeutete damals Homer? Offenbar fühlte sich jenes Zeitalter 
außerstande, eine Persönlichkeit und die Grenzen ihrer Äußerungen wissenschaftlich zu umspannen. 
Homer war hier fast zu einer leeren Hülse geworden. Hier tritt nun die wichtige Frage an uns heran: was 
liegt vor dieser Periode. Ist die Persönlichkeit Homers, weil man sie nicht fassen konnte, allmählich zu 
einem leeren Namen verdunstet? Oder hat man damals in naiver Volksweise die gesamte heroische 
Dichtung verkörpert und sich unter der Figur Homers veranschaulicht? Ist somit aus einer Person ein 

                                                                                                                                                             
Lange, in: Nietzsche-Studien, B. 1, Walter de Gruyter, 1978; Stack, G. J., Lange and Nietzsche, Gruyter, 
Berlín, 1983. Vgl auch KGB I.4, S. 517, 526, 562, 568. 

1 Vgl. Frg. 57 [27], Frg. 57 [38], und Brief an Gersdorff (16. Februar 1868), Nr. 562, KGB, 2.2, s. 255. 
2 Frg. 57 [18], S. 385. Vgl auch Frg. 58 [6]. 
3 Wolf, F. A., Prolegomena ad Homerum sive de operum Homericorum prisca et genuina forma variisque 

mutationibus et probabili ratione emendandi (1795) – ihrerseits auf den Scholia von Jean-Baptiste Gaspard 
d´Ansse de Villoisony 1788 basierend. 

4 Ebd., Kap. 31. 
5 «Qua in re si per tot saecula Nemo offendit eruditissimorum lectorum, quum neminem mediocri sollertia in ea 

offendere non posse putem, haec frotase una causa fuit, quod perpetua series Carminum, tum praeconiis 
multorum scriptorum tum sua specie fallens, eius rei cogitationem longe amovebat, et quia omnes prope natura 
sic comparati samus, ut dissoluta coniungere libentius quam iunta dissolvere studeamus». Ebd., Kap. 30.  

6 Siehe zu diesem Thema z. B Grafton, A., Prolegomena to Friedrich August Wolf, en: Journal of the Warburg and 
Courtault Institutes 44, 1981, s. 124. Auch Pfeiffer, R., History of Classical Scholarship from 1300 to 1850, 
Oxford, 1976, S. 174. 

7 «Wenn man [...] das Centrum einer wissenschaftlichen Frage mit Recht dort findet, von wo sich der volle Strom 
neuer Anschauungen ergossen hat, also an dem Punkte, an dem die wissenschaftliche Einzelforschung sich mit 
dem Gesammtleben der Wissenschaft und der Cultur berührt, wenn man also nach einer kulturhistorischen 
Werthbestimmung das Centrum bezeichnet, so muss man auch in dem Bereiche homerischer Forschungen bei 
der Persönlichkeitsfrage stehen bleiben, als dem eigentlich fruchtbringenden Kern eines ganzen Fragencyklus». 
Nietzsche, F., Homer und die klassische Philologie, KGW II.1, S. 247-269. 
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Begriff oder aus einem Begriff eine Person gemacht worden? Dies ist die eigentliche «homerische Frage», 
jenes zentrale Persönlichkeitsproblem.1 

Die Entwicklung der modernen Ästhetik, welche eine Individualdichtung von einer 
Volksdichtung unterscheidet, verdunkelt auch diese Frage – dies ist der Grund weshalb Nietzsche einen 
solchen Gegensatz verneint2. Der einzige Unterschied zwischen beiden «betrifft etwas ganz anderes als 
die Entstehungsart ihrer Dichtung, nämlich die Fortpflanzung und Verbreitung, kurz die Tradition. 
Diese ist nämlich ohne Hilfe der fesselnden Buchstaben in ewigem Flusse und der Gefahr ausgesetzt, 
fremde Elemente, Reste jener Individualitäten in sich aufzunehmen, durch die der Weg der Tradition 
führt»3. Es kommt hier auf das Problem von Ursprung vs. Herkunft an4, wie es Ende der 80er Jahre im 
Rahmen der genealogischen Methode behandelt wird, ein Problem, das an dieser Stelle zum ersten Mal 
in Nietzsches Werk sichtbar auftritt. Ist das Ur-Element bzw. die Ur-identität nirgendwo zu finden (ein 
bloßes «Phantom»), bleibt uns nur übrig, dessen Rezeption zu beachten5. Das Geheimnis der 
Autorenschaft liegt vor allem in ihrer Flüssigkeit.  

Existiert Homer nicht als historisches Individuum, wie kann man dann überhaupt wissen, ob ein 
bestimmter Text Homer zuzuschreiben ist? Hier tritt die brisante Idee auf, dass Homer ist und nicht ist 
(«Wir glauben an den einen großen Dichter von Ilias und Odyssee – doch nicht an Homer als diesen 
Dichter»6). Homer mag nicht als persönliches Individuum existieren, er existiert jedoch als ästhetisches 
Urteil bzw. Ordnungsprinzip: Homer als der Dichter der Ilias und Odyssee ist nicht eine historische 
Überlieferung, sondern ein ästhetisches Urteil.7 

Die eventuelle Persönlichkeit des Autors funktioniert hier als organische Konfiguration, als 
interpretative Horizont für die Lektürepraxis. Sie ist die Tendenz, aus der «auf das unzweideutigste 
erhellt, wie überall epische Heroendichtung und Homer identificirt werden, er dagegen nirgends in 
einem andern Sinne als Dichter der Ilias und Odyssee gilt, als etwa der Thebais oder eines andern 
cyklischen Epos»8 – die «gemeinsame Hypothese» von 1867/68, mit welcher zwar die Echtheit bzw. 
Unechtheit von Schriften geprüft wird, und welche in Homer und die klassische Philologie als Resultat 
der gemeinsamen Lektürepraxis seitens der Tradition definiert wird. Es geht hier um eine kreisformige 
Ontologie des Autors, die aber als materialistische Hermeneutik auftritt, insofern es die 
gesellschaftliche Praxis ist, welche die Autorenschaft ausmacht und die Eingangshypothese definiert. 
Diese Idee vom ästhetischen Urteil, die hier zum ersten Mal in Homer und die klassische Philologie zu 
finden ist, wird auch später in der Enzyklopädie auftauchen9, sowie im Nachlass von Sommer 
1871/Frühling 187210, und wird demgemäß im späteren Werk als Basis für die Dekonstruktion der 
modernen Subjektivität und die genealogische Annäherung an die Moral und Wahrheit im Kontext des 
«flüssigen Sinnes»11 eine wesentliche Rolle spielen. Das berühmte Prinzip von Homer und die 
Klassische Philologie, durch welches Philologie und Philosophie zu vereinen sind («philosophia facta 
est quae philologia fuit»12), bedeutet letzten Endes die Verantwortung der Philosophie bei der 
Konstruktion und Auswertung von solcherart ästhetischem Horizont13. 

                                                 
1 KGW II.1, S. 257. 
2 «Nun aber existiert in der Wirklichkeit ein solcher Gegensatz von Volksdichtung und Individualdichtung gar 

nicht: vielmehr braucht alle Dichtung, und natürlich auch die Volksdichtung, ein vermittelndes 
Einzelindividuum. Jene meist mißbräuchliche Gegenüberstellung [168] hat nur dann einen Sinn, wenn man 
unter Individualdichtung eine Dichtung versteht, die nicht auf dem Boden volkstümlicher Empfindungen 
erwachsen ist, sondern auf einen unvolkstümlichen Schöpfer zurückgeht, und in unvolkstümlicher 
Atmosphäre, etwa in der Studierstube des Gelehrten gezeitigt worden ist.» KGW II.1, S. 261. 

3 KGW II.1, S. 262. 
4 Zum Thema siehe v.a. Foucault, M., Nietzsche, la généalogie, l’histoire, Hommage à Jean Hyppolite, París, 

P.U.F., 1971, S. 145-172. 
5 Vgl z. B. auch Frg. 58 [40] von August 1867-Frühling 1868, S. 475. 
6 KGW II.1, S. 266. 
7 KGW II.1, S. 263. 
8 Ebd. 
9 Vgl. Enzyklopädie der klassischen Philologie, § 8, KGW II.3, S. 374. 
10 Vgl. KGW III.3, P II 8B, Frg. 16 [6]. 
11 Vgl. Genealogie der Moral, Abh. 2, § 12, KSA 5, S. 314-315. 
12 KGW II.1, S. 268. 
13 Vgl. Encyclopädie der klassischen Philologie, § 6, KGW II.3, S. 369. «Der klass. Philolog muss aber 

fortwährend sich an der Philosophie festhalten, damit sein Anspruch auf Klassicität des Alterthums gegenüber 
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Summary 
Karrion Arias R. On the Origin of Friedrich Nietzsche's Genealogical Method as Cognitive Paradigm: 

Philology and Personality. During Nietzsche's days philology was divided into words (language and analytical, 
positivist) and subject philology (analysis of cultural ties, idealistic). In 1874 Nietzsche attempts to critically 
combine positivist and idealist history. This article considers the question of the individual as the key point in the 
new scientific method for philology. From today's perspective it is wrong to upbraid Nietzsche in the lack of method 
in the "Birth of Tragedy", as did his contemporaries. "Birth of Tragedy" contains the actual publishing Nietzsche 
attempt to introduce ancient Greece, using the new method. Nietzsche raises another question: whether Democritus 
is the author of all the works that are attributed to him. For this, he develops a hypothetical method: exploring the 
author's bio can bring authenticity to the text. In this case, there is an attempt to find the overall image of the 
author. So "organic methodology" goes in the "psychology" (a combination of philosophy and philology). The 
problem of personality discusses the example of Homer's personality. Nietzsche's thesis of the individual pre-identity 
(more) can’t be determined it can only focus on the reception of the text. And if we do not have information about 
Homer as a historical person, how can we ascribe to him the authorship of a given text? 

                                                                                                                                                             
der modernen Welt nicht wie eine lächerliche Anmassung klingt. Denn er spricht damit ein Urtheil» (Ebd, § 6, 
KGW II.3, S. 370). 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНI ЗАСАДИ  

КОНЦЕПЦІЇ НООСФЕРИ В. ВЕРНАДСЬКОГО  
 

Досліджується проблема природничонаукових засад концепції ноосфери В. Вернадського. Розкрито 
концептуальну спорідненість учення про біосферу та ноосферу. Показано, що теоретико-методологічним 
базисом обох концепцій постають біогеохімічні принципи у дослідженні структурно-функціонального змісту 
земної біосфери. Ключові слова: концепції ноосфери, біогеохімічні принципи, штучнi біоценозі, соцiоприродна 
адаптація, система «людина – суспільство – природа», ноосфернi критерії. 

 
Актуальність дослідження заявленої проблеми зумовлена тим, що розроблена 

В. Вернадским концепція ноосфери постає теоретичною основою практично всіх серйозних 
сучасних, як вітчизняних, так і зарубіжних, соціоекологічний досліджень. 

Мета статті – виявлення регулятивно-методологічних функцій обґрунтованого вченим 
біогеохімічного підходу, відповідно до якого основою соціоприродної системності біосфери є 
функціональна організованість біогеоценозів, яка визначає трансформацію матеріально-
енергетичних та інформаційних потоків. 

Концепція ноосфери В. Вернадського – найбільш значуща наукова праця, присвячена 
прогностичному аналізу як найближчих, так і досить віддалених перспектив існування людини на 
планеті, що й забезпечило їй особливу популярність у широких верствах сучасного суспільства. 
При цьому проблема інтерпретації як самого вчення про ноосферу, так і, окремо, авторського 
тлумачення терміна «ноосфера», постає останнім часом своєрідним полем активної дискусії. У 
цілому позиції численних дослідників творчої спадщини вченого можуть бути представлені 
такими умовними блоками:  

а) у першому випадку визнається, що таку інтерпретацію слід обмежити рамками проблеми 
погіршення соцiоприродних взаємин, яке досягло планетарних масштабів у наш час і поки-що не 
демонструє ознак пом'якшення гостроти екологічної ситуації в найближчій перспективі; 

б) у другому випадку позиція заснована на допущенні можливості й, до певної міри, 
необхідності розширювального тлумачення поняття «ноосфера», зі значним виходом поза межі 
соцiоприродної проблематики, оскільки, на думку прихильників цього підходу, сама етимологія 
терміна імпліцитно припускає таку й можливість, і необхідність.  

Між представниками двох підходів існують суперечності, спроби їх розв’язання часто 
набувають форми взаємної критики, яка, як правило, спирається на горезвісний метод 
вибіркового цитування, коли з концептуального контексту виривається одне чи кілька 
висловлень і на цій підставі оголошується або неспроможною, або єдино правильною вся 
концепція. Очевидно, що такий метод при гаданій простоті й привабливості не може бути 
засобом розв'язання проблеми. Набагато більш ефективним є протилежний метод – позитивного 
викладу концептуальних засад власної позиції з питання про ноосферні перспективи розвитку 
системи «людина – суспільство – природа»: типів штучних екологічних систем, принципів 
системної організації, пріоритетності системотворчих факторів і ін.  

Автор цих рядків, маючи підстави віднести себе до представників першої групи, своє 
концептуальне бачення має намір виразити у таких тезах: 

1. Творча спадщина В. Вернадського не містить передумов розширювального тлумачення, 
що виводить його вчення про ноосферу поза межі соцiоприродної проблематики. Різні спроби 
інтерпретації поняття «ноосфера» на етимологічних засадах, у тому числі, наприклад, розуміння 
«ноосфери» як сфери вияву «космічного розуму», або, в іншому викладі, своєрідного 
«планетарного розуму», що реалізується на основі якогось позалюдського, загальнопланетарного 
субстрату, мають своєю концептуальною платформою скоріше теоретичні вишукування Теяра де 
Шардена, з його релігійно-схоластичним трактуванням «ноосфери» як сфери остаточної 
самореалізації надлюдської субстанції. Саме Теяру де Шардену належить думка про те, що 
«...людина ніколи не зуміє перевершити людину, поєднуючись із самою собою. Потрібно, щоб 
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щось надлюдське реально існувало незалежно від людей. Це і є «точка Омега» [20, с. 249]. Якщо в 
трактуванні Теяра де Шардена ноосфера тотожна з якоюсь «надлюдською точкою Омега», то 
позицію В. Вернадського характеризує природничо-науковий підхід до проблеми побудови 
ноосфери як оптимізації соціального природокористування на планеті [2, с. 140]. 

2. Концепція «ноосфери» є логічним продовженням розробленої В. І. Вернадським 
бiогеохімічної концепції біосфери, квінтесенцією якої постають два обґрунтовані вченим 
бiогеохімічні принципи: 

– біогенна міграція атомів хімічних елементів у біосфері прагне до максимального вияву; 
– еволюція видів, що приводить до створення стійких форм життя, йде в напрямі збільшення 

біогенної міграції атомів біосфери. 
Особливу значимість має другий принцип, на основі якого визначається напрям природної 

еволюції та виявляються умови формування стійких форм системної організації життя. Ці вихідні 
принципи стали, по суті, теоретичною основою практично всіх серйозних сучасних 
соцiоекологічних досліджень, і, на нашу думку, саме вони можуть слугувати основними 
критеріями віднесення будь-яких наукових пошуків до галузі ноосферних. Бiогеохімічний підхід, 
згідно з яким об'єктом вивчення стає не окремий, якісно специфікований організм, а їх системна 
цілісність, коли в процесі дослідження сукупність організмів, яка зводиться до їхніх мас, 
кількісного атомного складу й геохімічної енергії, дозволяє в якісному і кількісному вираженні 
дослідити складні взаємовідношення між організмами і середовищем їх існування. Особливістю 
цих відношень є те, що кількісна незмінність маси живої речовини поєднується з якісними 
змінами форм життя, що виражаються в перегрупуванні хімічних елементів у біосфері. 

3. Концепція «ноосфери» в сучасній теорії та практиці соцiоприродної взаємодії постає в ролі 
своєрідної «регулятивної ідеї», що включає в себе відносно струнку систему етичних принципів, 
нормативних вимог, ідеалізованих цільових настанов, орієнтованих на оптимізацію соціального 
природокористування. На нашу думку, вона не має серйозних перспектив широкої практичної 
реалізації саме у зв'язку з ідеалізованим розумінням характеру соцiоприродних суперечностей. 
Традиційно йдеться про «основну екологічну суперечність», тобто суперечність між тим, у якому 
вигляді існують стійкі природні системи, і тим, у якому вияві вони затребувані людиною. Практична 
реалізація цієї суперечності здійснюється у формі соціального (на сучасному етапі саме 
техногенного) перетворення природного середовища мешкання, пов'язаного з якісною зміною 
системної впорядкованості біосферних комплексів і, відповідно, зменшенням їхньої стійкості.  

Логічно припустити, що концепція ноосфери повинна ґрунтуватися на таких методологічних 
передумовах, які враховують сучасний рівень природничо-наукових уявлень про системну єдність 
природних і соціальних факторів у процесі їх синтетичної еволюції. Аналізуючи перспективи 
можливості регулювання природного середовища, слід мати на увазі, що на нинішньому етапі 
взаємодії суспільства з навколишнім середовищем всепроникаюча діяльність людини вже не 
дозволяє в чистому вигляді вивчати природу. У процесі розвитку біосфери, з одного боку, і 
поступального розвитку суспільного організму, з іншого, реальний статус людини у системі 
біосфери зазнав значних змін, що привело до того, що сьогодні багато природних процесів 
протікають під безпосереднім або опосередкованим впливом антропогенних факторів. Біосфера як 
відкрита динамічна система включає як свій компонент людину з її соціальними атрибутами. 
Ступінь соціальної детермінації природних процесів на різних рівнях структурної організації 
біосфери настільки зріс, що, відповідно до висновку В. Вернадського, слід говорити про 
правомірність виокремлення антропогенного кругообігу речовини й енергії, що якісно 
відрізняється від природних – біотiчного й геохімічного, а також про необхідність розрізняти два 
типи еволюції – природний і антропогенний. 

Залежність природних біосистем від соціального впливу в структурі біосфери має 
неоднорідний характер, а міра участі антропогенних факторів у трансформації речовини й енергії 
виражає ступінь взаємопроникнення природного і соціального в кожній конкретній екосистемі. 
Для природних систем різних географічних регіонів характерні риси взаємодії природних і 
соціальних факторів, які виражають специфіку структурно-функціональної організації. 
Екосистеми, які володіють стійкістю до антропогенного впливу, більшою мірою здатні до 
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збереження своїх функціональних зв'язків у системі біосфери. І навпаки, низька екологічна 
пластичність є причиною багатьох антропогенних змін.  

 Особливість антропогенного етапу в розвитку біосфери полягає передусім у тому, що саме 
сукупність антропогенних чинників постає своєрідним посередником між живою та неживою 
природою в процесі синтезу органічних сполук, а виробнича діяльність (у тому числі 
сільськогосподарська) – елементом матеріально-енергетичних циклів.  

Перетворюючи природу на об'єкт цілеспрямованого впливу, людина бере на себе функції 
регулювання процесів розвитку природного середовища. Виконання цих функцій забезпечується її 
здатністю до свідомого перетворення свого природного середовища й насамперед здатністю 
безпосередньо впливати на механізм еволюції: на мінливість, добір, спадковість.  
За визначенням Вернадського, ноосфера – це матеріальна оболонка Землі, що змінюється в 
результаті впливу людини на природу. «Людство, взяте в цілому, стає могутньою геологічною 
силою, – зазначає він, – і перед нею, перед її думкою і працею постає питання про перебудову 
біосфери в інтересах вільного мислячого людства як єдиного цілого. Цей новий стан біосфери ... є 
ноосферою» [1, с. 328]. 

Слід зазначити, що акт бурхливого розвитку штучних біоценозів багатьма прихильниками 
невтручання в систему біосфери в цілому оцінюється негативно. Особливості системної 
організації таких штучних екосистем: низька видова різноманітність і слабка біологічна 
продуктивність монокультурних агроценозiв, з їхнього погляду, свідчать про регресивний 
характер цього напряму в еволюції біосфери. 

Стосовно цього цікавими є аргументи Е. Вілсона, викладені в роботі «Біофiлiя», де автор, 
міркуючи про взаємовідношення техніки і природи, використовує образ машини в саду. Машина, 
міркує Вілсон, необхідна в саду, тому що без неї сад не може бути доглянутий, але разом з тим 
вона не гармонійна садові ні за функціональними, ні за матеріально-структурними засадами, 
оскільки протилежна живому і може порушити природну гармонію саду [див.: 17, с. 3-5]. 

Очевидно, немає сенсу зупинятися на проблемі «природності» саду, у створенні якого 
неодмінну участь брала «машина» як сукупність технічних засобів цілеспрямованого 
антропогенного впливу на природне середовище. Можна відзначити лише, що тут ми маємо 
справу з випадком, коли горезвісний принцип «безвідносності до людини» спрацьовує проти свого 
автора, тому що призводить до внутрішньої суперечності концептуального конструкту. Цікавішим 
є аналіз критеріїв, за якими здійснюється поділ на внутрішні, «органічні» системи і зовнішні, 
«неорганічні» елементи. Така диференціація здійснюється за двома підставами: 

– по-перше, за фактом приналежності до живого, чого за машиною ніяк не можна визнати; 
– по-друге, за функціональною «негармонійністю» машини в системі культурного біоценозу. 
У цьому порядку й слід аналізувати висунуті аргументи. 
Неспроможність першого підходу стає очевидною, якщо згадати, що в екологічну систему 

входить не лише жива речовина, а й абiотiчнi елементи – ґрунт, вода, конкретний ландшафт, а 
також інші подібні на машину неживі компоненти, без яких жива речовина в саду не може 
існувати. Отже, з урахуванням цієї обставини критерій втрачає свою строгість і набуває певного 
забарвлення суб'єктивізму, коли автор довільно маніпулює ним, керуючись особистими 
уявленнями про позитивний і негативний антропогенний вплив на середовище. 

Не менш суб'єктивний і другий критерій – функціональної неорганічності екосистеми. Тут 
передусім слід усвідомити, чи спроможний сад зберегти системну визначеність поза 
функціональним зв'язком із машиною, винятково за рахунок реалізації власних регулятивних 
потенцій? Відповідь на це питання може бути лише негативною. Жодна культурна екологічна 
система не може існувати за рахунок внутрішніх резервів, безвідносно до технічно оснащеного 
соціуму. Постійний цілеспрямований антропогенний вплив (культивація, збирання врожаю, 
зрошення і т.д.) – визначальна умова нормального розвитку кожного агроценозу, й оскільки такий 
вплив може здійснюватися лише за допомогою «машини», тобто сукупності технічних засобів, які 
перебувають на озброєнні соціуму в певний історичний період, то тут, безумовно, має місце 
функціональна цілісність «машина – сад». Технічний комплекс (система зрошення, культивації 
землі і т.д.) є неодмінним внутрішнім компонентом будь-якої культурної екологічної системи. У 
нашому випадку «машина» як сукупність технічних засобів виявляється органічною щодо саду. 
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Стосовно ж її здатності порушити гармонію саду, то ця можливість не виключається тією мірою, 
якою не виключена ймовірність такого порушення з боку природних чинників. У цьому випадку 
перед людиною постає завдання оптимізувати взаємодію живої речовини з комплексом штучних 
урбано-технічних об'єктів за принципом системності. 

У свій час, відзначаючи цю обставину, академік С. Шварц писав: «Треба вміти дивитися 
правді в очі. Ціла низка промислових і сільськогосподарських заходів, абсолютно необхідних для 
прогресу суспільства, робить об'єктивно неможливим збереження біоценозів у їхньому первісному 
стані. Прагнення зберегти природні співтовариства в їхньому первісному вигляді за будь-яку ціну 
заздалегідь приречене на невдачу. Це означає, що на основі ясних уявлень про те, що таке «гарний 
біогеоценоз», повинна бути проведена робота зі збереження біогеоценозів, які виконують свої 
глобальні функції не гірше від природних. Знаючи, як людина змінює навколишнє середовище (у 
цьому районі за певного рівня розвитку економіки і техніки, за певних фізико-географічних умов), 
знаючи потреби в середовищі проживання різних видів, знаючи закономірності їх об'єднання в 
співтовариства й, нарешті, знаючи закономірності, що регулюють їхню продуктивність і 
стабільність, здатність до самоочищення, еколог може розробити схему розвитку процвітаючих 
біоценозів в урбанізованому середовищі» [15, с. 67]. 

На наш погляд, спроба «безвідносного» стосовно людини та її соціальних потреб аналізу 
неминуче приводить до невиправданої абстрактності концептуальних побудов, що зумовлює 
загальну вразливість такого підходу. Якою би привабливою не здавалася перспектива заміни 
монокультурних агроценозів на складніші, біологічно стійкіші та продуктивніші природні 
екосистеми, цей варіант у практиці соцiоприродної взаємодії – тупиковий. Можна відзначити, що 
саме поняття біологічної продуктивності в цьому концептуальному контексті містить елемент 
абстракції. Спроба його конкретизації засвідчує, що продукований природною системою обсяг 
біомаси в принципі не може забезпечити умов нормальної життєдіяльності людини, якій біомаса 
потрібна в конкретному вияві, насамперед у вигляді продуктів харчування. 

Треба усвідомлювати, що в «природній», «первозданній» природі людині немає місця ні 
в її біологічному вияві, ні, тим більше, соціальному. Лише розвинена штучна екосистема, 
значно доповнена комплексом технічних і техніко-біологічних засобів, може забезпечити 
нормальний розвиток і саме існування людини.  

Навколишнє середовище може і повинно «оптимізуватися» шляхом антропогенного 
перетворення. Питання полягає в достатній науковій забезпеченості природо-перетворюючого 
процесу, виробленні обґрунтованих параметрів оптимальності соцiоприродної взаємодії та 
строгому дотриманні критеріїв розумного природокористування. Підкреслюючи необхідність 
посилення розумної доцільності у взаємодії суспільства і природи, Вернадський писав, що в 
«...геологічній історії біосфери перед людиною відкривається велике майбутнє, якщо вона 
зрозуміє це і не буде свій розум і роботу спрямовувати на самознищення» [1, с. 327].  

У зв'язку з таким підходом подолання екологічної кризи розуміється як подальше 
вдосконалювання соцiоприродного зв'язку з одночасною екологізацiєю техногенних процесів. Тут 
можливі два варіанти. Перший шлях пов'язаний з подальшим розвитком екологічних систем, у 
яких функція перерозподілу енергії та речовини між живими організмами і середовищем їх 
існування здійснюється техногенно, включаючи прямий антропогенний вплив на природні 
екологічні системи. Другий шлях передбачає збереження природної рівноваги і штучну підтримку 
саморегуляції екологічних систем. Створення природного середовища з антропогенним 
регулюванням динаміки природних біосферних процесів з метою більшої резистентності 
техногенному проникненню можна визначити як процес стійкого розвитку системи «ЛЮДИНА –
СУСПІЛЬСТВО – ПРИРОДА», що реалізується засобами взаємної соцiоприродної адаптації та 
відповідає ноосферним критеріям.  
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Summary 

Chervinsky A. Theoretical and Methodological Basis V. Vernadsky’s Concept of «Noosphere». The 
problem of natural and scientific foundations of the noosphere conceptions by V. I. Vernadsky is considered. The 
conceptual unity of the biosphere and noosphere doctrins is shown. It is noted that the theoretical and 
methodological basis of both conceptions is the biogeochemical principles in the study of the structural and 
functional content of the Earth's biosphere. Keywords: concept of the noosphere, biogeochemical principle,  
artificial biocoenosis, social and natural adaptation system «man – society – nature», noosphere criteria. 
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НА ЗАХИСТ ЗДОРОВОГО ГЛУЗДУ РЕАЛІСТСЬКОЇ  
ТЕОРІЇ ІСТИНИ ДЖ. Е. МУРА 

 
У книзі «Сто років філософії» Дж. Пасмор характеризує Дж. Мура як «чистого філософа», 

далекого від «великих суперечок» того часу і на мислення якого не вплинув жоден із філософів 
[10, c. 155]. Понад те, сам Дж. Мур актуалізував чимало філософських проблем, радше, специфіку 
їх аналізу, що стало підставою для його віднесення до «батьків-засновників» аналітичного стилю 
філософування. Такої думки дотримується й Т. Болдуїн: якщо Дж. Мура й не може хтось віднести 
до філософів-аналітиків, то тоді кого? [14, p. 359]. 

Філософи-аналітики для розв’язання філософських проблем досить активно 
послуговуються, зокрема, такими методологічними прийомами, як концептуальний і 
контрфактичний аналіз. Безсумнівним є факт використання Дж. Муром обох з них, але з 
очевидною перевагою, на нашу думку, першого. І справді, для Дж. Мура характерна манера 
міркування, яка в подальшому стала відмітною для філософів-аналітиків. Її можна 
схарактеризувати словами Н. Решера, на думку якого потрібно чітко сформулювати завдання для 
подальшої роботи філософа, не захоплюючись при цьому неправомірними пропозиціями, 
неаргументованими ідеями і розвиваючи апарат логіко-лінгвістичного аналізу [12, c. 464]. 

У контексті нашої розвідки зазначимо, що одним із фундаментальних питань у межах 
аналітичної філософії, безсумнівно, є питання про осмислення дистинкції реалізм-антиреалізм1 і 

                                                 
1 Основоположний принцип реалізму: незалежність пізнаваного об'єкта від свідомості та не копійованість 
його у ній, був викладений у маніфесті «Програма і перша платформа шести реалістів», із яким виступили у 
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пов'язаної із нею проблеми істинності наукового знання. Не буде перебільшенням твердження про 
те, що саме Дж. Мур одним із перших обґрунтував платформу (нео)реалізму. У програмовій статті 
«Спростування ідеалізму» він виступив за визнання реальності як незалежної від свідомості, 
потенційно пізнаваної та визнаючи рівнозначність існування матеріальних об'єктів і відчуттів: «Я 
настільки ж безпосередньо обізнаний про існування матеріальних предметів у просторі, як і про 
свої власні відчуття; і те, про що я обізнаний щодо кожного, повністю збігається: а саме в одному 
випадку реально існує матеріальний об'єкт, а в іншому – реально існує моє відчуття. З приводу 
матеріальних речей потрібно відповісти на запитання: «На чому ґрунтується наше припущення, 
що існує не щось, що відповідає нашим відчуттям?». А на питання: «Які у нас підстави вважати, 
що матеріальні предмети не існують, якщо їх існування засвідчено таким же чином, як й існування 
наших відчуттів?». ... Якщо підстава для сумніву в існуванні матерії полягає в тому, що вона є 
невід'ємним аспектом нашого сприйняття, то таке ж міркування переконливо доводить, що не 
існує і наше сприйняття, оскільки воно також має бути невід’ємним аспектом нашого сприйняття 
його самого» [7, c. 265]. А відтак, британський варіант неореалізму в особі Дж. Мура а також 
Б. Рассела став одним із джерел аналітичного напряму філософії. 

Визначаючи як один з основних у суперечці реалізм-антиреалізм питання про відповідність 
сенсібілій фізичному об'єктові, можна виокремити декілька теорій, які намагаються це питання 
вирішити: 

 «теорія прямої відповідності» (Дж. Мур, C. Александер) постулює можливість збігу sens-
data і фізичних об'єктів; 

 «теорія критичного реалізму» (Р. Селларс, А. Уайтхед): оскільки будь-який акт досвіду 
передбачає інтерпретацію sens-data, можна стверджувати лише про деяку їх (часом – 
символічному) подобу із фізичним об'єктом. А відтак, ніякий збіг об'єкта та його даності 
неможливий; 

 «теорія ступенів відповідності» Б. Рассела репрезентує ієрархічність, типологію sens-data; 
 «теорія епістемологічного скептицизму» Ч. Броуда заперечує можливість збігу sens-data з 

фізичним об'єктом. 
Аналітика Дж. Мура набула «бунтівного»1 (проти «загальноприйнятих поглядів», якими на 

той момент були теорії британських філософів-емпіриків, а також концепції абсолютного 
ідеалізму гегельянського-бредліанского типу) характеру,2 підтриманого згодом Б. Раселом [11, 
c. 11]. Дж. Мур неодноразово вказував на ту особливість, яка відрізняє його власну філософську 
позицію від позиції інших філософів. Філософське кредо британського філософа можна визначити 
як «апеляція до здорового глузду», що в контексті британської філософії можна розуміти як 
домагання чіткості та послідовності міркувань, що, власне, й характеризує Дж. Мура як 
аналітичного філософа. Як зауважує Є. Суханова, твори Дж. Мура не є результатом раптового 
осяяння. Вони здебільшого нагадують звіти. І саме така стилізація стала популярною серед 
аналітичних філософів [13, c. 70]. «Перший аналітичний філософ» Дж. Мур «прагнув відзначити 
всі позитивні аспекти розглядуваної концепції і лише потім – ті випадки і труднощі, які опонент, 
імовірно, не врахував» [9, c. 73]. 

«Здоровий глузд» Дж. Мура не є ані системою позачасових, апріорних істин, або ж мінливих 
загальноприйнятних норм. Він, радше, є емпіричним, аніж трансцендентним, а, отже, 
недетермінованим. Судження здорового глузду достовірні й організовують досвід. На думку 
британського філософа судження, якщо вони «є частиною світогляду здорового глузду, то вони є 

                                                                                                                                                             
1910 р. його ініціатори – група американських викладачів (Р. Перрі, У. Монтегю, Е. Холт, У. Марвін, 
У. Піткін, Е. Сполдінг) [15, p. 396-397]. Онтологічний модус реалізму стверджує існування об'єктивної 
реальності, а епістемологічний – можливість її адекватного пізнання. Онтологічний же модус антиреалізму 
заперечує існування об'єктивної реальності, а епістемологічний – можливість її адекватного пізнання. 
1 За «надмірний» скептицизм сучасники Дж. Мура порівнювали його з Д. Ґ’юмом. 
2 Ще задовго до «бунтівництва» Дж. Мура до здорового глузду на шляху до істини апелював Дж. Берклі. Він 
писав: «У пошуках істини важливо застерегтися від оманливості неправильно зрозумілих термінів: до цього 
закликає значна кількість філософів, але мало хто дотримується... У творах ... вживається чимало 
абстрактних і неясних за змістом термінів ... – термінів, які затемнюють зміст, ...суперечать істині й 
здоровому глуздові. Ці терміни мають бути розглянуті з великою ретельністю, не заради доведення 
помилковості людських міркувань, але заради самої істини» [1, c. 363]. 
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істинними» [6, c. 141]. Водночас, переконаність в істинності суджень здорового глузду не 
засвідчує джерело такого переконання. А відтак, немає гарантії, що переконання такого типу не 
можна трактувати як забобону? 

Така стратегія тому й дієва, що мінімізує неодмінність доведення. Бо якщо ми будемо 
доводити судження здорового глузду, то вони вже не будуть судженнями здорового глузду, що 
породжує парадокс нескінченного регресу. 

Назагал, природу суджень можна виразити за допомогою двох доктринальних ідей 
Дж. Мура: а) «атомарні» одиниці, складники судження («поняття» у термінології Дж. Мура) є 
сутностями, про які стверджується в цьому судженні; б) для понять не характерні внутрішні 
зв'язки; відношення між ними не атрибутивні. 

Обидві ідеї спрямовані проти ідеалізму бредліанского типу, а саме проти переконання в 
тому, що коли наявна ідея чогось, саме це мислиме щось уже є частиною самої ідеї. У критиці 
Дж. Мура висловлення стають об'єктами суджень, а тому поняття, що становлять їхню структуру, 
є частиною того, про що ми мислимо, і байдуже, мислить їх хто-небудь ще, чи ні. 

Друга доктринальна ідея встановлює, що істинність твердження визначає зовнішній спосіб 
зв'язку понять зі складу цього твердження. Відповідно до думки Дж. Мура, акт судження 
встановлює виключно зовнішні зв'язки між власне судженням і суб'єктом судження; себто, сам акт 
судження не змінює предмету судження. Ця позиція британського філософа протиставлена 
переконаності Ф. Бредлі у відсутності будь-яких реальних зовнішніх зв'язків. Звідси логічно 
слідує, що в поданні Дж. Мура в судженні стверджується про «атомарні» одиниці цього 
твердження, тобто про поняття, тоді як у Ф. Бредлі в судженні стверджується про об'єкт. Але, 
якщо знання розуміти як внутрішні відношення між тим, хто знає і тим, що він знає, акт знання 
судження змінює його, тому що відтепер його особливістю є те, що воно є упізнаваним (у 
розумінні раніше пізнаним) і тому вже не є таким, яким було до того, як я дізнався про нього. 
Власне кажучи, мета, задекларована Дж. Муром, продовжує традицію Ф. Брентано і А. Майнонга, 
утверджуючи об'єктивність і незалежність об'єктів думки. 

Ось як про це пише, власне, А. Майнонг: «Істина є атрибутом об'єктива, якщо про нього 
фактично і з достовірністю винесене судження, що має стосунок до об'єктива поняття істини. Але 
істинним є також судження, якщо воно з достовірністю схоплює фактичне, що має стосунок до 
переживання поняття істини. Істина без очевидності означає факт зовнішньої, а істина з 
очевидністю водночас факт внутрішньої виправданості» [3, c. 34]. 

Був період, коли Дж. Мур симпатизував ідеалістичним ідеям, захоплюючись рефлексією 
онтологічної проблематики. Поготів його спіткала думка, що реальність можна висловити 
словами, передбачивши тим самим одну з найголовніших колізій аналітичної філософії. Анти-
ідеалістичні переконання Дж. Мура тим самим засвідчували (у чому був переконаний британський 
філософ) хибність інтуїцій Ф. Бредлі, який охарактеризував реальність як недоступну для її 
чуттєвого сприйняття. 

Дж. Мур спростовує думку про можливість абстрактного досвіду (досвіду як такого): 
«З того, що річ була або є об'єктом можливого досвіду аж ніяк не слідує, що вона була або буде 
уявлена» [5, c. 73]. Отже, для Дж. Мура як представника реалістської традиції у філософії 
неприпустимим є факт залежності предиката «реальність» від сприйняття. Позицію Дж. Мура і 
його прихильників можна назвати «оптимальною» в тому розумінні, що вони дотримувались ідеї 
про необов'язковість адекватного сприйняття реальності, а лише про імовірність такого і яке може 
бути доповнене засобами епістемо-логічного аналізу. 

Водночас Дж. Мур категорично заперечує можливість характеризувати sens-data через 
поняття «істина» або «хиба». Всі наші переконання, як стверджує британський філософ, можуть 
існувати виключно у поняттєвій формі, змістом якої і є sens-data. Виходячи з ідеї, викладеної ним 
у «Захисті здорового глузду» існують істини, які репрезентують повсякденний досвід, знання, 
приміром, відомий його «доказ лівої руки». Філософ був певен того, що так він доводить 
існування зовнішнього світу, незалежного від свідомості. 

Але, «Що означає: існує зовнішній світ, незалежний від моєї свідомості?», – запитує відомий 
філософ, логік Г. фон Вріґт. І продовжує: «Проблема пов’язана не з істинністю поглядів і тверджень 
здорового глузду, а з їх значенням... Різниця між питаннями істини і питаннями значення має 
неабияку важливість для розуміння того, що є специфічним не лише для філософії Мура, а й для 
всього аналітичного руху. Для філософії сформульована задача аналізу – прояснити значення 
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висловлювань» [2, c. 82]. Саме запропонований Дж. Муром метод аналізу і є тим засобом, який 
визначає чіткі межі залежності сприйняття реальності від самого предмета сприйняття. У цьому 
контексті важливим є розмежування Дж. Муром процесу мислення і змісту думки. 

Для Дж. Мура питання про істину містить у собі проблему доведення реального існування 
речі, а сама теорія істини редукується до твердження про те, що властивість бути істинним, 
виражене у висловленні та приписуване об'єктові, осмислене тоді і тільки тоді, коли воно 
відповідає фактові. Істина, відтак, видається простою властивістю, такою що не піддається 
аналізу, зумовленою фактом реального існування уявно мислимого. 

Виходячи з цього, можемо констатувати факт прийняття (принаймні, гіпотетично) 
Дж. Муром кореспондентської теорії істини, вибудованої на позиції «наївного реалізму». Хоча 
принцип відповідності Дж. Мура потенційно містить тенденції дефляціоністського характеру, а 
саме: припускаючи можливість абсолютної відповідності висловлень фактичності, категорія 
істини стала б зайвою, та оскільки це неможливе, потрібна процедура редукції висловлень до її 
«атомарних» верифікованих структур. Такою процедурою, як уже було зазначено, є процедура 
аналізу, запропонована Дж. Муром і яка наперед визначила стилістику і методологію багатьох 
поколінь філософів і стала засадовою для аналітичної філософії. 

Отже, для кореспондентської теорії істини характерний принцип відповідності потенційно 
істинного судження фактичності. Ми не будемо наразі виявляти можливі колізії цієї теорії істини, 
пов'язані, насамперед, із невизначеністю таких понять, як «відповідність», «дійсність», 
«реальність». Натомість, у цій теорії істини судженням, які репрезентують фактичність, 
протиставляється сам репрезентант. Показова у цьому відношенні ідея Дж. Мура, викладена ним у 
праці «Природа судження», в якій філософ доводить, що предметом судження є не ідеї, а те, на що 
вони вказують, на поняття, яке не є ані ментальним фактом, ані його частиною [8, c. 189]. Поняття 
– це об'єкт мислення і якби воно не існувало незалежно від нього, то не було б і предмета 
мислення, а відтак, поняття вічні і незмінні. 

На думку філософа, якщо судження не є уявно мислимим і не є формою слів, а об'єктом 
уявного мислення, то очевидно, що воно не відмінне від реальності. На підтвердження своїх слів 
Дж. Мур наводить приклад судження, яке він визначає як істинне: «Я існую» і яке не відрізняється 
від відповідної реальності існування кого-небудь. Себто, факт мого існування жодним чином не 
відрізняється від висловлення про факт мого існування. У цьому контексті поняття «вислів» і 
«реальність» є рівносильними. 

Виходячи з цього, можна стверджувати, що істинне судження від хибного відрізняє зовсім 
не відповідність або невідповідність реальності. А що тоді? На думку Дж. Мура, про що вже була 
мова, істина – це проста властивість висловлень; одні висловлення мають таку властивістю, інші ж 
не мають, а тому хибні. Отже, у цьому контексті істина/істинність, хиба/хибність аналізуються 
Дж. Муром в онтологічних термінах. Виходить, що істинність не залежить від ставлення до 
дійсних речей і може бути визначена лише через судження, яке у свою чергу неодмінно має бути 
істинним. Якщо ж істинність цього судження може (або повинна) бути встановлена за допомогою 
його редукції до фактичності, чи не нагадує подібний прийом circus vitiosus? Відповідь очевидна. 

Дж. Мур відкидає будь-яку можливість виходу за межі відношень понять і реальності, що в 
принципі неможливе. Знання чогось припускає усвідомлення наявності судження. А звідси 
випливає, що знання неможливе поза поняттями. Це стосується і випадків акту сприйняття, знання 
про який інспіровано екзистенційним судженням, наприклад «Існування є предикатом». З цього 
приводу Дж. Мур міркує так: «Я думаю, варто відзначити, що якщо ми стверджуємо «Існування є 
предикатом», використовуючи «предикат» у граматичному розумінні, то наша пропозиція – це 
пропозиція про певні слова у тому розумінні, що вони часто використовуються певним чином, але, 
як це не дивно, це – пропозиція не про слово «існування». Це – пропозиція про те, що слово 
«існує» та інші форми дієслова «існувати», такі як «існував», «буде існувати» або «існують», часто 
є предикатами пропозицій, в яких вони зустрічаються» [9, c. 111]. 

В екзистенційному судженні стверджується, що поняття, яке складає «існування», 
відноситься до поняття існування. А, отже, «універсум» Дж. Мура складають вічні та незмінні 
поняття, співвідношення яких філософ називає «судженнями». Дещо згодом Дж. Мур переглянув 
своє ставлення до ототожнення істинних суджень і фактів, відмовившись від подібного. Спочатку 
він був упевнений у тому, що має існувати судження, яке є хибним, навіть якщо воно (судження) 
має властивість бути хибним. Сама ж сутність хибного уявлення в уявленні того, чого немає. 
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Якщо ж існує об'єкт уяви, то таке уявлення було б істинним, а не хибним. Розуміння того, що 
хибне уявлення не припускає вірування в те чи інше судження, природним є заперечення, що 
дійсне уявлення в якості свого об'єкта містить судження. 

Дж. Мур пояснює, чому стався такий поворот: коли ми стверджуємо, що щось справді 
існує, ми, тим самим, підтверджуємо, що це судження істинне, в той час як «субстанція» факту 
зводиться до судження разом із його істиннісним значенням. По суті Дж. Мур заперечує 
існування будь-яких суджень. Він виражає впевненість у тому, що «Я вважаю (переконаний в) 
р» не стверджує відношення між самим переконанням і судженням. Безперечно, істина р 
полягає в його відповідності фактові і що бути переконаним, що «р» – значить вірити, що воно 
так відповідає фактові. 

Підводячи підсумок, процитуємо одного з шанувальників аналітичного стилю 
філософування, ідейного послідовника Дж. Мура, Н. Малкольма: «Роль Мура... в історії філософії 
в основному руйнівна... Усвідомити, якою мірою філософія є критикою буденної мови і здорового 
глузду і побачити, що буденна мова має бути правильною – означає зрозуміти всю важливість і 
виправданість руйнівної діяльності Мура» [4, c. 98], суть якої «полягає у виявленні їх 
(філософських висловлень) суперечності повсякденній мові» [4, c. 87]. 
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Summary 
Lebid A. A Defense of Common Sense in Realistic Interpretation of Truth by G. E. Moore. The aim of this 

article is to study analytical philosophy, its problem and beginning. The author concerns analytical philosophy as 
specific way of thinking. Analytical philosophy is based on analytical method by G. E. Moore. Analysis in analytical 
philosophy is not only a method of logic. It is the main method of analytical philosophy and G. E. Moore’s 
philosophy, involving all other methods. Many philosophers think that the main problem of analytical philosophy is 
the problem of truth, like G. E. Moore does. But this is disputable meaning. Keywords: analytical philosophy, 
analysis, method, truth, notion, judgment, realism, anti-realism. 
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ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОЕ ПОЗНАНИЕ:  
МЕТОДОЛОГИЯ РЕГИОНОВЕДЕНИЯ 

 
Философское регионоведение – направление современного историко-философского познания. Его 

формирование связано с актуализацией следующих проблем: поиска региональной идентичности 
(определяемой и в связи с историко-философской традицией); развития исторического краеведения 
(частью которого являются исследования и философских «мест памяти»). Методологическая база 
регионоведения опирается на семиотическое понимание культуры как полифункционального целого, в 
котором искусство, ментальные образы, духовно-культурные практики развиваются по законам памяти, 
отсюда важно использовать как вербальные источники, так и невербальные. «Ландшафтный» 
методологический подход поясняет связь «места», «времени» и «мысли» философа. Ключевые слова: 
методология, историко-философское познание, регионоведение, ландшафтное мышление, топос, память. 

 
Культура историко-философского мышления предполагает знание определённых правил, 

принципов, подходов, приёмов, которые актуализированы были как условия познания и как 
важнейшая метафизическая проблема ещё в Новое время. Уже Ф. Бэкон обратил внимание на 
субъективно-объективную сторону метода, на то обстоятельство, что, с одной стороны, метод 
детерминирован объективно существующими законами, так как только при направленности мысли 
на природу или сущность объекта исследования срабатывают методологические нормы и 
предписания, но, с другой стороны – методологические установки действенны только в качестве 
интеллектуальных приёмов. Отсюда рождается важнейшая бэконовская методологическая установка 
– ум не должен быть предоставлен самому себе. В содержательном плане под методом понимается 
определённый тип рефлексии, т.е. осознание своего способа познания мира, связанного с принятием 
индивидуальным сознанием некоторых рациональных установок, в которых познающий не 
сомневается. Исходя из этого, понятно, что формирование культуры методологического мышления 
исследователя – актуальнейшая и современная проблема: перманентность процесса познания задаёт 
столь же постоянный, непрерывный исследовательский интерес к вопросу методологии.  

Безусловно, методология гуманитарных дисциплин, в том числе и истории философии, 
давно отошла от «новоевропейских» естественнонаучных образцов, ориентируясь на такие 
продуктивно работающие методологические подходы, как аналитический и постаналитический, 
структурализм и постструктурализм, герменевтика сознания и герменевтика бытия, семантика и 
прагматика. Подчёркивая их значимость, отметим два момента, на которые должен 
ориентироваться, на наш взгляд, современный исследователь: во-первых, речь идёт о том, что 
методологическое сознание является сознанием цельным, отсюда важно иметь представление о 
становлении и развитии методологии в её не усечённой последующими, более поздними 
традициями истории. А, во-вторых, выведенные философским мышлением в прошлом «правила 
ума», принципы, способы, сохраняя свою продуктивность, должны дополняться новыми 
методологическими подходами. Учитывая эти аспекты, в исследовании ставится цель – 
актуализировать как особое направление историко-философских изысканий регионоведение и 
связанную с ним методологию «ландшафтного» мышления.  

Итак, современный гуманитарно-философский дискурс, традиционно ориентирующийся на 
идеи, школы, персоналии, категориальный строй мышления, характерный для определённых эпох, 
лишь в последнее десятилетие обращает особое внимание на тему памяти и связанные с нею 
вопросы бытия, стиля мышления, времени, места (топоса), их взаимного определения в той или 
иной традиции, учении, биографии мыслителя. Несмотря на то, что направление только 
развивается, тем не менее, истоком постановки данных проблем можно считать учение Августина 
Аврелия, который, определяя память как единство души и ума, отмечал, что память рождается в 
человеке благодаря впечатлениям от места, так как «внешние чувства» сообщают ему не только о 
свете, но и о «всех красках и формах тел; <…> всё тело в силу своей общей чувствительности – о 
том, что твёрдо или мягко, что горячо или холодно, гладко или шероховато, тяжело или легко, 
находится вне или в самом теле» [1, с. 243-244]. В ХIХ в. к памяти как философской проблеме 
обращается Н. Фёдоров, считая, что человечность как принцип культуры возможна только при 
условии восстановления памяти поколений, понимании их непосредственной взаимосвязи в 
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местах исторически-совместного бытия. Отсюда вытекает тезис мыслителя о том, что «все 
живущие» должны быть историками. В ХХ в. пионерами в постановке вопроса о связи памяти, 
мысли, места можно назвать М. Хайдеггера и П. Рикёра. Первый из мыслителей определяет бытие 
в контексте проблемы памятования, раскрывая процесс памятующего мышления через понятия 
сокрытия и раскрывания, умения вслушиваться, умолчания. Второй актуализирует задачу 
создания особого направления гуманитарного знания – феноменологии памяти.  

На основе этих постановок вопроса о памяти как особого порядка духовной силе 
исторического развития и формируется прежде всего философское регионоведение. Как 
направление историко-философского познания оно актуализируется, на наш взгляд, в нескольких 
аспектах: во-первых, поиска региональной идентичности (определяемой в связи с 
цивилизационной, культурной и соответственно – историко-философской традициями); во-
вторых, развития исторического краеведения (частью которого являются исследования и 
философских «мест памяти»); в-третьих, как проблема истории философии, прежде всего 
методологической её составляющей. Понятно, что выделять эти аспекты имеет смысл лишь 
условно, с целью представления многомерности, содержательной ёмкости регионоведения как 
сравнительно нового направления (и предмета) философских изысканий. Непосредственно же в 
философском дискурсе, посвящённом отдельным проблемам – философских школ, исторических 
или национальных традиций, а также их региональных особенностей, связи жизни и творчества 
философа с «местами» его пребывания и т.д., указанные аспекты, как и не указанные, но 
возможные, сосуществуют в единстве, целостно представляя конкретные философские феномены.  

Что же касается методологической базы, сориентированной на проблематику 
философского регионоведения, то в этом аспекте историко-философское познание уже сделало, 
на наш взгляд, важные шаги. Так, современная история философии не только ориентируется на 
выяснение специфики историко-философского процесса, особенностей философской 
рациональности и смысловых контекстов развития философии в определённом времени, но и… 
месте, пространстве человеческого бытия.  

В этом контексте обратим внимание на два значимых, по нашему мнению, 
методологических подхода. Первый подход связан с семиотическим пониманием культуры, 
идущим от московско-тартуской школы и прежде всего исследований Ю. Лотмана, который в 
понимании культуры исходит из принципа, что культура – это, во-первых, содержательная 
информация, а, во-вторых, культура представляет собой структуру. Понимание культуры как 
информации «позволяет рассматривать как отдельные этапы культуры, так и всю 
совокупность историко-культурных фактов в целом в качестве некоторого открытого текста и 
применять к его изучению общие методы семиотики и структурной лингвистики» [5, с. 31]. 
Рассматривая культуру как текст (в значении «типа культуры») философ подчёркивает, что 
всякий культурный текст может быть рассмотрен и как «единый текст» и как «совокупность 
текстов», где, в свою очередь, каждый текст задан своим собственным кодом, а, 
следовательно, для его расшифровки не может быть применена «единая знаковая система». То 
есть, речь идёт о том, что всякий культурный текст представляет собой как тип культуры 
сложную иерархию кодов. Отсюда культура может быть определена как 
«полифункциональное целое», в котором и искусство и язык и ментальные образы, и любые 
социальные или духовно-культурные практики находятся во взаимосвязи и развиваются по 
законам памяти. Продуктивность такого подхода, сориентированного на семиотику, для 
истории философии отстаивает М. Громов. Исходя из того, что «любой текст представляет 
собой своего рода послание, требующее расшифровки, и чем он более древний, 
содержательный, закодированный – тем расшифровки более искусной, квалифицированной» 
[4, с. 154], а также подчёркивая, что семиотика под текстом понимает все артефакты культуры, 
М.Громов утверждает, что в историко-философском исследовании важно использовать не 
только вербальные источники, но и невербальные – архитектурные памятники, произведения 
искусства, пластики, ландшафтные образы и др.  

Иной методологический подход, собственно, и связан с формированием особого – 
«ландшафтного» мышления. В европейской традиции на закономерность связи «места», 
«времени» и «мысли» философа обратил внимание М. Хайдеггер, в частности, рассматривая 
поэзию не как деятельность, но как «учреждение бытия», его «свободное дарение». Отсюда поэзия 
в его интерпретации представлялась онтологией, выказывающей поиск «дома», желание вернуться 
к прошлому, к родным местам [10, с. 23]. Это трудное, по-своему описанное и поэтом и 
философом, «возвращение» (речь идёт о стихотворении «Возвращение на родину» Гёльдерлина) 
рождалось, прежде всего, из ценности переживания людьми, образно говоря, своего «места на 



 

 
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 726 – 727. Філософія 

 
21

земле». Философ исходил из того, что «бытие имеет Место». Проблема же заключается в том, 
«Как, однако, надо понимать «Место», вмещающее бытие? Вводное замечание о со-поставлении 
«времени и бытия» указывало на то, что бытие как присутствование, настоящее в каком-то ещё не 
определённом смысле отмечено чертами времени и тем самым временем» [9, с. 396]. Такое 
хайдеггеровское понимание диалектики бытия – места – времени позволило ему создать на основе 
интерпретации всего лишь одного стихотворения целую философскую поэму о человеке, его 
многомерном (в чувственном и интеллектуальном аспектах) способе бытия, важности для жизни 
определённой личности пребывания в конкретной точке, дорогой сердцу.  

Свой вариант «ландшафтного» мышления представлен В. Подорогой, подчёркивающим, как 
можно понять, интеллектуально-духовную «топологичность» мысли, идею о том, что мысль 
«имеет место» [7, с. 24]. Здесь полностью отсутствует привязка к месту в географическом смысле, 
а речь идёт исключительно о сфере идеального. Таким образом, опираясь на разработанную им 
методологию, исследователь раскрывает афористическую фрагментарность, характерную для 
текстов Ф. Ницше, как форму выражения «танцующего мышления», а работы С. Киркегора, 
выбирающего «стратегию пунктирования», представляет как коммуникативный вариант мысли, 
нацеленный на диалог с возможным собеседником. «Топологичность» мышления в контексте 
актуализации темы «мест памяти» разрабатывает И. Митин, считая, что «каждый культурный 
ландшафт, каждое место (не переставая выполнять другие функции современного ландшафта) 
становится одновременно и местом памяти, и хранит в себе черты ландшафта прошлого» [6, 
с. 142]. Отметим также, что многие исследователи подчёркивают многозначность понятия 
«ландшафт», многомерность этого феномена как постоянно трансформирующегося результата 
деятельности человека, вмещающего в себя «места» индивидуальной и коллективной памяти, 
связь сегодняшних образов ландшафта с историческим прошлым [8].  

Введение в методологический аппарат истории философии понятия «ландшафт», на наш 
взгляд, позволяет по-новому осмыслить феномены памяти, культуры, специфику историко-
философского познания, смыслы регионоведческих исследований. Подчеркнём, что если в 
традиционном понимании ландшафт трактуется как общий вид, изображение местности, пейзаж, то 
в историко-философском значении это понятие служит способом воссоздания смыслов 
интеллектуально-эстетического переживания мыслителем «места», «местности» как источника 
философских идей и художественно-образного творчества, как герменевтически интерпретируемой 
ценности духовного мира личности. На этой основе формируется «пространство» современного 
историко-философского мышления. Иначе говоря, если традиционным в историко-философском 
исследовании является рассмотрение творчества философа в контексте доминирующих в эпоху 
идей, мировоззренческих установок, социально-исторических обстоятельств, то не менее важным 
становится и толкование связи жизни философа, его мысли и места её рождения. Отсюда прочтение 
текста именно в контексте «места» его создания как бы «возвращает» нас к автору; места его жизни 
и творчества, волновавшие когда-то его духовное «я», невольно становятся дорогими и нам, как 
будто нашими. Эта установка, на наш взгляд, позволяет увидеть особого порядка взаимозависимость 
в духовном мире мыслителя феноменов памяти, фактов биографии, особенностей его личностного 
«я», эстетических (т.е., чувственно небезразличных) впечатлений от мест пребывания, связанных с 
ними размышлений и т.д. Созданный в определённых обстоятельствах, времени и месте текст, 
конечно, несёт в себе следы присутствия автора, тем не менее, в своём синтаксическом, 
семантическом, прагматическом измерениях всегда оказывается и за авторскими пределами, 
составляет живой источник памяти как связи времён и для других. С указанных методологических 
позиций, в качестве примера, проанализируем фрагменты текста «Самопознания» Н. Бердяева, а 
также дневниковые записи, автобиографические заметки С. Булгакова.  

Так, особую привязанность к дорогому «месту на земле» находим в знаменитом бердяевском 
«опыте философской автобиографии», где родной для него город представлен отдельной темой и 
прочитывается, страница за страницей, в контексте ностальгических переживаний философа: «Киев 
один из самых красивых городов не только России, но и Европы. Он весь на горах, на берегу 
Днепра, с необыкновенно широким видом, с чудесным Царским садом, с Софийским собором, 
одной из лучших церквей России» [2, с. 14]. Киев был, можно утверждать, самой ценностно 
значимой «точкой отсчёта» всего мыслителем совершенного – именно поэтому так проникновенно, 
сердечно написаны и так светло читаются киевские воспоминания Н. Бердяева, хотя с родиной 
философа связывала трудная любовь. Горькие чувства вызывал как разрыв с тем, что наиболее было 
дорого, так и отчуждение родной по рождению, воспитанию, личностному формированию культуры 
от того, что было сделано философом. Отсюда, как представляется, проистекает его нескрываемая 
печаль: «Но у меня было и горькое чувство, – делится философ своими впечатлениями от встреч с 
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«советскими людьми из посольства». – Я очень известен в Европе и Америке, даже в Азии и 
Австралии, переведен на много языков, обо мне много писали. Есть только одна страна, в которой 
меня почти не знают, это моя родина» [2, с. 387]. 

Таким же по-особому дорогим «местом на земле» (и соответственно – местом памяти) для 
С. Булгакова были Ливны. Вспоминая историю своей семьи, мыслитель не случайно рассказывал о 
ней на «фоне» примечательного для города места – Сергиевской церкви, явившейся для него не 
только точкой воспоминания о детских годах, периоде личностного взросления, освоения мира 
(в котором и парк и река, и холмы), но и в последующем – судьбоносного выбора мыслителем 
священнического призвания. В «Автобиографических заметках» читаем: «Я родился в семье 
священника, во мне течет левитская кровь шести поколений. Я вырос у храма Преп. Сергия, 
благодатно обвеянный его молитвой и звоном. Мои впечатления детства – эстетические, 
моральные, бытовые – связаны с жизнью этого храма» [3, с. 65]. Этот город и это место всегда 
будут притягивать философа, хотя вернуться в свой город и к своему Храму ему не придётся. 
Можно ли не разделить душевную боль и то смятение чувств, с которыми философ будет 
описывать свои родные места в вынужденной эмиграции: «Моя родина, носящая священное для 
меня имя Ливны, небольшой город Орловской губернии, – кажется, я умер бы от изнеможения 
блаженства, если бы сейчас увидел его…» [3, с. 10]. Кажется, что Булгаков как будто видит 
сквозь призму своего самосознания, душевного состояния ожидаемую, живущую в его памяти 
ливненскую реальность. Свой духовный свет имел для мыслителя и Киев, в котором он оказался 
после двухлетнего пребывания в научной командировке в Европе. Киевское пятилетие (1901-
1906) для С. Булгакова оказалось переломным в мировоззренческом смысле. Спустя годы, он об 
этом напишет: «В Киеве … я занимал вполне определённую политическую позицию. И так шло 
до 17 октября 1905 года. Этот день я встретил с энтузиазмом почти обморочным, я сказал 
студентам совершенно безумную по экзальтации речь (из которой помню только первые слова: 
«века сходятся с веками») и из аудитории Киевского Политехникума мы отправились на 
площадь («освобождать заключённых борцов»). <…> На площади я почувствовал совершенно 
явственно влияние антихристова духа: речи ораторов, революционная наглость, которая 
бросилась прежде всего срывать гербы и флаги, – словом, что-то чужое, холодное и 
смертоносное … оледенило мне сердце…» [3, с. 47]. Из этого трагического, по сути, 
миропереживания начинается путь мыслителя к принципиально иному мировоззрению: 
христианскому толкованию истории, социально-экономической сферы, человека.  

Применённый в исследовании ландшафтный подход позволил, таким образом, показать, 
что для философов (как, впрочем, и для писателей, поэтов) общественно-исторические и 
духовно-интеллектуальные трансформации времени всегда оказываются существенно 
связанными в их мировоззренческом сознании с определёнными «местами» на земле. 
Пребывание в этих местах отражает как духовную биографию интеллектуалов, так и смыслы 
эпохи, в которую им пришлось жить и мыслить, страдать и действовать. 

Вывод. Таким образом, для истории культуры и истории философии «связки» мест, времён, 
личностей, их интеллектуальных наработок весьма значимы. Прояснение этого вопроса показывает, 
что история философии – вовсе не экскурс в прошлое, а особый способ философского мышления о 
настоящем, в котором «ландшафтный» методологический подход служит способом обнаружения 
реальной связи прошлого и настоящего опыта человеческого бытия, представленного не только 
идеями, но и «местами памяти». Увязывание памятью места, чувства, душевного состояния в особые 
феномены духовного бытия, безусловно, характерно для людей, но чем масштабнее в творческом 
смысле личность, тем значимей созданные ею ценностные миры и для других – современников, 
потомков. Неслучайно, «местами памяти» выдающихся мыслителей становятся не только их 
произведения, наполненные идеями, чувственными переживаниями, знанием жизни и т.д., но и то 
непосредственное пространство бытия (город, усадьба, дом, скамья, любимое место прогулок и др.), 
в котором пребывала личность, чьи жизненные подробности легли и в культурный текст.  
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Summary 

Sukhodub T. Historical and Philosophical Knowledge: Methodology of Area Studies. Philosophical area 
studies are philosophical direction of modern historical and philosophical knowledge. Its formation is associated 
with the actualization of the next problems: the search of regional identity (which is determined in relation to the 
historical and philosophical tradition); development of local history (part of which is the study of philosophy and 
«places of memory»). Methodological base of Area studies rests on semiotic understanding of culture as a 
multifunctional integer where art, mental imagery, spiritual and cultural practices developed by the laws of 
memory, thence is important to use verbal sources and non-verbal. «Landscape» methodological approach explains 
the connection between «place», «time» and «thought» of philosopher. Keywords: methodology, historical and 
philosophical knowledge, area studies, landscape thinking, topos, memory. 
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ЕПІСТЕМНІ ПОТЕНЦІЇ НАУКОВОГО ФАКТУ 

 
Досліджується епістемний потенціал наукового факту як фрагменту достовірного знання у 

контексті категорій логіки наукового дослідження, що репрезентують динамічну модель розвитку науки; 
з’ясовується його логіко-гносеологічна природа та методологічна функція у процесі становлення 
принципово нового знання; виявляються умови актуалізації епістемних потенцій фактуального знання; 
розкривається роль наукових фактів у виборі векторності розвитку науки як соціокультурного феномену. 
Ключові слова: епістемний потенціал, науковий факт, парадигмальне знання. 

 
Осмислення ціннісних потенцій знання, зокрема фактуального – актуальна проблема 

філософії та методології науки, оскільки вона безпосередньо пов’язана з проблемами гносеології 
та логіки наукового дослідження, теорії становлення нового наукового знання, розвитку науки в 
цілому. Актуальність теми цієї розвідки зумовлена ще й тим, що до цього часу збереглася 
невизначеність у розумінні природи актуального, його форм, місця й ролі у структурі 
однопорядкових категорій, їх потенцій у процесі освоєння об’єктивної реальності. Різні 
тлумачення змісту поняття факту та багатозначність відповідного терміна призводить до певних 
труднощів у розв’язанні багатьох методологічних проблем [див.: 19, с. 151]. Розкриття умов вияву 
потенції наукового факту є однією з актуальних проблем філософії науки, оскільки має прямий 
стосунок до фундаментальних проблем механізму виникнення і розвитку наукового знання та 
ціннісних орієнтацій наукового пізнання.  

Висвітлення окреслених і суміжних з ними проблем передбачає відповідну методологію. 
Такою, на нашу думку, є аксіопотенціалістська парадигма, розроблена М. Марчуком, що 



 

 
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 726 – 727. Філософія 

 
24 

ґрунтується на потенціалістському розумінні цінності, згідно з яким, «усе значуще для людини 
однаковою мірою зумовлене протилежностями, але водночас і спорідненими потенціями об’єкта і 
суб’єкта» [13, с. 89]. Зазначене не означає применшення ролі існуючих парадигм і підходів до 
з’ясування природи та функцій фактуального у процесі розвитку наукового знання. Мають місце 
спроби філософського аналізу феномена факту в контексті постнекласичної парадигми наукового 
знання у трьох аспектах – гносеологічному, онтологічному та аксіологічному. Проте, як зазначає 
Ю. Мелков, «проблема дослідження фактів науки залишається відкритою…» [14, с. 202]. 

Переконливим свідченням цього можуть слугувати усталено різні тлумачення змісту 
поняття «факт» і значення відповідного терміна як у довідковій, так і спеціальній літературі з 
логіки та методології науки. У деяких працях факт ототожнюється із дослідним знанням [2, с. 188], 
в інших – з явищами, подіями, станами тощо [6, с. 563]. Фактам приписують такі риси як 
індивідуальність [15, с. 60], дискретність [5, с. 247], інваріантність [11, с. 51-52], часткова 
інваріантність [9, с. 227], багатогранність (об’єктивність, інформаційність, практична й теоретична 
детермінованість) [12, с. 561]. Дехто дотримується думки про те, що факти не є «чистою емпірією», 
що вони містять у собі не тільки сприйняття явищ, а й їх інтерпретацію: «наявність теоретичної 
інтерпретації робити факти видом знання, надає їм статусу наукових фактів» [21, с. 107] тощо. 

У сучасній філософії та методології науки виокремлюють дві концепції факту – актуалізм і 
теоретизм [див.: 16]. Згідно з першою концепцією, наукові факти не залежить від теорії, тобто 
перебувають поза нею, з згідно з іншою – факти лежать у межах теорії і повністю детермінуються 
нею [див.: 16, с. 151]. Щоб послабити «одномірність» у розумінні факту, О. Нікіфоров пропонує 
об’єднати протилежні погляди на факт у тезі: «Наукові факти до певної міри автономні щодо 
теорії, до певної міри залежать від неї» [16, с. 151]. Аргументом для доказу цієї тези може 
слугувати, на думку О. Нікіфорова, елементарна структура наукового факту, яка включає 
перцептивний, лінгвістичний і матеріально-практичний компоненти [див.:16, с. 151]. Розкриваючи 
взаємозв’язок між цими компонентами, він зауважує: «Якщо розглядати факт у єдності всіх трьох 
сторін, то, вірогідно, поняття істини у звичному для нас сенсі застосувати до нього неможливо, бо 
науковий факт не тільки відображає дійсність, а й одночасно виражає духовні досягнення певної 
культури, її способів пізнання дійсності, її світогляду й чуттєво-емоційного сприйняття 
реальності. Все це зумовлює соціально-культурну відносність фактів» [16, с. 162-163]. Проте ця 
«відносність» фактів, як буде доведено згодом, аж ніяк не впливає на ціннісні потенції 
фактуального: епістемні, естетичні чи етичні. Із вище означеного випливає, що більшість схильна 
вважати, що факт є видом знання, теоретична інтерпретація якого робить його науковим. 

Отже, науковий факт – це такий фрагмент знання, який, будучи включеним у певну теоретичні 
систему витлумачення, має свою онтологію (реальну чи ідеальну). Таке розуміння наукового факту 
охоплює найзагальніші й специфічні ознаки фактуального, незалежно від способу його здобуття. 
Сформульована О. Нікіфоровим теза у вигляді діалектичної суперечності тільки актуалізує 
проблему, але не розв’язує її. Очевидно, що розв’язання її не варто шукати в контексті відношення 
факту до чуттєвого, раціонального, емпіричного чи теоретичного тощо. У цьому зв’язку 
актуальнішою є думка П. Копніна: «Категорія факту визначається через знаходження його місця у 
ході наукового дослідження, тієї функції, яку він відіграє в ньому» [10, с. 222]. 

Логіка наукового дослідження розробила систему категорій, якими охоплюється процес 
становлення і розвитку знання: парадигма, факт, проблема, ідея, гіпотеза, теорія тощо. 
Субординація цих категорій, їх місце і роль у науковому дослідженні визначаються 
гносеологічною моделлю процесу наукового пізнання. Процес наукового дослідження як 
пізнання постає як об’єктивно зумовлена послідовність взаємозумовлених і взаємопов’язаних 
етапів: переходу від знання до усвідомлення незнання, від незнання до вірогідного знання і від 
останнього до знання достовірного. Цим етапам відповідають певні пізнавальні ситуації, які 
репрезентують гносеологічні неузгодженості між усталеним парадигмальним знанням і новими 
фактами в проблемогенній ситуації, та несумісності між конкуруючими фрагментами 
вірогідного і достовірного знання – в проблемній ситуації. Гносеологічна модель становлення 
нового знання постає у вигляді субординації відповідних форм і способів розвиткового знання, а 
саме Pd(×)F→I→P→H→Tpd(×)→F'→I'→P'→H'→ T'pd→, де: Pd – парадигма, F – факт, I – ідея, P 
– проблема, H – гіпотеза, Tpd – теорія-парадигма, F' – новий факт, I' – нова ідея, P' – нова 
проблема, H' – нова гіпотеза, Tpd' – нова теорія-парадигма, (×) – знак неузгодженості між 
фрагментами знання у проблемогенній ситуації.  
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Проблемогенна ситуація відображає гносеологічну неузгодженість між проблемогенними 
факторами, якими постають парадигмальна система знання, з одного боку, та емпіричні чи 
теоретичні факти – з іншого. «Гносеологічний конфлікт» між парадигмою і новими фактами 
усвідомлюється суб’єктом пізнавальної діяльності як логічна несумісність. Формою і способом 
подолання конфлікту між проблемогенними факторами (парадигмою і фактами) є гіпотетична ідея 
або гіпотетичне раціональне уявлення. На підставі обраної в ситуації вибору ідеї формулюється 
проблема як пізнавальне завдання з її обґрунтування шляхом побудови принципово нового знання 
про предмет дослідження. Звідси випливає, що не тільки факти, а й парадигмальне знання є 
основою наукового дослідження, яке завдяки їх взаємовідношенню набуває проблемного 
характеру. «Для постановки проблеми, її розв’язання, – наголошує П. Копнін, – необхідне 
знання…, об’єктивна істинність якого доведена». Це достовірне знання постає фактом, на який 
спирається дослідження. Знання набуває якості фактичності, якщо воно: 1) достовірне; 2) служить 
вихідним моментом у постановці та розв’язанні наукової проблеми» [див.: 10, с. 222]. Отже, 
науковий факт можна визначити як фрагмент достовірного знання, який служить умовою 
формулювання, постановки і розв’язання наукової проблеми. Звідси випливає, що факт – це не 
подія, не явище, не процес тощо, а знання, що постає у формі судження чи їх системи. 

Постають запитання: Чи будь-який факт може виконати роль проблемогенного фактора у 
відповідній ситуації? Які ознаки факту свідчать про його епістемні потенції? У чому полягає 
актуальна і потенційна цінність наукового факту? Чи впливає фактуальне знання на векторність 
розвитку науки? Ці й подібні запитання постають через те, що гносеологічна цінність наукового 
факту не тотожна самому фактові, бо останній залишається таким незалежно від того, який у 
нього зв'язок з наявною системою знання і культурою на загал. 

У філософії та методології науки усталилась думка про те, що не будь-який факт призводить 
до формулювання і постановки наукової проблеми, а тільки той, який має ознаку новизни [див.: 3; 
9; 15; 19; 20]. Новизна факту є умовою виникнення «гносеологічного конфлікту», подолання якого 
можливе шляхом постановки і розв’язання проблеми, яка дасть приріст нового знання. Оскільки 
новизна фактів є функцією від парадигмального знання, то є смисл твердити не стільки про нові 
факти, скільки про факти пояснювані чи не пояснювані парадигмальним знанням.  

Є кілька підходів до аналізу новизни: інформаційний, семантико-інформаційний, 
формально-логічний, гносеологічний, суб’єктивно-психологічний тощо [див.: 11; 17; 18]. Не 
вдаючись до розлогого аналізу зазначених підходів, оскільки вони відомі, можемо зауважити, що 
мовити про новизну фактів a priori не має сенсу. Якщо визначити новизну фактів a posteriori, то 
потрібно зіставляти фактуальне знання з наявним парадигмальним знанням і в такий спосіб 
оцінювати його як «старе» чи «нове». Спроби пояснити новизну через вияв суперечності між 
наявним, усталеним знанням і знанням емпіричним також не розв’язує проблеми новизни. Річ у 
тім, що факт, який не пояснюється парадигмальним знанням, може суперечити, а може й не 
суперечити парадигмі, але це не означає, що він є новим. Поняття «новизни», його зміст залежить 
від того, як розуміти процес розвитку знання, субординацію його структурних елементів, а також 
функцій, які вони виконують у відповідних пізнавальних ситуаціях.  

Аргументом на користь сказаного вище може слугувати історія становлення тієї чи тієї 
фундаментальної теорії, яка з часом посяде місце нової парадигми. Наприклад, однією з умов 
побудови геліоцентричної системи М. Коперника була виявлена неузгодженість між системою 
Птоломея і новими фактами. Сам Коперник описує цю ситуацію так: «Ми все-таки бачимо, що 
багато що не узгоджується з тим, що повинно було б випливати з його (Птоломеєвих. – О. Г.) 
тверджень: крім цього відкриті деякі інші рухи, йому невідомі» [7, с. 17]. Отже, нові факти, 
отримані в результаті спостережень, вказували на неспроможність «старої» парадигми в їх 
поясненні, оскільки остання базувалася на ідеї геліоцентризму. До того ж мала місце 
неузгодженість між тим, що мало б випливати із тверджень його системи, і тим, що насправді 
було. Способом усунення цієї неузгодженості було пізнавальне завдання або проблема, яка 
формулювалась і ставилась на основі ідеї геліоцентризму, обґрунтування якої призвело до 
побудови геліоцентричної системи.  

Звідси випливає, що «новий факт» як фрагмент знання містить потенційно проблемогенність, 
яка виявляється тоді, коли він стає елементом системи «парадигмальне знання – новий факт». Власне 
кажучи, проблемогенність можна вважати істотною ознакою актуалізованих епістемних потенцій 
фактуального знання. У ситуації, коли «схема» факту не може дедукуватись із наявних 
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(парадигмальних) теоретичних тверджень, то постає завдання перебудови теорії чи побудови нової 
теоретичної системи. У період, коли нова теорія ще не побудована, а стара явно не годиться, то 
науковий факт зберігає відносну самостійність і нереалізовану потенційну епістемну цінність  

Епістемна цінність наукового факту не тотожна самому фактові. Його цінність полягає у 
спроможності чинити спротив наявній системі знання, тобто парадигмі, і в такий спосіб виявляти 
свою значущість. Самоузгоджене, самодостатнє фактуальне знання поза відношенням до 
парадигмального знання неспроможне виявити свій епістемний потенціал. Парадигмального 
знання достатньо, щоб описати явище, але не завжди достатньо, щоб пояснити його. Новий факт 
як фрагмент знання явно чи неявно місить у собі здатність, яка виявиться лише тоді, коли він 
стане у певну опозицію до наявної системи знання і породить несумісність, яка трансформується у 
«гносеологічний конфлікт», подолання якого призведе до побудови нового знання. Поза цим 
відношенням і факти, і парадигмальне знання є незалежними, індиферентними.  

Суб’єкт пізнавальної діяльності, описуючи події, явища, процеси, стани тощо, виявляє 
своє ставлення до об’єкта пізнання на основі набутого досвіду. Він здійснює вибір не тільки 
предмета дослідження, а й засобів його репрезентації, актуалізуючи не тільки власний досвід, 
а й досвід, накопичений людством у процесі науково-теоретичної діяльності. Відповідаючи на 
запитання, які спостережувані об’єкти дослідник повинен вводити у пізнавальний цикл як 
факт, В.Биков цілком слушно зазначає: «… об’єкти пізнання фіксуються людиною і стають 
для неї фактами лише в тому випадку, коли вони включаються в яку-небудь форму процесу 
пізнання» [1, с. 140]. Такою формою є факт як фрагмент знання. 

Епістемний потенціал фактуального виявляється також в ситуаціях підтвердження чи 
спростування гіпотез і теорій, коли факти «виносять вердикт» про ступінь достовірності 
теоретичних побудов. Процес наукового пізнання здійснюються від емпірії до теорії і, навпаки, – 
від теорії до емпірії. Емпіричне знання передує теоретичному і підтверджує останнє. Як зазначає 
В.Швирьов, «емпіричне відкриває нові факти, розширює горизонт бачення наукового мислення і 
ставить перед теоретичним мисленням нові завдання», а «теоретичне дослідження, розвиваючи і 
конкретизуючи теоретичний зміст науки, орієнтує і спрямовує емпіричне дослідження, передусім, 
цілеспрямований експеримент» [22, с. 6]. Процеси верифікації чи фальсифікації актуалізують 
проблему зворотного зв’язку між теоретичними висновками (наслідками) і тим, що вони 
пояснюють. Крім цього, ставляться й розв’язуються методологічні та філософські проблеми 
науки. Науковий факт є ланкою, що пов’язує теорію з об’єктивною реальністю. Тому розвиток 
теоретичного мислення здійснюється також через зворотній зв'язок з об’єктами завдяки науковим 
фактам. Цей зв'язок потрібний для вдосконалення теоретичної системи знання, на що звернув 
увагу А. Зотов: «… через наукові факти здійснюється контакт теорії з об’єктом дослідження і 
зміни в теорії доводиться робити внаслідок упертого «небажання» даних спостереження чи 
експерименту входити у рамки, приписані теоретичною схемою» [4, с. 72]. 

Отже, епістемні потенції актуального знання виявляються у пізнавальних ситуаціях, які 
репрезентують процес становлення і розвитку нового наукового знання. На рівні проблемогенної 
ситуації нові факти у співвіднесенні з парадигмальним знанням потенціюють нові гіпотетичні 
раціональні уявлення (ідеї), на основі яких формулюються і ставляться евристичні пізнавальні 
завдання з їх обґрунтування шляхом побудови принципово нового знання про предмет 
дослідження. На рівні проблемної ситуації епістемні потенції фактів виявляються в спроможності 
верифікації чи фальсифікації вірогідних або достовірних систем знання, що постають у результаті 
розв’язання проблем. Відносна автономність наукових фактів не призводить до втрати ними 
епістемних потенцій. Наприклад, факт рівності інерційної та гравітаційної мас, відомий з часів 
становлення класичної фізики, не був «новим», але містив у собі епістемну цінність, яка виявилась 
аж на початку ХХ сторіччя, коли на нього звернув увагу А. Айнштайн. Потенційно епістемну 
цінність зберігають і «теоретичні факти» до їх експериментального підтвердження. Так, 
наприклад, сформульовані у теоріях Максвелла гіпотетичні речення-передбачення були епістемно 
цінними, оскільки актуалізували пізнавальні завдання з реєстрації електромагнітних хвиль (Герц). 

Із зазначеного випливає, що факти є не тільки умовою виникнення наукових проблем, а й 
засобом підтвердження чи спростування вірогідного, гіпотетичного знання. Нові факти у 
співвіднесенні з парадигмальним знанням утворюють проблемогенний периметр, який демаркує 
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пізнане і непізнане на першому етапі становлення нового знання. На другому етапі формування 
нового знання факти окреслюють периметри можливих дисциплінарних матриць, корелюючи 
векторність розвитку певної галузі знання та потенціюючи критеріальність фактуального у 
ситуаціях вибору серед конкуруючих гіпотез, теорій тощо. У реальній науковій практиці 
неузгодженість або «гносеологічний конфлікт» має місце не тільки між теоріями і новими фактами, 
а й між теоріями, які витлумачують факти, і тими, які їх пояснюють. За будь-яких умов, проблема 
критерію вибору серед конкуруючих теорій розв’язується тільки на основі нових фактів. «Факти, – 
як слушно зазначає Е. Чудінов, – вказують на те, які можливості відповідають реальному світові» 
[21, с. 106]. Епістемні потенції наукового факту зумовлені також структурою його внутрішніх 
компонентів, які забезпечують йому відносну соціокультурну автономність. Епістемно-креативний 
потенціал наукових фактів виявляється на всіх етапах становлення принципово нового наукового 
знання. Світ наукових фактів – це і потенційний світ можливостей суб’єкта пізнавальної діяльності, 
його ціннісних орієнтацій. Від уміння виявляти новизну актуального знання, його потенціалу 
залежить векторність розвитку науки, прогресивний суспільний поступ. 
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Summary 

Hasiak O. Epistemic Potential of Scientific Fact. The article considers the epistemic potential of scientific 
fact as a fragment of reliable knowledge in terms of category of logic of scientific research. The author determines 
its logical and epistemological nature and methodological sanction in the process of establishment of a brand new 
knowledge. The conditions of epistemic potentials of factual knowledge and the role of scientific facts in choice of 
vector of scientific development as a social and cultural phenomenon are discussed. Keywords: epistemic potential, 
scientific fact, paradigm knowledge. 
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КОРЕЛЯЦІЯ ПОНЯТЬ «РЕАЛЬНІСТЬ» І «ТЕОРЕТИЧНА  
СТРУКТУРА» В КОНТЕКСТІ НАСТАНОВ СУЧАСНОЇ  

ФІЛОСОФІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ НАУКИ  
 
Досліджується кореляція понять «реальність» і «структура» в сучасному філософському та науковому 

дискурсі. Здійснено спробу довести, що створювані наукою теоретичні структури є настільки складними і 
динамічно змінюваними утвореннями, що інтерпретація їх компонент не може бути здійснена “остаточно”, а 
буде постійно змінюватись у процесі розвитку науки. Показано, що теоретичні структури можуть 
трактуватися лише як пізнавальні моделі (епістемологічно) й не можуть претендувати на відображення 
об’єкта чи поставати у ролі первня, тобто поняття структури характеризується лише з епістемологічних 
позицій. Ключові слова: реальність, структура, науковий реалізм, структурний реалізм, теоретичний об’єкт. 

 
У сучасній філософії та науці немає поняття, яке використовувалося б частіше, ніж поняття 

«реальність». Немає і більш незрозумілого та багатозначного концепту, пов’язаного з цим 
поняттям. Оскільки його зміст формується водночас і в просторі теоретичної думки, і у світі 
буденної свідомості, воно несе на собі відбиток філософської інтуїції, наукової аналітики та 
повсякденного досвіду. Інтуїтивне і дискурсивне, теоретичне і практичне задають різні контексти 
розуміння змісту згаданого поняття. 

З часу «картезіанського» перевороту поняття реальності зазнало значної смислової 
трансформації. Починаючи з XIX сторіччя й до сьогодні воно функціонує у багатьох автономних 
сферах: філософії, науці тощо, у зв’язку з чим поняття реальності є одним із фундаментальних 
елементів у багатьох онтологічних і теоретичних ученнях, наукових побудовах і філософських 
дискурсах. Тож актуальною залишається потреба уточнювати смисл цього поняття в різних 
філософських дискурсах і наукових побудовах. 

Об’єктом дослідження є різні версії реалізму та філософія структуралізму; предметом – 
кореляція понять «реальність» і «структура» в сучасній філософії та методології науки. Метою 
цієї розвідки є виявлення найістотніших особливостей формування змісту понять «реальність» і 
«структура» крізь призму сучасних настанов філософії та методології науки 

У методологічному плані значним є внесок у дослідження цієї проблеми представників реалізму 
– Н. Головка, І. Ніінілуото, Я. Хакінга, А. Фурсова. Серед сучасних українських філософів, які в різних 
аспектах торкалися цієї проблеми, варто відзначити також В. Лук’янця та С. Повтореву. 

Насамперед варто з’ясувати питання, що є змістом поняття «реальність» у контексті 
основних тверджень наукового реалізму. При цьому треба зазначити, що серед епістемологічних 
питань тема наукового реалізму є однією з найактуальніших у сучасній філософії науки. Зміст 
проблеми наукового реалізму полягає у визначенні онтологічного статусу теоретичних понять і 
стосується неспостережуваних об’єктів сучасної науки.  

Науковий реалізм є філософською концепцією, що виникає водночас із сучасною 
аналітичною філософією в межах пізнього логічного позитивізму. Це онтологічна доктрина, 
послідовники якої стверджують, що теоретичні об’єкти, які постулюються найбільш успішними 
науковими теоріями, є істинними. Так, розвиток методики фізичного експерименту дав змогу 
канадському філософу науки Яну Хакінгу відшукати в ньому основу для своєї версії реалізму, а 
зростаюча математизація фізичного знання створює основу для структурних версій реалізму. 

У межах наукового реалізму варто розрізняти реалізм стосовно теорій і реалізм стосовно 
об’єктів. Згаданий поділ зумовлений тим, що існує різне трактування рівнів організації наукового 
знання. Основним поняттям концепції Хакінга є теоретичний об’єкт. За його словами, 
«теоретичний об’єкт – це поняття-гібрид, яке вживається для позначення того, що ми навіть не 
можемо спостерігати. Він також охоплює частки, поля, процеси, структури, стани» [10, с. 37].  

Реалізм стосовно теоретичних об’єктів виявляє себе у твердженні, що об’єкти теорії мають 
справді існувати. Неодмінною умовою цього існування є маніпуляція – «ми перевіряємо гіпотези 
про теоретичні об’єкти в ході експерименту, які в принципі не можуть бути спостережувані, ми 
переконуємося, що ними можна маніпулювати регулярно, з тим, щоб отримувати нові явища та 
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досліджувати інші аспекти природи» [10, с. 272]. Хакінг вважає, що на рівні уявлень реалізм 
неможливо спростувати.  

Вагомим недоліком маніпулятивного реалізму є, за словами Н. Головка, те, що «саме 
уявлення про маніпулювання теоретичним об’єктом повністю позбавляє смислу наші 
епістемологічні вимоги до істини, вираженої у термінах семантичного відношення між теорією та 
реальністю» [1, с. 77]. Але намагаючись зафіксувати простір логічних зв’язків наукового реалізму, 
важливо мати на увазі, що предметом аналізу філософів науки є фізичне знання. Тому правильне 
розуміння позиції наукового реалізму пов’язане не стільки зі спробою простежити зв’язок його тез із 
попередньою філософією та загальною теорією пізнання, скільки з розумінням специфіки сучасної 
науки. Якщо для філософа-реаліста аргумент еквівалентних описів виглядає проблематичним, то 
Річард Фейнман, навпаки, бачить у можливості еквівалентних описів істотний евристичний потенціал 
математичної фізики, яка зі своїм безсумнівним прогностичним успіхом і численними практичними 
додатками стає згодом основою для висунення філософами-реалістами їхніх доктрин [див.: 9]. 

Сучасний філософсько-науковий інтерес до проблеми реалізму викликаний появою 
альтернативних теоретичних репрезентацій реальності. «Наші суперечки з приводу реалізму, – 
зазначає з цього приводу Я. Хакінг, – не викликані якимись істотними подіями у природничих 
науках. Згідно з Куном, нові теорії є новими репрезентаціями. Вони репрезентують дійсність 
різними способами й, отже, є новими типами реальності» [10, с. 152]. 

Звідси випливає, що реалізм – онтологічна доктрина, і проблеми, пов’язані з визначенням 
термінів або, у більш широкому контексті, з оцінкою обґрунтованості теорії, не можуть «вплинути» 
на тезу існування, у них різні основи аргументації. Наприклад, передумовою міркувань Б. Тейлора є 
потреба ввести у дискурс «про реалізм» аналіз «ментального»: ми повинні поширити тезу про 
об’єктивне і незалежне існування також і на сферу «ментальних сутностей» [1, с. 14-15]. 

Традиційно науковий спосіб пізнання реальності чітко пов’язаний, по-перше, з концептуальною 
репрезентацією реальності, по-друге, з процедурами емпіричної перевірки. Тобто звертання до науки 
та наукової теорії має відбуватися лише в контексті конкретної концептуальної схеми, у межах якої 
відбувається дослідження об’єктів наукової теорії (реальності). Тому, на наш погляд, уявлення про 
реальність формується науковою теорією, яка при цьому спроможна пояснити її. Сьогодні поняття 
«добра інтерпретація» наукової теорії містить певні гносеологічні настанови, тобто вже не 
асоціюються з безпосередньою емпіричною перевіркою тверджень теорії. Можливо, це викликано 
відомими труднощами емпіричної науки, наявними сьогодні, коли на зміну емпіричній перевірці в 
таких галузях знання як космологія та фізика високих енергій приходить усвідомлення важливості 
непрямої емпіричної перевірки.  

У науці немає прямого шляху від теорії до реальності. Цей шлях пролягає через моделі та 
феноменологічні закони. Щодо останніх ми можемо вести мову про істинність об’єктів, які 
утворюють реальність. Мова про істинність теоретичних законів можлива лише стосовно 
модельних об’єктів, фізичних явищ, у буквальному сприйнятті вони хибні.  

Для інших філософів науки основою реалізму став не експеримент, а математичний 
формалізм наукових теорій. Джон Уорел був одним із перших, хто звернувся до ідей структурного 
реалізму. Відомо, що Г. Максвел також розвивав свою філософію науки в цьому контексті. У 
межах структурного реалізму здійснюється більш значне ослаблення тез традиційного наукового 
реалізму, ніж в експериментальному реалізмі, оскільки заперечується також можливість 
реалістичної інтерпретації теоретичних об’єктів. 

Для обґрунтування власного підходу Уорел звертається до прикладу, що досить активно 
експлуатується в дискусіях між реалістами й інструменталістами – історію переходу від хвильової 
ефірної теорії Френеля до теорії електромагнітного поля Максвела. У цьому випадку відбулося 
включення основних рівнянь теорії Френеля до складу максвелівської теорії, однак подальший 
розвиток електродинаміки ознаменувався радикальним зрушенням на рівні онтології теорії: ефір – 
електромагнітне поле. Але, незважаючи на те, що не вдалося зберегти онтологію теоретичного 
апарату, успіх ефірної хвильової теорії зовсім не є дивом. Оскільки, подальший розвиток науки 
показав, що Френель приписував світлу правильну структуру. Тобто, в теорії Френеля була 
зафіксована правильна думка: характер оптичних явищ залежить від коливання «чогось», а з 
погляду математики виявилося, що збурення електромагнітного поля та пружні коливання в 
механічному середовищі описуються за допомогою аналогічних рівнянь [див.: 12, с. 117-120]. 
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Уперше, як зазначає Уорел, подібна інтерпретація переходу від теорії Френеля до теорії 
Максвела, на якій він засновує власні структурно-реалістичні спекуляції, була запропонована 
Пуанкаре. Прикметно, що він традиційно вважається конвенціоналістом та інструменталістом. 
Підставою для цього слугує його підхід до проблеми вибору фізичної геометрії в теорії 
відносності, а також його розв’язання проблеми про можливість механістичного тлумачення 
фізичних теорій. Однак саме Уорел позиціонується як засновник структурного реалізму. 

Пуанкаре усвідомлював існування труднощів, з якими зустрічаються спроби реалістичної 
інтерпретації науки. Однак, – і це принциповий момент, який прагне підкреслити Пуанкаре, – 
теорія Френеля не зводиться нами до статусу простого інструмента передбачень, оскільки все ж 
фіксує певні структурні властивості описуваного нею фрагмента фізичної реальності, про що 
свідчить можливість включення її рівнянь у теорію Максвела. «Нехай не кажуть, – стверджує 
Пуанкаре, – що ми у такий спосіб зводимо фізичні теорії до рівня простих практичних рецептів. 
Рівняння виражають відношення, та якщо ці рівняння залишаються справедливими, то це означає, 
що й ці відношення зберігають свою реальність. Тепер, як і раніше, рівняння Френеля вказують на 
наявність відношень між однією річчю та іншою... Справжнє відношення між цими реальними 
предметами – єдина реальність, яку ми можемо осягнути; єдина умова полягає в тому, щоб ті ж самі 
відношення мали місце як між цими предметами, так і між образними виразами, якими нам довелось 
їх описати. Раз відношення нам відомі, то вже не суттєво, яке образне вираження ми вважаємо 
зручним застосувати» [6, с. 102-103]. 

Пуанкаре зазначає [див.: 6, с. 102-106], що в структурі наукових теорій присутній зміст, який 
завжди залишатиметься істинним. Навіть якщо ми будемо відмовлятися від цих теорій на користь 
більш досконалих, – цей зміст буде відображати певні структурні характеристики світу. До таких 
найбільш фундаментальних компонент фізичних теорій Пуанкаре відносить закон збереження 
енергії та принцип найменшої дії. Оскільки, наприклад, не існує загального визначення енергії, то 
в граничному випадку цей закон буде говорити нам про те, що є щось і це щось зберігається. Тому 
ніякі майбутні досліди не зможуть відкинути цей закон до того часу, доки він не перестане бути 
корисним у справі опису природи. 

З погляду такого розуміння структурного реалізму в ході розвитку науки на зміну одним 
класам теоретичних об’єктів, які успішно постулюються нашими теоріями, приходитимуть інші, а 
теорії, які ми упродовж тривалого часу були схильні трактувати як істинні, будуть відхилятись. 
Однак, незважаючи на те, що реальність, яка стоїть поза не спостережуваними об’єктами теорії, 
прихована від нас, математичні рівняння фізичних теорій будуть правильно фіксувати відношення 
між прихованими від нас елементами цієї реальності. 

Самим Уорелом, утім, не була представлена розгорнута доктрина структурного реалізму, а 
лише намічена програма його побудови, яка була активно підтримана багатьма філософами науки. У 
1998 р. Дж. Ледіман, відштовхуючись від ідей Уорела, проаналізував відмінність між 
епістемологічною та метафізичною (за якою відтак закріпилася назва онтичний) версіями 
структурного реалізму. В основі реконструйованих ідей А. Пуанкаре лежить саме епістемологічне 
трактування структурного реалізму, згідно з яким знання про індивідуальні об’єкти нам не доступні, 
але в теорії можуть бути правильно зафіксовані певні їхні властивості та відношення між ними.  

Дж. Ледіман і Стівен Френч розвивають онтичний структурний реалізм, який заперечує 
існування індивідуальних об’єктів як таких, репрезентуючи всю онтологію в термінах єдиних 
базових елементів – структур. Варто відзначити, що, незважаючи на майже два десятиліття 
активного розвитку, структурний реалізм поки що є скоріше проектом, ніж реалізованою 
програмою. Нині цей проект здійснюється у першу чергу в філософії фізики.  

У сучасній фізиці елементарних часток стає дедалі складніше вести мову про конкретні 
фізичні об’єкти, оскільки теорії, що розвиваються на ґрунті використання складного математичного 
апарату, слід інтерпретувати в контексті структурно-реалістичних настанов. Безперечно, основні 
тези структурного реалізму потребують подальшого уточнення та модифікації.  

Аналіз філософування з приводу теоретичної структури реальності слід уточнити, оскільки 
мова йде про фізичну структуру та онтологічну структуру. Під фізичною структурою варто 
розуміти «мікроструктуру, цілісність якої є основною властивістю системи». Натомість вислів 
«онтологічна структура» походить від ідеї внутрішньої будови», яку запропонував Джон Лок. У 
ході аналізу проблеми онтологічної структури вважається доречним звернути увагу на те, що в 
Лока це «внутрішня й особлива будова чи невідома сутністність субстанції» [5, с. 58]. Водночас, 
якщо подивитися на проблему структури з боку науки, то онтологічні структури вживаються в 
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контексті структурного реалізму, формування якого часто відбувається у такий спосіб: 
пізнаваними є лише структури. До прикладу, Статіс Силос характеризує структурний реалізм так: 
«Як гасло теза полягає в тому, що знання може досягти лише структурних рис світу» [5, с. 58]. 

Звідси зрозуміло, що лише структури пізнавані. Крім того, доцільно зазначити, що йдеться 
не про проблему рівноваги чи стабільності фізичної системи, не про те, як тіла поєднуються між 
собою силами зчеплення, тяжіння чи відштовхування. Як зазначає Ф. Неф, ідеться про зв’язок між 
метафізичними компонентами елементів, описаний у класичній метафізиці у термінах 
притаманності, модифікації, або відношення кількох речей до однієї панівної речі [див.: 5, с. 59]. 

Найбільш адекватним змістові структурної методології визначенням поняття структури в 
онтологічному аспекті, з нашого погляду, є те, що міститься в роботах А. Уйомова. «Поняття 
«структура», – відзначає він, – у вузькому значенні цього слова може бути ототожнене з поняттям 
системотворного відношення. У широкому розумінні під структурою іноді розуміється вся 
сукупність відношень між елементами. Одна й та ж «структура може бути у системах, різних за 
субстратом» [7, c. 19]. 

В історичному розвитку філософії неодноразово ставилася під сумнів об’єктивність 
властивостей і відношень, значно більшою мірою, ніж речей, що породжувало різні теоретико-
пізнавальні концепції. Так, однією з головних тез англійського емпіризму є твердження про 
первинні та вторинні якості, причому об’єктивний онтологічний статус визнавався або лише за 
першими (Дж. Лок), або заперечувався взагалі (Дж. Берклі).  

Доречно зазначити, що структурний метод досить дієво конституюється в математичному 
пізнанні. Поняття (структура) широко використовується групою математиків, які працювали під 
псевдонімом Н. Бурбакі. Їх ідеї репрезентує багатотомний трактат «Елементи математики». Ці 
вчені вперше запропонували визначення поняття структури, яким послуговуються й сьогодні. 
«Тепер можна пояснити, що слід розуміти у найбільш загальному вигляді під математичною 
структурою, – зазначають Н.Бурбакі – загальна риса різних понять, що позначаються цим родовим 
іменем, полягає в тому, що всі вони застосовні до елементів, природу яких не уточнено; для 
визначення структури задається одне чи кілька відношень, у які вступають ці елементи (...), потім 
постулюється, що це відношення чи дані відношення задовольняють певним умовам (які 
перераховуються), що є аксіомами розглянутої структури» [2, c. 84].  

Враховуючи це, математика трактувалась як наука про математичні структури, що 
викликане зростанням ролі математичного моделювання в сучасній прикладній математиці. На 
думку М. Клайна, математику цілком можна «представляти як своєрідне сховище математичних 
структур», до того ж «окремі аспекти фізичної чи емпіричної реальності точно відповідають цим 
структурам, начебто останні «підігнані» під них [див.: 2, c. 137]». 

У своїй статті «Тексти і шматки» Р. Рорті поділяє об’єкти нашого пізнання на два види. Це 
тексти, кимось написані, і шматки, на які ми або хтось розбиває світ. Світ є сукупністю шматків, 
але ми самі вирішуємо, на які шматки «розбивається світ» [див.: 4, с. 327]. Окремі істинні 
твердження, вважає Рорті, можуть бути попарно згруповані з іншими «шматками реальності». При 
цьому частини твердження об’єднуються з частинами обраного шматка. 

Всі пошуки відповіді на запитання Рорті вважає безперспективними, а всі уявлення про 
реальність як про феномен, який володіє якоюсь «природою», – це різновиди міфічного чи 
релігійного мислення. На його думку, уявлення про те, чим є одна мова, якій світ надає перевагу – 
мова, здатна розчленовувати речі на частини – були зарозумілістю. Звідси Рорті доходить 
висновку про наявність у всіх реалістичних теоріях неусвідомленої, але домінуючої мети: 
перенести спосіб пізнання текстів на пізнання шматків [див.: 4].  

Трансформацію поняття реальності здійснив структуралізм, який не лише принципово 
змінює зміст поняття реальності, а й робить його неактуальним у своїй системі пізнання світу. 
Критика онтології в цілому, реальності зокрема, призводить до того, що втрачається як предметне, 
так і духовне розуміння реальності.  

Докладні розвідки щодо змісту поняття «структура» містяться у працях представників 
структуралізму. Прикладом може бути визначення К. Леві-Строса: «Структура – це всього-на-
всього впорядкованість, яка відповідає двом вимогам: це система, що тримається внутрішнім 
зв’язком, і ця пов’язаність, яка недоступна спостерігачу ізольованої системи, виявляється при 
вивченні її трансформацій, завдяки яким у різних, на перший погляд, системах відкриваються 
подібні риси» [11, c. 75]. 

У творчості іншого представника постструктуралізму У. Еко ставиться питання про 
об’єктивність структур. Він міркує про те, як ми отримуємо структури. Наприклад, можна уявити 
людське тіло у вигляді зв’язки відношень, яку ототожнюємо зі скелетом і суттєво спростивши, 
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виразити це у вигляді схеми. У такий спосіб виокремлюємо структуру, спільну для різних індивідів, 
дискретні елементи і спосіб їх поєднання у вигляді ліній різної конфігурації і довжини [див.: 11, 
c. 79]. Така структура відображає реальність, яка існує об’єктивно, але це відображення збіднене і 
спрощене, воно є продуктом певного погляду. Якщо би було бажання вивчати людське тіло з іншої 
позиції, зокрема системи кровообігу в організмі, обрано було б інший варіант структури. У. Еко 
вважає, що структура не існує об’єктивно, що це завжди – «модель, побудована за допомогою 
певних спрощень, які дозволяють аналізувати явище з одного-єдиного погляду» [11, c. 80]. 

А. Уйомов підкреслює, що хоч «історія людського пізнання знає багато спроб обґрунтувати 
первинність або переважаючу реальність речей (реїзм), або властивостей (атрибутивізм), або 
відношень (реляціонізм), або якоїсь пари з цієї трійки категорій» [150, c. 23], проте їх об’єктивний 
статус однаковий. Тому найкраще «відмовитися від пошуків первинного, обіцяючи замість цього 
низку переваг», адже «речі, властивості та відношення не відрізняються одне від одного 
абсолютно, а лише за функціями, які вони виконують стосовно одне одного» [7, c. 23].  

Хід міркувань на користь цієї думку такий. Якщо первень існує, він не може бути ні системою, 
ні структурою; якщо б він і був структурованою системою, її не можна було б побачити чи 
визначити. Якщо структурний метод спирається на пра-структуру, тоді реальність, яка впізнається 
як структура, є псевдореальністю і жодні моделі не потрібні. «Структурні моделі, – зауважує Еко, – 
не що інше як чисті оперативні фікції, реальність багатша й суперечливіша» [11, c. 17].  

Отже, структури можуть трактуватися лише як пізнавальні моделі (епістемологічно) й не 
повинні претендувати на відображення об’єкта чи поставати у ролі первня, тобто поняття 
структури характеризується з епістемологічних позицій. Структурні моделі мають значення лише 
як критерії пізнання, можливі у колі феноменів, і не можуть пов’язувати феноменальний і 
ноуменальний світи. Що ж стосується показаної кореляції, то вона свідчить про те, що всі види 
реальності – не що інше як розщеплення в дзеркалі свідомості людини єдиної реальності, У 
зв’язку з цим проблема реальності перестає трактуватися в онтологічному контексті й 
досліджується виключно з епістемологічних позицій.  
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Summary 

Onufriychuk R. Correlation Concepts «Reality» and «Theoretical Structure» in Terms of Modern 
Philosophy Guidelines and Methodology of Science. The article analyzes the correlation between the concepts of 
«reality» and «structure» in modern philosophical and scientific discourse. It is found that the scientific way of 
knowing reality is clearly associated with a certain conceptual representation of reality. It is alleged that the 
emerging science of theoretical structure (reality) is so complex and rapidly changing in its formations that 
interpretation of component can not be made «final» and will fluctuate in the development of science. Keywords: 
reality, structure, scientific realism, structural realism, theoretical object. 
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МЕТАФІЗИКА ЯК НАУКА: МОЖЛИВОСТІ ТА МЕЖІ 
  

Проаналізовано позицію Домініка О’Мари, щодо головних ідей Олександра Афродисійського, Сіріана, 
Прокла, Дамаскія про можливості метафізики як науки. Констатовано, що саме неоплатоніки 
перетворили метафізику на метафізичну науку, вперше окресливши її межі. Сформульовано питання про 
актуальність порівняльного аналізу коментарів і трактатів неоплатоніків, а також кантівського вчення. 
Ключові слова: метафізика, аподиктична наука, божественна субстанція, трансцендентний Розум, 
трансцендентне буття, дискурсивний розум. 

 
Криза метафізики, що триває вже не одне століття, спроби повної деконструкції, пошуки нових 

шляхів її розвитку спричиняють глибоке зацікавлення генезою метафізики як науки. Говорячи про 
появу метафізики, дослідники найчастіше звертаються до таких мислителів як Парменід, Платон, 
Аристотель, Томас Аквінський, а коли мова заходить про початок кризи метафізичної науки, 
апелюють до Канта, залишаючи поза увагою грецьких філософів ІІІ-VI століття, зокрема Олександра 
Афродисійського, Сіріана, Прокла, Дамаскія, хоча саме вони перетворили метафізику на метафізичну 
науку, окресливши водночас її межі. 

Мета статті – показати одночасність процесів становлення метафізики як науки та 
окреслення її меж.  

Як зауважує М. Солопова, Олександр – перший серед коментаторів, чиї тексти збереглись, і 
останній, хто витлумачував Аристотеля «за допомогою Аристотеля», без залучення неоплатонівського 
словника [див.: 4]. Його Коментар на Метафізику Аристотеля, у тому вигляді в якому він дійшов до 
нас грецькою мовою, охоплює лише п’ять книг. У цих книгах, як відомо, Аристотель розмірковує про 
вищу науку – мудрість, яка повинна досліджувати перші принципи і причини всього сутнього. Також 
він говорить про певну універсальну науку (першу філософію) про сутнє як сутнє, субстанцію, що 
містить аксіоми, які становлять основу для всіх доведень, науку про божественну субстанцію, яку 
називається теологією. Як зазначає Д. О’Мара (Dominic O’Meara), Олександр Афродисійський 
виходить з того, що Аристотель мав єдину, цілісну концепцію та завжди говорив про одну й ту ж 
науку – мудрість, яка є першою філософією чи теологією [2, с. 419]. І питання тут не лише в тому, що 
ці різні назви стосуються однієї науки, а й у тому, що ці різноманітні об’єкти, яких стосуються ці 
науки, повинні бути пов’язаними між собою.  

Виходячи з того, що Аристотель говорить про одну науку (метафізику), Олександр здійснює 
важливий крок: він уважає, що цю науку потрібно мислити як аподиктичну, відповідно до того, як її 
визначає Аристотель у Другій аналітиці. На думку Д. О’Мари, це дуже важливий крок, якщо ми 
сьогодні читаємо трактат Аристотеля як дослідницький, діалектичний, насичений апоріями. 
Олександр сподівається відшукати в ньому науку, структура якої повністю відповідає структурі 
аподиктичної науки, описаної в Аналітиці Аристотеля. Як аподиктична наука, метафізика, за 
Олександром, використовує аксіоми, має свій власний предмет і, відштовхуючись від визначень, 
розробляє силогізми, обґрунтовуючи сутнісні властивості свого об’єкта. За словами Д. О’Мари, 
аксіоми метафізики, з погляду Олександра, – це ті самі, які обговорює Аристотель (особливе значення 
серед них належить принципові несуперечності); Олександр доходить висновку, що ці основоположні 
аксіоми цікаві з погляду метафізики – оскільки так само, як метафізика, вони пов’язані зі всім сутнім 
[див.: 2, с. 421].  

Отже, предметом метафізики, її hupokeimenon genos, є все сутнє, або сутнє як сутнє. Проте рід 
сутнього, про який йде мова, це не такий рід, який просто зараховує співвідносні види до якоїсь 
категорії. Радше, це рід, утворений сутніми, які у свою чергу є в бутті через відношення до 
певного центрального типу буття, виходять з нього і належать йому. Так, окремі види сутнього 
утворюють рід сутнього, який належить до центрального типу буття, тобто до субстанції. Таке 
відношення є одночасно відношенням через визначення і через існування: значення того, що існує 
крім субстанції, логічно передбачають значення субстанції; існування іншого сутнього, тобто 
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сутнього в категоріях, відмінних від категорії субстанції, похідне від існування субстанції. Понад 
те, існує ієрархія субстанцій, більш високі первинні субстанції є причинами нижчих, вторинних. 
При цьому первинні субстанції мають буття в своїй первинній, найбільш напруженій формі. Ця 
первинна субстанція є аристотелівською божественною субстанцією, трансцендентним Розумом.  

На жаль, зазначає Д. О’Мара, незрозуміло, як саме, з погляду Олександра, божественна 
субстанція виявляється причиною існування нижчих родів сутнього, нижчих субстанцій і того, що 
існує в інших категоріях [2, с. 421]. Нарешті, Олександр ототожнює сутнісні властивості, які 
обґрунтовуються метафізикою, з тими, про які говорить Аристотель в книзі Г: єдність – 
множинність, схожість – відмінність, рівне – не рівне. З вище зазначеного, на думку Д. О’Мара, 
видно, що Олександр займає дуже характерну позицію, яка мала вплив на наступних філософів з 
центрального питання про предмет метафізики, питання, з якого позиція самого Аристотеля 
видається неясною, чи є метафізика універсальною наукою про сутнє як сутнє, різновидом 
загальної онтології, чи вона є особливою наукою про божественне буття або субстанцію, 
філософською теологією? [2, с. 422] Мабуть, припускає Д. О’Мара, Олександр дотримується тієї 
позиції, що буття не є рід у звичному розумінні слова – рід, який визначає відношення видів до тієї 
чи тієї категорії. Буття, за Олександром, утворює ряди початкових і наступних членів, причому 
перший член є причиною буття членів, які йдуть за ним. Таким вихідним членом є божественна 
субстанція – причина буття всіх інших членів роду сутнього. Отже, наука про божественну 
субстанцію є наукою про все сутнє, наукою про буття в його первинній формі, причину всіх 
наступних видів буття. Проте залишається відкритим питання: як Олександр, якщо він думав про 
рід сутнього саме як про ряд початкових і наступних членів, міг уважати можливою науку про 
сутнє, яка просто узагальнювала б окремі науки про види сутнього. Адже буття, за Олександром, – 
це не рід, який складається з видів, і тому відповідні науки не будуть універсальною наукою, яка 
узагальнить окремі науки. 

Неоплатонік Сіріан прийняв запропоновану Олександром інтерпретацію аристотелівської 
метафізичної науки та використав її для тлумачення Платона [2, с. 424]. Вчення Аристотеля у 
Сіріана стало пропедевтикою до філософії Платона. Д. О’Мара звертає увагу на те, що 
аристотелівська метафізика, формалізована Олександром, увійшовши до навчального курсу школи 
Сіріана, підказала спосіб формалізації неоплатонівської метафізичної науки. Проте, незважаючи 
на видимість відповідності між формалізацією метафізичної науки як науки про божественну 
субстанцію в Олександра і діалектики Платона як науки про трансцендентні форми, Сіріан 
усвідомлював головну складність, яку сформулював ще Теофраст: як можливе знання про 
трансцендентне божественне буття? У Сіріана вона посилюється конфліктом між його 
платонічною переконаністю в тому, що божественний Розум і об’єкт його мислення, форми, 
трансцендентні стосовно дискурсивного людського розсудку, та прийняттям формалізації 
метафізики Олександра Афродисійського, де та представлена як дискурсивна наука.  

Отже, доходить слушного висновку Д. О’Мара, постає фундаментальне питання: як можлива 
людська наука про сутності трансцендентні стосовно об’єктів, які пізнаються засобами людської 
науки [2, с. 425]? Розв’язання цієї проблеми, запропоноване Сіріаном в його «Коментарі» на 
«Метафізику» Аристотеля, Д. О’Мара коротко формулює так. За «Тімеєм» Платона, створюючий 
світ, божественний Розум (деміург) створює також і душу – світову душу та душі індивідуальні, 
утворюючи їх у відповідності з певними формальними принципами і за особливими 
математичними законами. Тому, займаючись математикою, людська душа в самій своїй природі 
відкриває вроджене знання математичних законів – знання, котре вона потім виражає у 
математичних доведеннях. І ці математичні закони відповідають законам всесвіту, оскільки це ті 
самі закони, яких дотримується божественний Розум, який впорядковує світ.  

Самі елементи притаманного людській душі вродженого знання, які Сіріан називає 
субстанційними логосами і які включають математичні закони, є образами свого творця – 
божественного Розуму і предмета його думки – трансцендентних форм. Отже, в розвитку 
наукового знання, такого як чиста математика, людська душа проектує образи трансцендентного 
божественного буття. Тож наукове, дискурсивне знання божественного буття можливе як наукове 
вираження вроджених ідей, що є образами цього буття [див.: 2, с. 426]. Відповідно метафізика як 
дискурсивна, наукова форма знання, не мислить трансцендентне буття, яке вислизає від 
дискурсивного пізнання, безпосередньо, а має справу з притаманним душі вродженим знанням – 
тими поняттями, які можуть бути виражені та які виявляють, як образи, це трансцендентне буття. 
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Саме так і стає можливою наука про те, що перебуває поза межами науки. 
Проте, як наголошує Д. О’Мара, в «Коментарі» Сіріана на «Метафізику» Аристотеля ми не 

виявляємо розгорнутого викладу цієї платонізованої аристотелівської метафізичної науки, 
оскільки Сіріан концентрується на запереченні аристотелівської критики платонізму. Сіріан 
припускає існування певного канону піфагорійських і платонічних текстів, у якому, на його думку, 
цю метафізичну науку належить виявити. Але сам він не дає викладу цієї науки. Судячи з 
навчального курсу, за яким він ішов, Д. О’Мара припускає, що найбільш адекватним її 
вираженням повинен був стати діалог «Парменід» Платона [2, с. 426]. 

Д. О’Мара звертається до цієї праці та найбільш яскравого учня Сіріана, який вивчав 
«Метафізику» Аристотеля разом з ним, до коментаря Прокла на «Парменіда» Платона, крім того – 
до «Платонівської теології», «Первнів теології», що були популярними у Середні віки, і 
найчастіше саме з неї починають вивчення Прокла сьогодні. Д. О’Мара обґрунтовує думку, що 
«Первні теології» – метафізична наука у тому вигляді, як її розумів Сіріан. У заголовку йдеться 
про «теологію»; теологія тут береться в аристотелівському розумінні – як наука про божественну 
субстанцію. І справді, Сіріан називає працю Аристотеля, присвячену метафізиці, «теологічним 
трактатом». Слово «первні» у заголовку праці Прокла переконує, що йдеться про навчальний 
посібник, і, окрім того, нагадує про «Первні» Евкліда. Математична чи геометрична форма 
трактату, можливо, зумовлена тим, що саме математична наука фундаментально надихала ті 
уявлення про наукові знання, які розвивались Аристотелем або Сіріаном.  

У тексті ми зустрічаємося зі сферою божественного, яка виходить, як уважають платоніки, з 
першопричини всього сутнього – Єдиного, через Розум, аж до Душі. Описуючи ці божественні 
сутності, Прокл говорить також і про причини буття. Крім того, низка сформульованих ним 
теорем, наприклад Теорема 1 (Кожна множина у той або той спосіб причетна до єдиного), має 
гранично загальний характер. Досліджуються певні сутнісні властивості буття – особливо єдність і 
множинність, Д. О’Мара відзначає також, що висновки вибудовуються на підставі строгих 
переконливих аргументів і що висновки з окремих аргументів використовуються потім як основи 
для аргументів, які обгрунтовують наступні висновки, створюючи в цілому вражаючий ланцюг 
доведень, який відображає ланцюг, який пов’язує саме буття. Можна також виявити аксіоми, які 
використовуються для доведення. Наприклад, доведення Теореми 1, яке вибудовується як 
доведення від супротивного (modus tollens), у кінцевому підсумку ґрунтується на двох аксіомах, 
які згадуються Проклом наприкінці міркування: про те, що ціле більше від частини, і що нічого не 
походить з нічого. Але чи є ця аподиктична наука, подана у «Первнях теології» Прокла, науковим 
вираженням не трансцендентних сутностей, а наших вроджених понять про ці сутності, як того 
вимагає дане Сіріаном тлумачення можливості метафізичної науки?  

У книзі ІІ (гл 12) ми знаходимо такий текст [див.: 3]: «Так що ж це за перше поняття науки 
[тобто теології], яка походить від [божественного] розуму і являє себе? Яке поняття ми могли б 
назвати таким, якщо не найбільш просте і пізнаване поняття цієї науки? Адже саме це поняття 
особливо подібне до знання розуму. Що ж це таке? «Єдине, говорить Парменід, якщо воно єдине, не 
буде множинним». Насправді, множинне за необхідністю причетне до єдиного, єдине ж єдиному не 
причетне, а є єдиним саме собою». Прокл з’ясовує питання про найпервинніше поняття теології і 
знаходить його в одному з тверджень платонівського «Парменіда»: «Єдине, якщо воно єдине, не 
буде множинним». Ця цитата взята з першої гіпотези другої частини «Парменіда», в якій, на думку 
платоніків пізньої античності, йшла мова про вищий метафізичний принцип, причину всього 
сутнього – Єдине. У Теоремі 1 «Первнів теології» Прокла можна також виявити, що будь-яка 
множина так або так об’єднана, а в Теоремі 4 – що все об’єднане, тобто будь-яка множина, 
відрізняється від того, що єдине як Єдине. Іншими словами, Теорема 4 виявляється рівнозначною 
тому твердженню, яке в «Платонівській теології» постає як перше твердження теології.  

Отже, висновує Д. О’Мара, ми бачимо, що висновки з доведень у «Первнях теології», які 
наводяться у вигляді заголовків відповідних їм доведень, насправді є поняттями, вираженими у 
формі теорем про сутнє [див.: 2, с. 429]. Теорема 4, яка постулює відмінність між будь-якою 
об’єднаною множинністю і тим, що єдине саме собою, вводиться на підставі трьох попередніх 
теорем і сама є важливою ланкою в системі аргументації, оскільки відокремлює об’єднані 
множини від того, що об’єднує їх і що саме собою, в кінцевому підсумку, не може бути 
об’єднаною множинністю, а повинно бути єдиним саме собою. Отже, ми зустрічаємося з 
твердженням про те, що вся дійсність як об’єднана множина залежить у власному бутті від 
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першопричини своєї єдності, яка є не об’єднаною сутністю, а тільки чистим трансцендентним 
єдиним. Далі Прокл розвиває серію аргументів, які визначають порядок виникнення різних рівнів 
сутнього з першого первня – трансцендентного Єдиного.  

Отже, доходить висновку Д. О’Мара, у «Первнях теології» Прокла ми знаходимо розгорнутий 
виклад тієї метафізичної науки, яка була задумана Сіріаном, натхненним, у свою чергу, тлумаченням 
Аристотеля в Олександра Афродисійського. Ця метафізична наука є не безпосереднім пізнанням 
трансцендентного, а дискурсивним вираженням вроджених понять, підсумком якої виявляються 
теореми про трансцендентне. Д. О’Мара говорить, що важко позбутися відчуття, що філософ міг 
мати бажання використати це дискурсивне знання для того, щоб переступити через його межі й 
досягти границь самого божественного буття, за посередництвом знання, яке перебуває поза межею 
наукової дискурсивності. У зв’язку з цим Д. О’Мара згадує, що за словами самого Платона в 
«Парменіді» (135d–136a), друга частина діалогу є вправою для молодого недосвідченого Сократа 
[див.: 2, с. 429]. Прокл підхоплює цю ідею в своєму «Коментарі на Парменіда», а Сіріан описує як 
вправу протиборчих аргументів у книзі В «Метафізики» Аристотеля. «Первні теології» Прокла теж 
можна розглядати як настанову, необхідну для набуття навичок метафізичного мислення. Це не 
останнє слово у метафізичному пізнанні, а лише сходинка, що веде зрештою до осягнення 
божественного буття, яке перебуває поза межами дискурсивності.  

До теми цього дослідження безпосередній стосунок мають також дві праці Дамаскія, 
останнього схоларха Афінської школи: «Коментар на Парменіда» Платона і трактат «Про первні», 
повна назва якого – «Складнощі та розв’язання, пов’язані з первнями». На думку Д. О’Мара, ця 
остання праця особливо цікава [див.: 2, с. 429]. Вона є, із посиланням на первні чи причини дійсності 
(тобто на власний предмет метафізики), старанно розробленою панорамою складнощів і 
суперечностей, які наявні у твердженнях, котрі ми робимо про такі первні. При читанні цієї книги 
може здаватися, що все, що говориться про такі первні, суперечливе, і що не залишається нічого 
безсумнівного. Порівняно з чіткою і прямою дорогою, прокладеною крізь метафізичні проблеми 
«Первнями теології» Прокла, праця Дамаскія постає як море невизначеності, протиборчих позицій, 
сум’яття, розладу, без жодного чіткого напряму і горизонту. Піддавшись цьому враженню, пише 
Д. О’Мара, окремі вчені знаходили у праці Дамаскія вираження відчаю, занепаду і краху світу 
язичницького інтелектуала, який задихався в християнізованій імперії Юстиніана [див.: 2, с. 429]. 

На початку свого трактату Дамаскій розмірковує про перший метафізичний принцип – 
Єдине, – у термінах, пов’язаних із поняттями частини і цілого, тими поняттями, які вже були 
залучені в обговорення проблематики єдиного в тому, що вважалося відповідною частиною 
платонівського «Парменіда». Дамаскій доводить, що (1) Єдине є частиною цілого і що (2) Єдине 
не є частиною цілого. Якщо взяти перше твердження: (1) Єдине є частина цілого, то поняття 
цілого можна визначати по-різному. Наприклад, під «цілим» ми можемо розуміти те, в чому 
немає жодного недоліку. Чи ж «ціле» може позначати порядок причин і наслідків. Або ж «ціле» 
може означати всю сукупність мислимого. При будь-якому з цих способів визначення цілого 
зрозуміло, що Єдине є частиною певного цілого. Тепер візьмемо протилежне твердження: (2) 
Єдине не є частиною цілого. Як зауважує Д. О’Мара, Дамаскій показує це за допомогою таких 
аргументів: якщо ціле є низкою причин і наслідків, то ці причини і наслідки підпорядковані одне 
одному, утворюючи цей ряд. Але якщо найперша основа, Єдине – причина всього, то воно буде 
причиною й цього узгодженого ряду як цілого, тому не може бути членом цього ряду. Отже, 
воно не є частиною цілого. Далі Дамаскій починає доведення того, що Єдине – і єдине, і не 
єдине. Воно єдине, вищий ступінь єдності в ряду речей, які являють собою об’єднані 
множинності, і не єдине, не будучи членом цього ряду. 

Д. О’Мара запитує: а як сам Дамаскій розуміє ті суперечності, через які він проводить свого 
читача? Що, на його думку, розкривається у цих труднощах? Кілька разів Дамаскій звертається до 
сократівського образу пологових мук душі, котра намагається породити знання. Саме так 
страждаємо й ми, намагаючись породити у нашому мисленні наявне в нас Єдине. Намагаючись 
виразити в нашій думці (в наших поняттях і міркуваннях) і в нашій мові те, що не може бути 
осягнуте і висловлене, ми втрачаємо його в тому, що з нього виходить. І все ж ми хочемо знайти 
його, повернутися до нього. Проектуючи неосяжне на рівень осяжного, ми і віддаляємося від 
неосяжного, і все-таки шукаємо шлях повернення до нього. Отже, доходить висновку Д. О’Мара, 
Дамаскій пропонує нам вправлятись у дискурсивному міркуванні про метафізичні принципи, 
через яке виявляються межі, неадекватність такого розмірковування стосовно трансцендентного; і 
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водночас воно слугує засобом виявити це трансцендентне в нашому мисленні про нього і поза 
межами цього мислення. Отже, Дамаскій показує межі метафізичної науки і, просуваючи цю 
науку до її власних меж, демонструє також, як вона може пробудити розумну душу до виходу за 
власні межі, на зустріч трансцендентному [див.: 2, с. 432]. І тут варто погодитися з Д. О’Мара, що 
праця Дамаскія зовсім не є результатом розчарування, визнання безумовної невдачі грецької 
метафізики, а вищим досягненням у розвитку метафізичної науки, започаткованої Олександром 
Афродисійським і продовженій Сіріаном і Проклом.  

 Слушним і цінним видається висновок Д. О’Мара: «Якщо після цього у нас усе ще 
залишилися ілюзії стосовно адекватності нашої метафізичної науки, Дамаскій зцілює нас від 
них, відкриваючи наші уми для того, що перебуває поза межами чи перевищує наші власні 
метафізичні зусилля» [2, с. 432]. 

Через багато століть успіхів і невдач метафізики у XVIII столітті видатний німецький 
філософ Імануїл Кант звертається до тієї ж проблематики, окресленої у працях Дамаскія. У своїй 
праці «Критика чистого розуму» він зазначає, що людський розум в одному з видів свого 
пізнання (а це метафізика) має незвичайну долю: його хвилюють питання, які він не може 
відкинути, але й не може дати відповіді на них. Тривалий час метафізика вважалася королевою 
всіх наук, тепер її почали часто критикувати. Постала потреба в критиці розумової 
спроможності щодо всіх знань, до яких він може прагнути незалежно від досвіду. Ця критика 
повинна дати відповідь на запитання: чи можлива метафізика? [див.: 1, с. 15]. 

Кантова відповідь ніби відома. Він говорить про неможливість метафізики в її попередніх 
формах, оскільки через антиномічність розуму на ключові запитання вона не може дати 
відповідь. Насправді ж усе не так однозначно. Для прояснення питання насамперед варто 
звернутися до праці Мартіна Гайдеґера «Кант і проблема метафізики». У цій праці Гайдеґер 
інтерпретує «Критику чистого розуму» як обґрунтування метафізики. Він зазначає, що 
експозиція кантівського підходу до обґрунтування метафізики рівнозначна відповіді: чому 
обґрунтування метафізики стало для Канта «критикою чистого розуму»? [5, с. 1]; для цього 
потрібно дати відповідь на три запитання: що таке традиційна метафізика? який підхід до її 
обґрунтування і чому це обґрунтування є «критикою чистого розуму»?  

На думку Гайдеґера, перспективу, в якій Кант аналізував метафізику і в якій він повинен був 
розгортати своє обґрунтування, можна позначити за допомогою такого визначення Баумґартена: 
метафізика – це наука, яка містить первні того, що осягається в людському пізнанні. Вона охоплює 
онтологію, космологію, психологію та природну теологію. Але тут, Гайдеґер виявляє 
проблематичність самого терміна «метафізика».  

Спочатку винятково технічне значення виразу τα μετα τα φυσικα (для позначення творів 
Аристотеля, які виходили за межі «Фізики») згодом (латиною metaphisica) набуло 
специфічного змісту. А саме, у процесі злиття грецьких слів, які складали вираз «та мета та 
фісіка», у латинському виразі Metaphisica префікс «мета» змінив своє значення. Те, що 
означало просто місцеперебування, почало означати поворот, «відвертання від однієї речі до 
іншої». Метафізика перетворюється на пізнання того, що перебуває поза сферою чуттєвого, 
науку про надчуттєве та пізнання надчуттєвого. Зміна назви супроводжувалася зміною самої 
долі філософії у Західній Європі [див.: 6, с. 143–144]. 

На думку Гайдеґера, Кант схильний розуміти традиційну метафізику саме у другому значенні. 
Ця метафізика, як її часто називають – шкільна, насамперед, укорінена у християнському тлумачені 
світу з віри. Усе сутнє ділиться на регіони, які стають об’єктом дослідження теології, космології та 
психології, входячи до складу такої дисципліни як metaphysica specialis. На відміну від неї онтологія 
(metaphysica generalis) досліджує сутнє в цілому, сутнє як таке. По-друге, традиційна метафізика 
трактується як вища наука, «королева наук», а отже, її тип пізнання повинен бути найбільш строгим, 
тобто вона повинна відповідати математичному ідеалові пізнання. Пізнання сутнього в цілому та в 
основних його регіонах виявляється наукою з чистого розуму. 

Як зазначає Гайдеґер, Кант підтримує цей задум метафізики, навіть ще більш послідовно 
використовує його у випадку metaphysica specialis, яку він називає «власне метафізикою» [5, с. 5]. 
Проте Кант розуміє, що до цього часу метафізика постійно зазнавала невдач, а тому потрібно 
відмовитися від будь-яких спроб розширення чистого пізнання розумом, до того часу, доки не 
роз’яснене питання про саму внутрішню можливість цієї науки. Так постає завдання 
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обґрунтування в розумінні сутнісного визначення метафізики. Гайдеґер детально аналізує те, як 
Кант починає це сутнісне визначення меж метафізики. 

У метафізиці як у чистому раціональному пізнанні загального у сутньому й, відповідно, 
цілісності його головних сфер здійснюється вихід поза межі того особливого й одиничного, що в 
тому чи тому випадку може запропонувати досвід. Переступаючи через чуттєве, це пізнання 
прагне осягнути надчуттєве сутнє. Недоліком метафізики стала відсутність переконливих 
доведень тих прозрінь, на які вона претендувала. Що ж надає цій метафізиці внутрішню 
можливість бути тим, чим вона хоче бути? 

Обґрунтування метафізики в розумінні визначення меж її внутрішньої можливості 
повинно передусім спрямовуватися до кінцевої мети метафізики – до сутнісного визначення 
metaphysica specialis. Тому що вона є пізнанням надчуттєвого сутнього. Питання ж про 
внутрішню можливість такого пізнання зводиться до більш загального питання про внутрішню 
можливість розкриття сутнього як такого. Тоді обґрунтування – це прояснення сутності 
ставлення до сутнього, в якому воно виявляє себе у самому собі, так що будь-яке висловлювання 
про нього може бути засвідчене, виходячи з нього. 

Природничники зрозуміли, що розум проникає лише в те, що сам здійснює відповідно до 
свого проекту, що він з принципами своїх суджень повинен передувати природі та примушувати її 
відповідати на свої запитання. Кант писав: «Коли Галілей став скочувати з похилої площини свої 
кулі обраної ним самим [різної] ваги, або [коли] Торрічеллі змусив повітря тримати вагу, котра, як 
він передбачав, дорівнювала вазі відомого йому стовпа води, або [коли] ще пізніше Шталь 
перетворював метали на вапно і вапно назад на метал, щось виділяючи з цих речовин і знову 
приєднуючи до них, – тоді на всіх природодослідників зійшло осяяння. Вони збагнули, що розум 
пізнає тільки те, що сам продукує за власним планом, що він з принципами своїх суджень, згідних 
із постійними законами, має йти попереду і змушувати природу відповідати на його запитання, а 
не дозволяти їй, так би мовити, водити себе на вуздечці, бо інакше випадковості спостереження, 
здійснені навмання, без заздалегідь складеного плану, не пов’язуватимуться в необхідному законі, 
якого розум шукає і потребує» [5, с. 24–25]. Спочатку має існувати буттєвий проект сутнього, саме 
він робить можливим попереднє розуміння – онтологічне пізнання. Але виникає інша проблема – 
проблема можливості онтології, яка включає питання про можливість metaphisyca specialis і 
спроба її обґрунтування тягне за собою питання про сутність metaphysica generalis. 

Отже, можна констатувати, що водночас із виникненням метафізики виникає питання про 
неодмінність її обґрунтування, з’ясовується, що існують певні межі її компетенції, котрі потрібно 
чітко окреслити. Виходячи з цього, доцільним був би глибший аналіз учень грецьких філософів ІІІ-
VI століття. 
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Summary 

Babiy R., Zadubrivs’ka O. Metaphysics as Science: Possibilities and Limits. The article deals with the 
position of Dominica O'Mary, on the main ideas of Alexander Aphrodisias, Syrian, Proclus, Damaskius on 
possibility of metaphysics as science. It is ascertained that Neoplatonists transformed metaphysics into metaphysical 
science and first outlined its limits. The authors overview the relevance of a comparative analysis of comments and 
treatisesof Neoplatonists and Kantian doctrine. Keywords: metaphysics, apodictic science, divine substance, 
transcendent Mind, transcendent being, discursive mind. 
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ЗНАЧЕННЯ СВІТОГЛЯДНИХ РЕГУЛЯТИВІВ 
ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
Досліджуються витоки емпіричної описової науки, вплив середньовічних емпіристських концепцій на 

розвиток емпіристської ідеології науки у майбутньому. Аргументується необхідність дослідження 
історичних форм реального співвідношення емпіричного і ціннісно-світоглядного знання в науці для 
адекватних пошуків закономірностей розвитку процесу пізнання. Розкриваються особливості становлення 
емпіризму в епохи античності та середньовіччя. Здійснюється аналіз впливу світоглядних регулятивів на 
характер наукового знання, а також ситуацій переважання таких регулятивів при нерозвиненості 
емпіричного компоненту в науково-пізнавальній діяльності. Аналізуються процеси функціювання наукової 
картини світу в емпіричному пізнанні, та ситуації, коли картина світу визначає постановку завдань 
експерименту і спостереження. Виявляється роль емпіричного знання в процесі наукового дослідження. 
Проаналізовано ситуації взаємодії світогляду і емпіричного матеріалу на різних етапах наукового пізнання. 
Ключові слова: досвід, експеримент, емпіризм, знання, методологія, наука, пізнання, світогляд.  

 
Актуальність обраної теми зумовлена значущістю дослідження історичних форм 

співвідношення емпіричного і ціннісно-світоглядного знання в науці для пошуку 
закономірностей розвитку процесу пізнання, а також необхідністю аналізу ситуацій взаємодії 
світогляду і емпіричного матеріалу для прояснення розуміння процесу наукового пізнання.  

М. Томпсон зазначає, що «було б помилкою недооцінювати роль ранньої науки у становленні 
сучасних галузей знання» [8, с. 25]. Незважаючи на те, що «в античній науці досвід ще не міг 
виконувати свою конструктивну функцію, оскільки він не виник як експеримент або активне 
спостереження, а сама наука розумілася переважно як духовно-теоретична діяльність, мета якої – 
знання» [5, с. 246], досить обґрунтованим є твердження: «Виникнення емпіричної описової науки 
пов'язане з ім'ям Аристотеля, практика та інтерпретація наукового пізнання якого протистоїть ідеям 
замкнутого теоретизму і платонівському ідеалу знання» [9, с. 126]. Отже, «загальна логічна схема 
емпіричного методу запозичується всіма наступними вченими в Аристотеля. В результаті ми 
розуміємо, що «експериментальний метод сучасної науки» простягається аж до Аристотеля і що 
саме його слід було вважати істинним батьком цього методу» [2, с. 147].  

Проте природознавство як емпіричне дослідження сформувалося згодом. «Саме в Оксфорді 
ми знаходимо перші паростки емпіричної філософії природи» [1, с. 162]. Однозначно вартий 
уваги той факт, що при дослідженні праць середньовічних францисканців, які створили наукову 
школу в Оксфордському університеті, історики науки виявили в них «декларації і висловлення, які 
за своїм духом дивовижно нагадували емпіричну ідеологію сучасної науки» [2, с. 146]. 

Серед науковців, дослідження яких дозволяють пролити світло на питання про вплив 
філософсько-світоглядних факторів на емпіричне дослідження, варто відзначити таких учених як 
Д. Антісері, А. Ахутін, А. Івін, Л. Косарєва, Л. Мікешина, А. Огурцов, В. Розін, Дж. Реале, 
В. Стьопін, М. Томпсон, В. Швирьов і багато інших.  

Метою статті є дослідження значення світоглядних регулятивів емпіричного дослідження. 
Відповідно, завдання полягає в аналізі ситуацій взаємодії світогляду з емпіричними даними, а 
також історичних форм співвідношення емпіричного і ціннісно-світоглядного знання в науці. 

А. Ахутін висловив цікаву думку: «Загальне джерело емпіричного підходу переважно 
перебуває в безпосередньо-практичних сферах людської життєдіяльності, в яких практична 
досвідність, прямий практичний ефект є тим, що визначає і всі пізнавальні процеси» [2, с. 148]. 
Отже, цілком закономірним є те, що в епоху середньовіччя емпірична методологія розвивається 
саме в контексті медицини, алхімії, астрології, магії та ін. В основі середньовічної філософії 
лежали уявлення про сутності та пасивну можливість становлення. «Знання сутності речей 
дозволяло виявити їхні кінцеві цілі, а досягнення цих цілей полягало в перетворенні потенцій у 
дійсність» [8, с. 29]. Досить переконливою виглядає думка, що середньовічна філософія 
однозначно перебувала під впливом Аристотеля. Світ поставав не випадковим скупченням 
атомів, а єдиним, гармонійним цілим у якому будь-яка річ з даною їй сутністю могла досягнути 
своєї цілі, тобто здійснитися. «За панування такої філософії завданням кожного 
природодослідника було не дослідження природи, а пізнання сутності та її мети» [8, с. 29]. 
Перед нами постає ситуація, коли за нерозвиненості емпіричної компоненти у науково-
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пізнавальній діяльності переважають саме світоглядні регулятиви, що накладає відбиток на 
характер наукового знання. Л. Мікешина пише, що «такого роду конкретно-історична ситуація 
існувала в середньовічній науці, дослідження якої дає можливість побачити всю драматичність 
подібного «крену» [5, с. 248]. «Традиція емпірико-описової, передусім класифікаційної, науки 
зберігалась і в середньовіччі (схоластичний емпіризм), хоча була там інтегрована в структуру 
цілісного релігійного світогляду» [9, с. 127]. У пізньому середньовіччі, на думку В. Розіна, ми 
бачимо вже цілком іншу картину: «єдине християнське світовідчуття поступово починає 
розщеплюватися на два плани – світське бачення, маніфестування якого дедалі більше бере на 
себе філософія та народжуване природознавство, та власне релігійне» [6, с. 262].  

Порівнюючи способи обґрунтування знання, які панували в середньовічній науці, з 
нормативами дослідження, прийнятими в науці Нового часу, можна помітити, що «виявляється 
зміна ідеалів і норм доказовості й обґрунтованості знання» [7, с. 56]. Середньовічний учений 
розрізняв правильне знання, перевірене спостереженнями, яке приносить практичний ефект, та 
істинне знання, що розкриває символічне значення речей. «Тому під час обґрунтування знання в 
середньовічній науці посилання на досвід як на доказ відповідності знання властивостям речей у 
кращому випадку означали виявлення тільки одного з багатьох смислів речі, до того ж не 
головного смислу» [7, с. 57]. Л. Мікешина стверджує, що на відміну від середньовіччя, «ситуація 
в науці Нового часу, коли емпіричне знання стає внутрішнім конструктивним компонентом 
науково-пізнавальної діяльності, докорінно змінює структурні та функціональні позиції 
світоглядних передумов у науці. Це виявилося, зокрема, в тому, що як емпірія, так і наука в 
цілому тепер оцінювалися на основі тих або тих критеріїв науковості» [5, с. 251-252].  

Наприкінці XVI – XVII ст. утверджуються інші ідеали і норми обґрунтованості знання. 
Відповідно до нових ціннісних орієнтацій і світоглядних настанов визначається головна мета 
пізнання – «вивчення та розкриття природних властивостей і зв'язків предметів, виявлення 
природних причин і законів природи» [7, с. 57]. Отже, головною вимогою обґрунтованості 
знання про природу постає його експериментальна перевірка. «Експеримент став вважатися 
важливим критерієм істинності знання» [7, с. 57]. Л. Мікешина стверджує, що: «Розробка та 
впровадження експериментального методу і відповідно перетворення емпіричного знання на 
вирішальний регулятивний і конструктивний чинник дозволяє науці Нового часу подолати 
«амбіції» натурфілософії та звільнитися, хоч і не відразу, від умоглядних натурфілософських 
побудов і прогнозів» [5, с. 252]. 

Основоположник наукового методу Френсіс Бекон відкинув концепцію Аристотеля про 
мету як кінцеву причину, «проголосив, що будь-яке знання повинно базуватися на фактах і 
експерименті» [8, с. 30]. На думку М. Томпсона, Ф. Бекон також стверджував, що при зборі даних 
потрібно не тільки відшукувати те, що підтверджує наші думки, а й враховувати факти, які їм 
суперечать, отже, Ф. Бекон «передбачив праці філософа XX століття Карла Поппера, який зробив 
фальсифікацію, а не верифікацію, істинною перевіркою гіпотези» [8, с. 31].  

Л. Косарєва висловлює думку, що звертання до документів наукової революції XVII ст. 
переконує в тому, що «специфіка виникаючої концепції знання про фізичний світ, починаючи з 
середини XVII ст., полягає не в утвердженні ідеалу абсолютно достовірного фізичного знання, а у 
відмові від цього високого ідеалу, який сходить до античності; і не в елімінації суб'єкта, а навпаки, у 
введені суб'єкта у «тіло» гносеологічних концепцій» [4, с. 116-117]. Отже, суб'єкт пізнання починає 
усвідомлюватись у всій його принциповій неусувності, людина розуміє, що «їй не дана божественна 
здатність у своєму досвіді безпомилково виокремлювати абсолютну, кінцеву істину» [4, с. 117]. 

Йдеться про ситуацію, коли підвищення ролі свідомої, відповідальної активності суб'єкта 
приводить до зниження вимог щодо достовірності нового досвідно-експериментального знання 
про світ. На думку Л. Косарєвої, «соціальний процес формування нового типу суб'єкта, здатного 
до критичної саморефлексії, призвів до кризи аристотелівського образу знання про природу як 
незмінного, абсолютного, непогрішного episteme, до визнання недосконалості наявного знання та 
можливості його вдосконалення та прогресу» [4, с. 155]. «У соціокультурній обстановці XVI-XVII 
ст. руйнується традиція, що сходить до античності, традиція принципового розділення двох сфер: 
достовірного знання сутності речей (episteme) і думки, вірогідності, правдоподібності (doxa), – і 
формується новий антидогматичний стиль наукового мислення – з «щіпкою солі» скептицизму» 
[там само]. Тож ми можемо погодитись із твердженням: «Ідеалом теоретичного знання про 
фізичний світ, висунутим імовірнісною гносеологією XVII ст., стає математично строго 
сформульована гіпотеза, яка добре узгоджується з відтворюваними в експерименті фактами і не 
претендує на статус абсолютно достовірної й остаточної істини» [там само].  
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Аналізуючи процеси функціювання наукової картини світу в емпіричному пізнанні, ми 
можемо дійти такого висновку: «Ситуації прямої взаємодії картини світу і досвіду зустрічаються як 
на ранніх стадіях формування наукової дисципліни, де вони можуть домінувати, так і на стадіях, 
коли дисципліна досягла достатньо високого рівня теоретизації, але разом із тим відкриває явища, 
для яких ще не створено пояснюючих теорій» [7, с. 65-66]. Також слід зазначити, що в обох 
випадках спеціальна наукова картина світу, виконуючи функції дослідницької програми, «визначає 
постановку завдань експерименту і спостереження та інтерпретацію їхніх результатів» [7, с. 66]. 

Варто звернути увагу й на проблему світоглядної та соціокультурної зумовленості 
знання. «Філософське обґрунтування спеціальних картин світу доповнюється впливами на них 
системи світоглядних смислів, які домінують у культурі відповідної історичної доби» [7, с. 60]. Ці 
смисли «активно беруть участь в адаптації кожної дисциплінарної онтології до культури її часу» 
[7, с. 60]. Вони отримують вираження в різноманітних феноменах духовної та матеріальної 
культури, створюючи при цьому поле значимих наочних образів, які у свою чергу застосовуються 
в різноманітних сферах людського пізнання, «входять у тканину картин досліджуваної реальності, 
що формулюються в різноманітних науках, і багато в чому забезпечують їх наочність і розуміння» 
[7, с. 60]. Наприклад, у розвитку механічної картини світу XVII-XVIII століть домінують образи 
Всесвіту як простої машини, «перегукуючись зі звичними уявленнями про предметні структури 
техніки доби першої промислової революції» [7, с. 60]. Далі ми бачимо виникнення в наукових 
картинах світу образів автомату, здатного до самоорганізації, образів, які постають «своєрідною 
апеляцією до наочності технічних пристроїв, які є складними саморегульованими системами і 
застосовуються в різноманітних сферах техніки другої половини XX ст.» [7, с. 61]. 

Проаналізувавши означені проблеми, важко не погодитись із наступним твердженням: 
«Ситуація взаємодії картини світу й емпіричного матеріалу, що характерна для ранніх стадій 
формування наукової дисципліни, відтворюється й на пізніших етапах наукового пізнання» [7, 
с. 68]. Водночас слід зазначити, що навіть тоді, коли наукою вже сформований прошарок 
конкретних теорій, експеримент і спостереження здатні виявити об'єкти, які не можна пояснити у 
межах існуючих теоретичних уявлень. «Тоді нові об'єкти вивчаються емпіричними засобами і 
картина світу починає регулювати процес такого дослідження, відчуваючи зворотній вплив його 
результатів» [7, с. 68]. Отже, можна стверджувати, що картина світу не тільки допомагає повніше 
інтерпретувати результати дослідження, а й пов'язує емпіричний і теоретичний рівні пізнання. 

На думку Л. Мікешиної, через аналіз історичних форм реального співвідношення 
емпіричного і ціннісно-світоглядного знання в науці, а також через їх усвідомлення філософією, 
можна сформулювати об'єктивну закономірність: «виникнення і розвиток теоретичного знання 
можуть бути тільки результатом спільного функціювання емпірії та світогляду» [5, с. 253]. З 
погляду А. Івіна: «не тільки теоретичне знання за своєю природою гіпотетичне й ніколи не стане 
абсолютно надійним, а й ті емпіричні дані, які лежать в його основі, також гіпотетичні й 
періодично потребують перегляду і нового підтвердження» [3, с. 167]. Науковець стверджує, що 
«сам собою досвід, узятий поза контекстом теоретичного обґрунтування й незалежно від тих 
традицій, авторитетів, вірувань, смаків і т.ін., які поділяє наукове співтовариство, не здатний 
забезпечити тверду основу для прийняття навіть тих тверджень, які, як здається, 
безпосередньо спираються на емпіричні дані» [3, с. 167] . 

На думку В. Швирьова, «включення первинної емпіричної інформації у теоретичний 
контекст не суперечить існуванню емпіричного базису науки як самостійного компоненту 
науково-пізнавальної діяльності в теоретичній науці» [9, с. 133]. Також слід зазначити, що 
відрив одного моменту від іншого, гіпертрофування одного за рахунок іншого неминуче 
приводить або до вузького емпіризму, або до пантеоретизму. «Емпіричне дослідження в 
розвинутій науці, як правило, завжди до певної міри запрограмоване теорією, проте міра цієї 
запрограмованості може бути досить різною» [9, с. 133]. Не варто також забувати, що «ідея 
«теоретичного навантаження» досвіду, що стала надзвичайно популярною в сучасній методології 
науки, почала формуватися ще наприкінці XIX століття [див.: 3, с. 221]. 

Л. Мікешина висловила слушну думку, що усвідомлення ролі та можливості застосування 
емпіричного знання значною мірою визначаються не лише внутрішньо-науковими 
методологічними вимогами, «а й філософсько-світоглядними чинниками, які опосередковано 
відображають соціально-історичну детермінацію науки імпульсами, що йдуть від культури» [5, 
с. 254]. Водночас варто зауважити, що при неповноті емпіричного знання, котре слугує базисом 
гіпотези, світоглядні передумови виконують самостійну евристичну функцію, постаючи при 
цьому базисом умоглядного раціонального прогнозування та здійснюючи додаткове 
обґрунтування самого змісту теорії. «Водночас світогляд реалізує орієнтуючу, селективну 
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функцію, оскільки завжди існує об'єктивна необхідність вибору способу опису та пояснення 
емпірії серед декількох логічно можливих» [5, с. 254]. 

Абсолютно переконливим є твердження про те, що поширений у літературі поділ знання 
на емпіричне і теоретичне, так само, як і дослідження цього протиставлення, не відповідає 
досягнутому нині рівню розвитку філософії та методології науки, оскільки такий поділ 
суперечить самому принципу соціальної детермінації науково-пізнавальної діяльності. «Наука в 
цьому випадку виявляється ніби зрізаною з коріння, взятою поза культурно-історичним 
контекстом» [5, с. 246]. Як підсумок, можна зазначити, що якщо емпіричне знання є 
відображенням досвіду в вузькому розумінні, найчастіше як експерименту, спостереження, то 
«зумовлене світоглядне знання – «це квінтесенція досвіду в широкому розумінні як соціально-
історичної практики, людської діяльності в цілому» [5, с. 253]. Тому дослідження значення 
світоглядних регулятивів у процесі емпіричного дослідження дає нам підстави стверджувати, що 
для розуміння закономірностей розвитку процесу пізнання важливо з’ясувати питання, котрі 
стосуються не тільки емпіричного і теоретичного рівнів наукового пізнання, а й метатеоретичного. 

Висновок. Проаналізувавши роль і значення світоглядних регулятивів емпіричного пізнання, 
можна стверджувати, що пряма взаємодія картини світу і досвіду має місце як на ранніх стадіях 
формування наукових дисциплін, так і в сучасних умовах. Виникнення і розвиток теоретичного знання 
є результатом спільного функціювання емпірії і світогляду. При цьому картина світу не тільки 
здійснює теоретичне програмування досвіду, але водночас і зазнає впливу цього досвіду в процесі 
свого розвитку. Емпіричне знання і ступінь його застосування в науковому дослідженні визначаються 
не лише внутрішньо-науковими методологічними вимогами, а й філософсько-світоглядними 
чинниками, які відображають соціально-історичну детермінацію науки імпульсами, що йдуть від 
культури. Досліджуючи особливості впливу філософсько-світоглядних чинників на емпіричне 
дослідження, потрібно враховувати історичний досвід, адже як ми могли пересвідчитися, вже 
середньовічні францисканці висловлювали ідеї, співзвучні з емпіричною ідеологію сучасної науки.  
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Summary 

Ferents K. The Meaning of Philosophical Regulatives of Empirical Research. The article studies the 
origins of empirical descriptive science, medieval empirical impact on the development of concepts of empirical 
ideology of science in the future. The need to study historical forms of real value and value-empirical philosophical 
knowledge in the science of searching for appropriate patterns of development of the learning process was being 
argued. The peculiarities of empiricism in Antiquity and the Middle Ages is revealed. The analysis was given to the 
impact of ideological regulatives the nature of scientific knowledge and the prevalence of such situations in the 
underdeveloped regulatives empirical component in scientific and cognitive activity. Operation processes were 
analyzed of scientific world in the empirical knowledge, and situations where the picture of the world determines the 
setting of tasks, experiment, and observation. The author analyzed the situation and outlook interaction of empirical 
material at different stages of scientific knowledge. Keywords: experience, experiment, empiricism, knowledge, 
methodology, science, knowledge, outlook. 
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СУВЕРЕН ЯК ФОРМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ УКРАЇНЦЯ 

 
Пропонується використання образу «Фенікс» як здатного народжуватись у власній смерті для 

розкриття концепту суб’єкта. Конструюється суб’єкт суверенами – людьми як носіями власної 
стурбованості складною проблемою, що усвідомлюється в акті розуміння обмеженості власного знання та 
неможливості її подолання без допомоги інших індивідів як суверенних носіїв іншого знання. Створений 
поєднанням зусиль різних людей, суб’єкт розв’язання складної проблеми в самому акті її розв’язання 
«вмирає» як суб’єкт. Він перетворюється на актора, який екстенсивно експлуатує знайдене рішення, та 
суверена, здатного за допомогою комунікації з’єднатися з іншим, народжуючись (зі смерті суб’єкта) як 
новий суб’єкт розв’язання нових проблем. Ключові слова: об’єкт, суб’єкт, актор, суверен.  

 
У сучасних соціальних дослідженнях значного поширення набула думка, що «людина 

натовпу» афективно переживає почуття безпеки, оскільки обмежується усвідомленням, що 
рішення приймає не особисто. Відповідно за наслідки не може бути повноти особистої 
відповідальності. Тобто домінує таке розуміння буття людини у натовпі (шерензі, фаланзі…), яке 
полягає у визнанні, що людина здебільшого «чує» не себе, а інших. Однак осмислення 
українського «майдану 2013-2014 рр.» виявляє таку соціальну якість громадян України, яка не 
може бути визначена поширеними в суспільстві традиційними іменами. Зокрема, брутальне 
побиття «беркутівцями» одного з київських майданів у 2013 р. висвітило наявність в Україні групи 
людей, здатних діяти особистісно, виключно у своїх інтересах, рефлексуючи себе через розуміння, 
що інші [поряд] мають такі самі цінності та інтереси: відстоюються інтереси «своєї хати» в умовах 
розуміння, що відстоюються інтереси «усіх хатин». У вказаному унікальному випадку 
спостерігається таке специфічне існування людини у натовпі, яке не можна визначити терміном 
«самозречення», «атом», «однорідна множина», «маси», «коліщатко механізму» тощо.  

Поява, після кривавого розгону «малого майдану», «великого майдану» виявляє дієву 
соціальну силу масового обурення наявним станом виконання існуючого суспільного договору 
сторонами. «Народ», зі свого боку, здійснює виплату робітникам інституцій, а «наймані 
виконавці» свої обов’язки не виконують. Демонстрація існування в Україні групи людей, що 
позиціонує себе, на відміну від захисників влади (які відстоюють чужі щодо власних інтереси) як 
здатних діяти у своїх інтересах та розуміти, що можна захистити інтереси «власної хати» лише за 
допомогою захисту інтересів «усіх хатин», не об’єднується в однорідну сумарну множину, а 
утворює складний космос соціальних зв’язків, здатний набувати якісно нових властивостей за 
допомогою поєднання різних людей як носіїв своєї інакшості, здатних не самозрікатися від неї, 
діяти у своїх унікальних інтересах. Означена властивість учасників «великого майдану» являє 
людину ще неможливу у ХХ ст., яку можна іменувати терміном «суверен».  

Одночасно слід вказати, що демонстративне самовизначення людей себе суверенами 
виявляє, що проблеми, які розв’язуються на сучасних українських майданах, турбують 
філософів уже не перше століття.  

Запропонований І.Кантом критицизм активізував інтенції досліджень пізнавальних 
спроможностей людини, які з часом виявили обов’язкову присутність у пізнанні конструктивних 
елементів як наслідку креативної діяльності, а не природного впливу викликів, які детермінують 
реакції-відповіді. Розвиток конструктивізму загострив питання про зміст когнітивної діяльності 
людини: «замість проникнення у зміст сутнього, замість схоплення (рецепції) існуючого та його 
інтелектуального опрацювання ми опиняємось у ситуації, коли суб’єкт, діючи «від себе», порається 
у власних рисах та властивостях, а існуюче лише вносить певні корективи у його довільні прагнення 
самореалізації [див.: 1, с. 5)]. Цитована позиція загострено виявляє проблему розуміння пізнання, 
зокрема наукового, не як когнітивного, а як ідеологічного феномену, що забезпечує складні 
конструктивні дії людей при створенні різноманітних технологій [див.: 2, с. 54]. 
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В. Петрушенко у своєму аналізі вказаної проблеми шукає аргументи на користь тези, що 
людина інтегрована не тільки в соціальні (гуманітарні) процеси, а й у природні події як частина 
природно-космічного колообігу. Відповідно, йому доводиться реактуалізовувати питання про 
зв'язок [«наших»] конструктів суб’єкта з об’єктом: «…якщо ми не розрізняємо наші конструкції 
від того, що нам надається з онтологічною впертістю, ми не зможемо вести мову навіть про 
конструктивну діяльність розуму, а визнаючи таке, ми будемо змушені ставити питання про те, що 
існуюче дається нам, принаймні, у двох формах: у формах наших конструювань і в інших формах, 
що вже виходять за межі таких дій» [1, с. 5].  

Вихід за межі запровадженого Аристотелем протиставлення суб’єкта і об’єкта, яке, 
наприклад, П. Феєрабенд називає «архаїчним розмежуванням», стає головним джерелом 
поширення так званої «помилки Е. Дюркгайма». Цю помилку Ю. Габермас вдало визначає такими 
словами: відбувається розуміння «суспільної індивідуалізації як зростання спонтанних сил, які 
роблять індивіда спроможним бути саме індивідом» [3, с. 153]. У цьому випадку стосовно 
суспільства та суспільної диференціації індивідуалізація трактується як дотримання правила «бути 
собою», що реалізується через відхилення від загальних визначень соціального середовища. 
Рефлексія висловленого являє девіантне відхилення від норми, яке за умови модального 
розмивання поняття «норма» має трактуватись як викривлений випадок нормативного («майже 
нормальний, оскільки може бути ще гірше»).  

Означену помилку не важко виявити і виправити. Парадокс уписування девіантності, 
наприклад параноїка, у поняття норми не виникає, якщо індивід розглядається як такий 
представник роду людського, який має усвідомлення обов’язковості зв’язку свого існування з 
дійсністю, що існує незалежно від нього. Поширення екзистенціалізму демонструє, що вказана 
обов’язковість зв’язку являє себе свідомості стурбованістю. Тобто, тільки ті люди, які свідомо 
переймаються єдністю свого буття з незалежними від бажань, мрій, волевиявленнями умовами 
його відновлення, розуміють об’єктивність невідтворюваності останніх, стають здатними бути 
творцями свого буття, а не паразитарними пожирачами, які вважають, що умови мають 
трансцендуватися від інших (наприклад від «попередників»). 

Різноманітні спроби уникнути усвідомлення свого зв’язку з дійсністю, що існує незалежно 
від людини, саме як справді незалежною дійсністю, набувають форм таких викривленостей, котрі 
іноді важко зрозуміти. Яскравим прикладом таких викривлень може слугувати ідея «хаосології», 
яку Ж. Баланд’є формулює так: «порядок приховується в безладі, постійно діє принцип 
проблематичності та непередбачуваності» [4, с. 9]. Однак, надавши дійсності через принципи 
проблематичності та непередбачуваності універсальну характеристику «хаотична», ми відразу 
втрачаємо саму дійсність, оскільки обмежуємо свій зв'язок з об’єктивністю штучно 
сконструйованою характеристикою (апріорі прийнятою властивістю).  

Згадане звертання В. Петрушенка до природи як до аргументу в студіюванні проблеми 
визначення сучасного статусу гуманітарного пізнання не можна визнати вдалою спробою. 
Вважається, що природні процеси наукою трактуються як спричинені безсуб’єктними силами 
природи. Тобто визнається, що соціальні та гуманітарні науки починаються там, де визнається 
обов’язкова інтегрованість суб’єкта у досліджувані явища. Гуманітарні події визнаються 
реальністю лише в тому випадку, якщо до їх появи причетна конструктивна діяльність людини, 
яка у своїй основі має спонтанність духовного існування, зв'язок із суб’єктивними прагненнями і 
бажаннями, наявними в суспільстві цінностями, ідеалами, переконаннями, специфічними 
особливостями усвідомлення розв’язуваних проблем.  

Феномен обов’язковості впливу сконструйованої характеристики відповідає поширеній 
філософською антропологією ХХ ст. думці, що конкретний вияв сутності людини не набуває 
статусу визначення, якою саме має бути людина, оскільки віртуальні презентації людини в 
людському самоствердженні наповнені не запрограмованістю та ексцентричністю. Зокрема, багато 
філософів зазначають, що у глибинах власної духовності сучасна людина знаходить непрозорість 
власної свідомості, яка постійно пов’язує свідомість із довільною спонтанністю, стихійністю, 
невмотивованим вибором, варіативністю, відсутністю принциповості. Принаймні в Україні, за 
часів до початку війни з Росією, більшість жила за схемою: прийшовши додому замикаєш двері й 
знати не бажаєш, що відбувається поза ними. Адже те, що там відбувається, апріорі лише псує 
настрій: убогі лікарні з багатогодинними чергами, де неможливо отримати реальну медичну 
допомогу; продажні суди і судді, рішення яких залежить не від законів чи правди і справедливості, 
а від хабарів; вулиці розбитих ліхтарів із ґвалтівниками міліціонерами. Оскільки вдіяти з такою 
сучасною гуманітарною дійсністю окремий індивід нічого не може, він відмовляється 
екзистенціювати непідвладну йому дійсність. Лише вдома – рідні люди, затишок створений 
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власною турботою про власне буття, зрозуміло і прозоро конструктивно впорядкована реальність 
домашнього господарства, які дозволяють вести мову про вияви існування здатності розуму, 
спрямованого на самого себе, знаходити у собі підстави для орієнтації на належне, досконале та 
керуватися ними у практичних діях. 

Методологічно рефлексуючи ідею хаосології Ж. Баланд’є, можна зрозуміти, що мова йде про 
бачення світу поза межами зачинених дверей затишної домашньої оселі, яке у формі принципу 
можна визначити як аметодологізм. Тут термін «аметодологізм» уживається за аналогією з 
гносеологічним терміном «агностицизм». У вказаному випадку аметодологізм характеризується 
домінуванням ідеї можливого над доконечним, що актуалізує зникнення конкретних відповідей. 
Відповіді перетворюються на мереживо інтерпретацій, а життя людини скерованої ідеєю можливого, 
постійною дією принципу проблематичності та непередбачуваності, на блукання пристосуванця в 
симулякрах. Із таким ставленням до дійсності пов’язане домінування цінностей «мати», 
«споживати», «пристосовуватись», які демонструють втрату ідентичності, оскільки, утверджуючи 
себе тим, «хто споживає», люди тотально стають акторами, залежними від запропонованого для 
споживання та їх віртуальних спокус. Відповідно знання методу набуває форми споживацького 
ставлення до нього, а найбільш поширені характеристики методів локалізуються прагматично-
утилітарними параметрами: зручні, корисні, прості, ефективні, практичні тощо.  

Когітологічний аналіз [див.: 5, с.11-17] свідчить, що на відміну, наприклад, від знання 
істини, яке, як правило, доводиться, знання методу лише застосовується на підставі довіри, 
явленої очікуванням. Така довіра – винятково суб’єктивне ставлення, оскільки завжди існує 
можливість для скептицизму, що народжує недовіру. Як визначив ще Р.Декарт, сумніватися 
можна в усьому [див.: 6, с. 84-86]. Якщо мова йде про кризу довіри до методу, то маємо 
констатувати наявну недовіру людини до себе, оскільки самопрезентація відбувається 
виключно у формі демонстративного повторення послідовності дій з передбачуваним 
результатом (метод), що констатується як «можу». Іншими словами, вказаний феномен 
недовіри змістовно виявляє усвідомлення неспроможності нести відповідальність за свої слова 
та вчинки, бо їх наслідок уявляється завжди неоднозначним. 

Протиставляючи знання-методу знанню-істини, можна також зазначити, що істину уявляють 
як визначення обставин, незалежних від волі та бажань. Тобто прийняття об’єктивних обставин – 
осмислене та свідоме ставлення до свого зв’язку з дійсністю, що існує незалежно від свідомості. У 
випадку зі знанням методу присутнє лише ставлення до самого себе, тому таке знання може 
опосередковуватись істиною, а також може ігнорувати її. Наприклад, коли підлеглий солдат 
отримує від командира команду, він здатен імперативно актуалізувати метод за сигналом, не 
маючи ніякого уявлення про дійсність, до якої він буде застосований. Масову актуалізацію 
послідовності дій з передбачуваними наслідками на основі сигналу-команди, у формі спеціальних 
знаків, ми виявляємо в реалізації алгоритмів комп’ютерних програм. 

Також треба визнати, що феномен аметодологізму є різновидом адаптації до буття в умовах 
суспільного заперечення споживчої цінності «задоволення інтелектуального жадання», оскільки 
визнання існування останнього передбачає визнання існування суб’єкта як самочинної сутності. 
Буття людини шляхом виживання в культурі, де основною цінністю визнається пристосовуваність, 
стимулює потребу «дати опис … світу, в якому значення руху та його флуктуації набагато 
важливіше від визначення структур, організацій, сталих величин» [4, с. 9]. Тут мова йде про 
особливу активність людини, яку можна визначити як споживацьку. «Споживач», усвідомивши 
непередбачуваність наслідків власної активності, шукає плюральну можливість різних 
смислоутворень для ситуативного пристосування себе до прийнятних (спокусливих) процедур 
реконструкції смислів, які для пристосування до «нових обставин» замінюють усвідомлене 
незнання на демонстрацію еквівокації знання інтерпретуючою компетентністю («ніби щось 
знаю»). Тим самим інтерпретуюча компетентність здійснює своєрідну ідентифікацію знання як 
потрібного для успіху (кар’єри, добробуту, блиску іміджу …), що вкорінюється аксіологічними 
виправданнями та характеристиками, вбудовуючи людину в поточний момент ситуативно-
локальної множини зручних принципів пристосування до умовних стандартів. Як наслідок, 
деконструюється цінність пояснення та розуміння, актуалізується цінування престижних зразків. 
Наприклад, істина, якщо вона не гарантує успіху, не приймається як цінність і може активно 
замінюватися на віртуальні обіцянки бажаних благ.  

Функціонально аметодологізм полягає у редукції методу до рецепту, що провокується 
споживацьким ставленням до послідовності дій з передбачуваним і бажаним результатом, яке 
актуалізує домінування операціональних характеристик, застосування топологізуючих класифікацій, 
руйнування систематизації. Споживацьким ставленням аметодологізм руйнує теорію як цінність, 
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оскільки опис, демонструючи дію закону, заперечує розумність заміни істини на аксіологічно 
підкріплені віртуальні обіцянки благ. Відбувається ігнорування істини як елемента, що 
опосередковує зв'язок дій людини з об’єктивними речами. Поширеним виявом такого ігнорування 
можна визнати скептицизм стосовно науково знання. Як вказує П. Феєрабенд, «наукове знання не 
може вважатись універсальною мірою переваги» [7, с. 39], оскільки наука – «дослідження, скероване 
прагненням об’єктивності» [7, с. 39], яка в гуманітарній сфері – це «вулиці розбитих ліхтарів», що 
може бути предметом прагнення лише у збоченця. Тому «…рішення стосовно прийнятих цінностей 
та використання в їх контексті науки не належить самій науці» [7, с. 40].  

Як відомо, саме філософська спекуляція про Абсолют як сутність, першопричину та мету 
речей, започаткована ще Аристотелем, пропонує невідрефлексований опис перекинутої з ніг на 
голову цілеспрямованої діяльності людини, що не турбується походженням мети (не 
сумнівається). «Цільова причина», за Аристотелем, існує як невід’ємна характеристика незалежної 
від волі та бажань людини дійсності, а тому людина стає зобов’язаною рішуче та вправно 
виконувати її вказівки. Це найбільш помітно, якщо звернутися до невдалої спроби рефлексії ідеї 
Абсолюту, яку здійснив Аврелій Августин. Вона виявила лише «Dens sub ratione deitatis», тобто 
виокремила «образ Божий» в особистісному ставленні до світу як образ того, хто головний, 
любить, карає, обурюється, хазяйнує, виявляє та нав’язує свою волю, має підданих.  

Застосування характеристики «невдала спроба рефлексії» пов’язана з тим, що Августин, 
розкривши підпорядкованість активної цілеспрямованої діяльності однієї людини (як підданої) 
іншій людині, яка командує, фактично виявивши феномен «людина-актор», яка завжди керується 
створеними персоналізованою іпостассю «мети усіх речей» та наявними в оточуючій дійсності 
конструктами. Іншими словами, ним було відкрито, що зорієнтована вірою людина має завжди 
трансцендентну мету, яка спрямовує її (буквально: «раб Божий»).  

Актуалізація поняття людина-суб’єкт, пов’язана з діяльністю Р. Декарта, змістовно 
заперечувала зведення розуміння людини до актора, незважаючи на те, що термін людина-
актор виник значно пізніше внаслідок наступного заперечення людини як суб’єкта (наприклад 
у формі концепту «смерть суб’єкта»).  

Якщо поширене сьогодні поняття людина-актор аналізувати через характеристику 
«підданий», то стає помітним, що, наприклад, християнство, здійснюючи проповідування любові 
до ближнього, долаючи драматизм протиставлення відмінностей господаря і раба, простим 
сумарним об’єднанням усіх як «братів» і «сестер», створює суто сумарне об’єднання людей у 
масу, народи, тощо. Тим самим воно втрачає можливість створити складну єдність різного. 
Подібне спрощення спостерігається у концептах лібералізму, мультикультуралізму, комунізму, 
націонал-соціалізму тощо. Смисл запровадження такої спрощеної редукції полягає у тому, що для 
утворення сумарного об’єднання людей не треба створювати методологію. Достатньо 
сконструйованої «картинки світу», щоб отримати зовнішній щодо людей скеровуючий чинник, 
який єднає їх у маси, натовп, класи.  

Виокремлюючи домовленість [див.: 3] як основу створення складного комплексного єднання 
різних людей, наприклад у групу міждисциплінарних дослідників, які дотримуються принципу 
дисциплінарного суверенітету, виявляємо неможливість обмежитися в описі учасників складного 
комплексного єднання ні терміном актор, ні терміном суб’єкт. У групі міждисциплінарних дослідників 
єднання математика, хіміка, фізика, кібернетика, біолога, філософа, соціолога, психолога відбувається 
на основі усвідомлення того, що, наприклад, людина-фізик розуміє неможливість розв’язати проблему 
за допомогою лише фізики, що різні люди як учасники такого дослідження є різними фахівцями: 
кожен окремо має знання і досвід, яким інші не володіють. Відповідно, така група створюється, бо 
кожен з учасників усвідомлює свою неможливість бути актором (усвідомлює, що потрібне для 
розв’язання проблеми йому невідоме); а також усвідомлює свою неможливість бути суб’єктом 
розв’язання проблеми без допомоги інших (носіїв знання про невідоме). У вказаному випадку кожен 
окремо як учасник договору про співпрацю не є суб’єктом чи актором, а суверен, який дотримуються 
принципу дисциплінарного суверенітету (втручається у справи іншого як носія знань інших наук). 
Людина-суверен, керуючись усвідомленням своєї неспроможності бути суб’єктом розв’язання 
проблеми без допомоги інших, стає учасником домовленостей, які актуалізують з метою створити 
(сконструювати) суб’єкта як силу, здатну розв’язувати складні комплексні міждисциплінарні 
проблеми. Також суверен розуміє неспроможність розв’язувати такі проблеми людиною-агентом, 
оскільки всезнаючих не існує, а якщо вони існують, тоді, як це було показано в «Бенкеті» Платоном, 
йому вже нічого не потрібно (знання і пізнання у першу чергу). Об’єднуючись через усвідомлення 
себе незнаючими, суверени створюють колективного суб’єкта, наприклад для розв’язання проблеми 
виходу людини у космос (відомий приклад успішного створення колективного суб’єкта розв’язання 
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складної міждисциплінарної проблеми), який зникає («смерть суб’єкта») після успішного 
завершення програми дослідження.  

Однак, вказана смерть суб’єкта стає приводом для зацікавлення суверенами іншою 
проблемою з наступним початком народження нового суб’єкта.  

Запропонований образ «Фенікса» як здатного народжуватись у власній смерті, стосовно 
концепту суб’єкта, сконструйованого суверенами як носіями власної стурбованості складною 
проблемою, демонструє обов’язкову інтегрованість людини в досліджувані явища незалежно від 
того, досліджується антропогенна, чи природна, чи техногенна дійсність. Реалізуючи настанову 
Сократа завжди пам’ятати про своє незнання, суверен демонструє знання самого себе як 
незнаючого та звертається до сократівського методу «маєвтики», реалізуючи свою суверенну 
спроможність стати суб’єктом (тим, хто пов'язаний із незалежною від його волі та бажань 
об’єктивністю). Незалежність об’єктивності демонструється суверену існуванням його незнання, 
бо у випадку «знаю» об’єктивність уже замінена конструктом. Відповідно мова може йти не 
тільки про колектив-суб’єкт, а й про людину-суб’єкт, яка щоденно розв’язує різні проблеми, 
вмираючи і народжуючись у їх розв’язанні та появі нових. Здатність суверена ставати суб’єктом-
творцем розв’язання різних проблем не заперечує можливості нерольового їх розв’язання 
людиною-актором. Людина-актор лише грає певну роль (наприклад демонструє кваліфікацію), за 
лаштунками якої завжди є режисер. Людина-суб’єкт створює унікальне, оригінальне рішення. 
Тобто суверен здатен виявляти себе і суб’єктом, і актором, якщо можна досягнути бажаного, 
повторюючи відому роль «без особливих зусиль».  

Протистояння в людині здатності бути суб’єктом і актором драматично виявило себе у 
започаткованій розпадом СРСР деіндустріалізації України, яка набула форми регіоналізації. 
Виникли індустріальні та постіндустріальні регіони. Характеризуючи відмінність індустріального 
способу існування людини від постіндустріального, можна вказати наступне.  

Індустріальна людина – така соціо-біологічна істота, яка уніфікує свою життєву унікальність 
під стандартизовані (узагальнені) вимоги суспільства (наприклад, професійні). Вказана уніфікація 
здебільшого презентується демонстрацією повсякденної здатності актора діяти цілеспрямовано 
(до початку своїх дій має передбачатись їх наслідок), а тому його діяльність завжди 
передбачувана, повторювана, наче закон природи. Суспільна оцінка такої людини може 
здійснюватися за допомогою поняття кваліфікації, що вважається вищою в людини, здатної 
повторити без помилок «операцію» своїх цілеспрямованих дій за одиницю часу, тобто більшу 
кількість разів, ніж інша людина. Здатність повторитися за одиницю часу більшу кількість разів 
стає джерелом її суспільного визнання, більшої оплати, гарантованих благ. Тому індустріальну 
людину адекватно порівнюють із машиною.  

Постіндустріальна людина характеризується здатністю зберігати свою природну 
унікальність, розв’язуючи новаторські, завжди ексклюзивні задачі, оскільки повторення стає 
способом буття сконструйованої технології. Зрозуміло, що такий рівень автоматизації техніки, 
який дозволяє звільнити людину від повсякденного повторення операцій, є наслідком 
історичного поступу технічного (технологічного) прогресу. Вказану діяльність не можна звести 
до поняття «цілеспрямована дія», оскільки при розв’язанні ексклюзивних завдань результат не 
може бути завжди передбачуваним, тому її дії іменують терміном «творчість».  

У традиційних ученнях термін «постіндустріальне» вживається здебільшого стосовно 
технологічних новацій. Стосовно України також можна застосовувати вказаний термін, незважаючи на 
помітну відсутність в Україні новітньої промисловості. У цьому випадку враховується, що нова 
техніка вже стала масовим елементом індивідуального побуту української родини, окремої людини. У 
вказаній ситуації варто послатися на відому думку М. Вебера, який вважав, що еволюція техніки – це 
реальність, яка здатна диктувати людині способи її повсякденної життєдіяльності. 

З проникненням новітньої техніки у побут можна вести мову про зміну життєдіяльності, хоч у 
даному конкретному випадку ми маємо справу з постіндустріальністю, започаткованою деіндустрі-
алізацією, котру також можна назвати явищем технічної еволюції, яке народжує постіндустріальну 
людину, зорієнтовану на відповідну техніку та технології. У нашому випадку так звану індустріальну 
людину можна визнати феноменом, зорієнтованим на відповідні індустріалізму технології. 

Змістовно появу постіндустріального суспільства пов’язують зі зникненням промислового 
виробництва, що об’єднує в одному барачному приміщенні 500-1000 робітників. Тут варто 
нагадати, що В. Ленін такі об’єднання робітників називав «бойовими загонами пролетаріату». 
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Новітня техніка і технології, мінімізуючи кількість акторів, задіяних у виробництві, створює 
емансиповану від важкої долі інструментального додатку до машини людину-суверена, яка 
починає керуватися не інструкціями, а власним розсудом. Різницю постіндустріальної та 
індустріальної людини виразно можна презентувати стосунками геніального Джіммі Хендрікса і 
його батька. Перший вважав, що майбутнє здобувається талантом, діями від серця, а інший – 
часом і фізичними зусиллями, витраченими на досягнення мети. Тобто, вирізняється людина як 
суверен власного життя, і як актор-знаряддя, додаток до мети. Тому доводиться констатувати, що 
за вигуками на українських Майданах: «Росія-Росія-Росія» приховано зізнання: «Я-знаряддя, Я-
знаряддя, Я-знаряддя», «Я-актор», неспроможний стати «Я-суб’єктом», тобто, «Я не суверен».  

Трагічні події 2013–2014 рр. в Україні свідчать, що індустріальна людина здатна на 
здійснення акту «індустріальної контрреволюції», ядром якої сьогодні стала технологічно 
застаріла Росія. Вказана вище поява постіндустріальної людини супроводжується протистоянням 
їй індустріально зорієнтованих мас, яке поглиблюється територіальним поділом регіонів на 
індустріальні та постіндустріальні, відповідним поділом культурного рівня, наприклад, 
інтелектуальною нездатністю частини населення оволодіти двома і більше мовами. 

Навіть усвідомлюючи, що за сучасною риторикою слів «російські національні інтереси» 
приховується спроба самозбереження індустріального бараку людини-актора, який протистоїть 
створенню ексклюзивних технологій, котрі зменшують кількість повторювачів однієї операції та 
формують людей-суверенів, здатних обирати свою долю як носіїв осмисленої внутрішньої позиції, 
розумієш, що мова йде не про цивілізаційний або культурний конфлікт, а про історичні пологи 
відродження суб’єкта, наче Фенікса.  

Висновок. Образ «Фенікса» як зданого народжуватись у власній смерті, для розкриття 
концепту суб’єкта, у контексті звернення до міждисциплінарних досліджень, показує, що 
створений поєднанням зусиль різних людей суб’єкт розв’язання складної проблеми зникає 
(«вмирає») в акті спільного розв’язання проблеми як суб’єкт розв’язання цієї проблеми. Успішне 
розв’язання проблеми перетворює учасників поєднання зусиль на акторів, які експлуатують 
знайдений розв’язок і суверенів, здатних знову єднатися (народитися новим суб’єктом зі смерті 
суб’єкта) для створення нового суб’єкта розв’язання нових проблем.  
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Summary 
Chuyko V. Sovereign as a Form of Ukrainia`s Identification. The article proposes to use the image of a 

«Phoenix», which is able to born in its own death, to show the concept оf the subject. The subject is constructed by 
sovereign – the person who is worring about difficult problem that realizes in the act of understanding the limitations 
of his own knowledge and inability to resolve it without a help of other individuals as people who have the other 
sovereign knowledge. Subject of solving the difficult problem, who created by a combination of the various people, is 
«dying» in the act of solving the difficult problem as the subject who is solvin this problem. He becoming an actor, who 
operationaling the solution and the sovereign, that able to communicate with others (to be born from the death of the 
subject) to create new subject who search the solution of new problems. Keywords: object, subject, actor, sovereign. 
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ПРИРОДА СОЦІАЛЬНОГО: ОНТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 
 

Досліджується проблема визначення онтології соціального. На основі перегляду існуючих трактувань 
сутності соціального, автором запропоновано його розуміння як особливого способу взаємин людини зі світом 
та іншими людьми. Соціальність, яка постає в результаті перетворення природного матеріалу та створення 
артефактів, трактується як така, що існує на межі фізичного і метафізичного. Імперативи соціального 
передбачають функціювання рефлексивного простору суспільної життєдіяльності. Ключові слова: 
соціальність, соціальна якість, артефакт, рефлексія, межа буття і небуття. 

 
Актуальність питання про природу соціального (або соціальності) в наш час окреслюється 

в контексті кількох фундаментальних викликів людству: йдеться, перш за все, про крихкість та 
нестабільність процесів здійснення людської життєдіяльності. З одного боку, на думку деяких 
науковців, впливи сучасної техногенної цивілізації ставлять під знак запитання буття планети 
загалом. З іншого боку, процеси глобалізації та мультикультуралізму несподівано привели до 
загострення національних, культурних, соціальних напружень і конфліктів у низці земних 
регіонів. Дедалі глибше втягування людства у так зване інформаційне суспільство перетворює 
цілу низку сфер людської діяльності на технологічні матриці, ставлячи під знак запитання не 
тільки соціальність, а й традиційні людські атрибути, такі, наприклад, як етичне та естетичне. 
Традиційно вважається, що людина повинна боротися за збереження засад соціальності, а 
індивідуальні хитання довкола неї слід приборкувати «на користь соціального» (можна нагадати 
знамениту тезу Геракліта Ефеського «Народ повинен битися за закон, який зневажається, як за 
мури міста» [3, c. 247]). Можливо, сьогодні, як ніколи раніше, ми відчуваємо, що проголошувана 
класичною освіченістю важливість соціального (в його поширеному тлумаченні як сукупності 
суспільних структур, інститутів і функцій) у реальному житті суспільства має своїм конкретним 
наповненням реалізацію інтересів певних соціальних груп, кланів, окремих осіб. 
Постнекласичність сучасної історії приводить до того, що, за умов поширеного довільного 
порушення «правил політичної гри», відкривається можливість маніпулювати соціальним як 
певним механізмом на свою користь, здійснювати своєрідні «рейдерські атаки» на владні органи 
і захоплювати їх певними організованими або ініціативними групами. Якщо в окремих країнах 
це здійснюється моральним тиском або капіталами, вкладеними у виборчі кампанії, різними 
формами підтримки належних кандидатів, механізмами масового «промивання мізків», то в 
інших – силою, заколотами, масовими, погано керованими соціальними вибухами та ін.  

Стан дослідження проблеми. Наука соціологія, яку започаткував О.Конт, згодом настільки 
відійшла від питань епістемологічного та онтологічного планів (тобто від питань про буттєвий 
статус соціального та про можливості його пізнання), що залишила поза увагою питання про 
природу соціального: вона трактує його як емпіричну даність, як спостережуване та фактично 
наявне [див.: 6, c. 559, 581]. У результаті на сьогоднішній день не існує розвиненої методології 
соціального пізнання, так само, як не існує достатньо продуманої філософської теорії соціального 
та природи суспільства. Не можна сказати, щоби питання про сутність і засади соціального взагалі 
не фігурує в науці, проте воно майже не ставиться в онтологічному плані [див.: 11, c. 92-93].  

Чи існує соціальне, «соціумне» як особлива сфера буття, чи можна звести його до певного 
типу взаємин між його одиницями, а саме – між живими і діючими людьми? – У більшості випадків 
дослідники соціальних явищ і процесів схиляються до ствердної відповіді на таке формулювання 
цього питання, тобто вони вважають соціальність певною інтерактивною сферою [7, c. 14-15]. У 
такий спосіб осмислене соціальне постає типом активного відношення, дії, функції, а тому стає 
чимось майже невловимим, фантомним: воно ніби є, а проте як особливої реальності його не існує 
(як не існує у формі чуттєвої наявності в ножі функції розрізання якихось речовин). Більше того, 
якщо соціальне є явищем інтерактивного плану, то воно цілком підпорядковане діячам, які чинять 
дії; але з реальної практики життя ми знаємо, що це не так. Чи володіють одиниці соціальних 
відношень від самого початку якостями, які й визначають сутність соціальності, чи, навпаки, лише в 
соціальних відношеннях людина стає людиною, набуваючи соціальних якостей? – Якщо ми 
приймемо перший варіант, то соціальне постане таким, що не потребує системи людських взаємин, 
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якщо ж останній варіант, то стає незрозумілим, звідки береться соціальна якість міжіндивідуальних 
відношень, що ніби передує людям з їх життєвою активністю.  

Наявні варіанти онтологічного підходу до осмислення природи соціального, можливо, 
постають ще більш неприйнятними, оскільки вони, як правило, є або натуралістичними, або 
біологізаторськими, тобто трактують соціальність за прямою аналогією з природними процесами, 
або як продукт виявів потреб живих організмів [див.: 9]. У таких випадках поза увагою зовсім 
залишаються питання про ту особливу місію, яку здатна виконати соціалізована людина, що 
далеко перевершує вітальні потреби людини, про безумовно надіндивідуальний характер потреб і 
можливостей, що в неї з’являються в процесі включення в соціальні стосунки.  

Відзначимо, що відмова від формулювання, окреслення та розв’язання питання про 
онтологію соціального в сучасних соціологічних і соціально-філософських студіях привела до 
заміни проблеми природи соціального проблемами умов і можливостей його пізнання. У результаті 
сьогодні у таких студіях однозначно домінує напрям під назвою «соціологія знання», і питання 
про соціальне майже непомітно й автоматично зміщується в напрямі соціальних конструювань, 
соціальної комунікації, соціальної ідентифікації та ін. [див.: 7, c. 36-55; 2, c. 9-15; 10, глава 12; 15]. 
Потреба у таких напрямах наукових досліджень є очевидною, проте вона не повинна усунути 
намагання виявити онтологію соціального. Врешті, визначити питання про наявність чи 
відсутність особливого онтологічного статусу соціальності можна через постановку наступного 
питання: чи являє собою соціальність в онтологічному плані або за статусом свого буття щось 
таке, чого поза нею немає і бути не може? – На це питання також немає певної відповіді, 
оскільки як натуралізм, так і інтерактивна позиція не вбачають у соціальному та соціальності 
чогось принципово нового в плані онтології, тобто появи особливого буттєвого статусу. Якщо ж 
виходити з факту, що людина, включившись у соціальні зв’язки та відношення, набуває 
принципово нових здібностей та можливостей, тоді, напевне, ми повинні їх витягнути «з-поміж 
пальців» як у картярському фокусі. 

Фундаментальне світоглядне питання про те, завдяки чому соціальність перетворює людину, 
природним шляхом наділену анатомічними і біологічними властивостями, на соціально творчу 
особистість, що за механізми діють у сфері соціального, приводячи до таких результатів, 
залишається не лише без відповіді, а й без належних окреслень. Соціальні теорії та концепції 
упродовж епохи розвитку класичної філософії тяжіли переважно до точності та ефективності у 
питаннях визначення та регулювання процесів суспільного життя, що врешті привело до появи 
спочатку позитивістської, а згодом – емпіричної соціології. Тут основний наголос завжди ставився 
на ретельному описуванні суспільних і соціальних явищ, а потім – на створенні на основі таких 
описів практичних програм і проектів, які б давали реальний соціальний ефект [див.: 1, розд. 3]. 
Такого роду розвідки, дослідження та напрацювання, безумовно, потрібні суспільству, проте 
навряд чи можуть пояснити соціальний потенціал людини. У результаті такої спрямованості 
соціологічних досліджень власне філософські осмислення сутності суспільства та природи 
соціального постають надзвичайно рідкісним явищем. Із соціологічних концепцій, що можуть 
сьогодні претендувати на справді філософський статус, можна назвати лише кілька: це, наприклад, 
концепції М. Вебера, А. Шютца, П. Сорокіна; більшість інших підпадають під класифікації 
переважно дескриптивного, редукціоністського та про-позитивістського планів. 

З огляду на все сказане метою статті є окреслення онтології соціального. 
Що являє собою соціальне і соціальність як та особлива сфера дійсності, що вводить людину 

в принципово новий тип поведінки порівняно з її діями під впливом вітальних, природно-
біологічних чинників? Що про них можна стверджувати без вагань? – Перше, з чим, на мій погляд, 
може погодитись будь-хто, хто міркує над цими питаннями, полягає у визнанні соціального як 
такого, що реально відбувається лише на природному первні (на природній основі). Соціальне 
виникає всередині природно-космічного процесу, воно по-своєму, в особливий спосіб ніби 
нашаровується на природний матеріал і природні явища та процеси, втручається в їх хід, змінює, а 
інколи і руйнує та спотворює їх. Такого роду здійснення соціального на природній основі чи, 
точніше, здійснення шляхом його зміни, має два векторні спрямування: так само, як людина, 
наприклад, змінює природний матеріал, виготовляючи меблі чи засоби діяльності, людина змінює і 
свої природою надані здібності – способи реалізації дій, рухів, реакцій, тобто способи вияву своєї 
життєвої активності. Людина зовсім інакше рухається, наприклад, у приміщенні, в якому 
розташована велика кількість виробничих машин, ніж якась жива істота в лісі, на лузі, в 
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екологічному просторі виживання та ін. Так само людина зовсім інакше ставиться до інших людей, з 
якими вона, наприклад, перебуває в театрі, в громадському транспорті, ніж тварини у зграї.  

У цілому особливості людської поведінки, що є характерними для соціалізованої людини, 
позначаються як «небіологічний тип поведінки»: людина діє як людина не тому, що її ведуть 
вроджені інстинкти виживання; навпаки, для неї характерні такі наміри і цілі, які виводять її 
далеко за межі не лише такого роду потреб, а й за межі наявного, інколи – в напрямі до 
неможливого у природний спосіб. Понад те, доволі часто людина більше цінує саму діяльність, 
ніж її результати, а також зміну форм діяльності, перехід від одних умінь до інших, що також не 
зумовлено її природними потребами. Загострю ситуацію ще більше: людина може підпорядкувати 
себе і своє життя тому, чого в наявному вигляді не лише немає, а й не може бути: маються на увазі 
вияви справжньої творчості, але також і випадки простих життєвих ілюзій.  

У цьому пункті ми маємо наголосити, що соціальне стосується перш за все і переважно саме 
людини, хоча, звичайно, соціальні якості поширюються й на речі, серед яких є такі, що виконують 
виключно соціальні функції і поза ними взагалі втрачають свій дійовий статус (наприклад, 
паперові гроші, твори мистецтва, якісь побутові прикраси та ін.). Але соціальні якості речей поза 
людиною та людським до них ставленням зникають, не фіксуються і не викликають особливих дій 
або реакцій, наприклад, з боку інших істот: лише людина, а не, наприклад, розвинені тварини, 
здатна фіксувати в речах те, що називають їх соціальними якостями, реагувати на них, 
використовувати саме в їх соціальних функціях. Отже, в центрі соціального перебуває людина, 
соціальність обертається довкола людини.  

Але, з огляду на попередні міркування, маємо додати: соціальне передбачає зміну 
природного первня. В загальному плані стверджується, що цими змінами людина намагається 
пристосувати природні явища і речі до своїх потреб, і в цілому це правильно, хоча слід мати на 
увазі, що більшою мірою йдеться не про вітальні чи біологічні потреби. Ними навряд чи можна 
пояснити прагнення досліджувати віддалені ділянки Всесвіту, прагнення весь час встановлювати 
нові рекорди у спорті, всю сферу мистецтва, релігії та багато чого іншого. Що саме змінюється у 
природному матеріалі, коли людина перетворює його з метою пристосування до певних своїх 
вимог або потреб? – Найперше, що впадає в око, – це зміна форми, будови чи впорядкування 
природного явища і, нарешті, способу його функціювання: змінюється спрямування активності 
або сил, притаманних природному.  

Досить важливим і чи не вирішальним є також і те, що в результаті перетворення природних 
явищ людина надає результатам такого перетворення певного призначення. Отже, в соціальній 
діяльності змінюються форма, спосіб упорядкування та функціювання природного, змінюються 
його призначення та спрямування. Наприклад, залізна руда як природне явище, пропущена через 
людську перетворювальну діяльність, змінює свій хімічний склад і фізичні властивості; 
відповідно, змінюється і спосіб її зв’язків з іншими природними та соціальними явищами.  

Проте в процесі такого перетворення не виникає і не утворюється принципово нового, 
раніше відсутнього у природі субстрату – носія таких нових і незвичних для природних явищ 
властивостей. Субстратні основи нової, соціальної речі залишаються тими ж самими. – Спробуємо 
осмислити цей момент, адже він відіграє надзвичайно важливу роль у нашому розумінні 
соціального, тобто у наших спробах відмежувати соціальні явища від природних.  

Отже, особливого, специфічного субстрату соціальних якостей не існує; соціальне, як уже 
було зазначено, виникає лише на природній основі. Проте у відомих нам еволюційних природних 
процесах завжди спостерігалось щось зовсім інше, а саме: будь-які нові якості в природних 
процесах передбачають існування якогось особливого субстрату, що є їх носієм та основою. І в 
цьому плані соціальне та соціальні якості постають чимось парадоксальним, оскільки якісно нової 
субстратної основи вони не мають. Те ж саме можна сказати й про саму людину. Ми поки що не 
знаємо суто соціального способу продукування людей як живих істот, проте без наявності саме 
такої, живої та наділеної певними природними задатками і характеристиками істоти ні про яке 
соціальне, ясна річ, мова йти не може. Отже, природа і природне – той край, на якому 
утворюється і функціонує соціальне. Як утворюється, як функціонує і на чому тримається 
соціальне, якщо, як було показано, воно не має особливої субстратної основи? 

Та межа, на яку виставлена людина природно-космічним процесом, знаменує вичерпування 
можливостей саме матеріально-речового еволюціонування, тобто тут відбувається вихід за межі 
матеріально-речового, що, як було показано, підтверджується відсутністю нового матеріального, 
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речового субстрату за появі та існування соціального. Але цей вихід є досить специфічним. З 
одного боку, якщо тут вичерпуються всі внутрішні можливості попереднього типу еволюційних 
рівнів і нашарувань, то саме тому тут вони вперше і постають проявленими. У 
загальнотеоретичному чи логічному плані ситуацію можна окреслити так: коли певна якість 
повністю вичерпана, саме тоді вона стає і повністю проявленою. З огляду на це відразу можна 
сказати: соціальне постає особливою формою або сферою, де виявляються, стають помітними і 
демонструються крайні, граничні вияви природного та його якостей, а, отже все тут уперше 
проявляється з максимальною чистотою та яскравістю: у соціальній сфері все природне виблискує 
фонтанами своїх виявів. Наприклад, у природі явища електродинамічного характеру мають лише 
обмежені та «нечисті» вияви, а в межах соціального експериментування таких виявів стає дедалі 
більше й більше, і до того ж ці вияви виділяються та функціонують у соціальному житті у своїх 
достатньо чистих і контрастно виразних формах. Людина за своїми природними даними вміє 
стрибати, проте в різних сферах соціального життя (наприклад, у спорті, альпінізмі, військовій 
справі та ін.) культивується величезна кількість різновидів стрибання та ще й з виявленням 
граничних людських здібностей і можливостей.  

З іншого боку, якщо якась якість вичерпується, то це означає, що певний процес із певного 
стану перейшов у протилежний, наприклад, із початку добіг кінця, зі світлого став темним і т. ін. 
Все, що змінюється, має межі змін, і саме вони позначаються як протилежності. «Протилежнішого 
за протилежне», як відомо, не існує, тому саме протилежності позначають гранично можливі вияви 
будь-чого, будь-якої якості. Коли природний процес вичерпує свої матеріально-речові можливості, 
якого стану, протилежного цьому своєму стану, він досягає? – З часів міфологічного 
світоосмислення люди виявили, що протилежним матеріально-речовому постає духовне або 
ідеальне. Все матеріальне або фізичне характеризується, по-перше, чуттєво фіксованими виявами 
або чуттєвою спостережуваністю, по-друге, подільністю (що тотожне просторовості), по-третє, 
нескінченними відмінностями та мінливістю, по-четверте, множинністю та виведенням будь-якого 
змісту назовні (демонстративністю). Тому, за Г.Гегелем, у світі природи панує відмінність, в той час 
як духовне визначається як тотожне собі, просте, неподільне, саморефлексивне (самозаглиблене).  

Звернімо увагу ще на один принциповий момент: якщо природно-космічний процес на рівні 
людського і соціального вичерпує свої потенції для подальшого руху, то це означає, що на цьому 
рівні або на цій межі потенції досягають максимально можливого для них виявлення. Простіше 
кажучи, вони тут закінчуються, обрізаються, але цей зріз набуває характеру проекції всіх 
можливостей природного, що привели процес до такого зрізу, тобто, набуває характеру 
тотальності, загальності. І ця тотальність постає найпершою рисою духовного: воно є тотальним 
як цілісність, як усеповнота чи абсолют, як щось просте, тобто гомогенне, однорідне, єдине (бо саме 
такими є характеристики того, що є протилежним природно-матеріальному). На граничній межі 
природного будь-що, на що обертається духовне (свідомість), набуває визначеності на тлі «всього», 
тобто тотальності. Це і є той самий феномен, який аналітично виявив І.Кант, назвавши його 
трансцендентальною умовою будь-якого пізнання: щоб останнє відбулося, треба будь-яку часткову 
рису або властивість пізнаваного вписати у щось єдине, ціле, яке, як видається з позиції емпіричного 
підходу, повинно постати лише підсумковим результатом пізнавального процесу [5, c. 347-353]. Але 
цілісність задається від самого початку свідомості та пізнанню самою ситуацією, в якій вони лише й 
можливі. Саме рефлексія на ціле або цілого дозволяє накопичувати окремі пізнавальні результати і 
вписувати окремі речі та явища у єдину картину дійсності.  

Цей своєрідний парадокс пізнання – парадокс передування тотального частковому й 
конкретному – виявляється, зокрема, у пізнанні ще й так, що людині для її орієнтування в 
дійсності потрібні певні поняття, яких вона не може запозичити з емпіричного досвіду, проте без 
яких неможливий самий цей емпіричний досвід і свідоме, осмислене ставлення до будь-чого [див.: 
8, c. 97, 111]. Такими поняттями постають, наприклад, реальність, світ, тіло та ін. Наприклад, 
поза розрізнянням реального та нереального неможлива нормальна людська життєдіяльність, 
проте реальне аж ніяк не визначається ні окремими елементами досвіду, ні всім досвідом у цілому, 
оскільки передбачає й майбутній досвід. Ми звично використовуємо поняття «світ», проте 
останній недосяжний для пізнання як щось окреслене хоч із якоюсь чіткістю. Отже, ситуація 
набуває рис парадоксу: ми не можемо пізнавати, якщо не використовуємо поняття реальність, світ, 
дійсність, проте зміст і визначення цих понять ми так само не можемо вилучити з досвіду. 
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Виходить, що пізнання постає поєднанням (за І.Кантом, синтезом) тотального і часткового, 
наданого як загальне рефлексивне поле та доступного чуттєвому спостереженню.  

Отже, соціальність своїми витоками і суттєвими рисами перебуває у метафізичному, 
позаматеріальному просторі, який так і кортить назвати віртуальним простором, але в уяві 
сучасної людини із цим поняттям пов’язується багато такого, що не має прямого стосунку до 
онтології соціальності. Внаслідок утримування на базі ідеального, духовного соціальність 
перебуває «у підвішеному стані», вбачається у діях та умовах людської суспільної 
життєдіяльності, проте як така не спостерігається на рівні емпірично-чуттєвої реальності. За 
аналогією: ми намічаємо маршрут руху, коли хочемо прогулятись або відвідати друзів, проте 
сам цей маршрут не лежить на вуличних бруківках, хоча з ними органічно пов’язаний: ми не 
можемо не обминати якихось будівель, не можемо не переходити певні перехрестя. На чому 
може триматися тотальність, якщо вона виходить за межі будь-чого часткового і на ньому 
триматися не може? – Лише на свідомості, що рефлексує себе саму, нагадує несучу хвилю 
радіопередавача, на яку можуть накладатися будь-які звукові модуляції. Хоча цілком зрозуміло, 
що зміст, який включається у рефлексію, зумовленою перетворенням природного на соціальне, 
самою цією рефлексією не створюється. Зафіксуємо зараз принципово важливий момент: 
соціальність може здійснюватися лише за участі людини, наділеної можливістю мати свідомість, 
мислити, рефлексувати. Звідси стає зрозумілим, чому багато соціологів цілком справедливо 
починають міркування про соціальне з людини, з її розумності, її здатності розуміти, діяти 
осмислено. Хоча, повторюю ще раз, людина не стільки створює у своїй рефлексії тотальні межі 
та імперативи соціального, скільки віднаходить їх там уже створеними самим способом буття 
людини в її ставленні до природи і соціуму. 

Соціальність діє як закон нашого життєвого руху в суспільному просторі, і саме тому, що 
ми її не бачимо, тому, що вона володіє характером ідеальності й імперативності, її влада стає 
невблаганною і суворою. Кожна чуйна й сумлінна людина відчуває: порушення імперативних 
вимог соціальності чимось може нагадувати бажання якоїсь людини не оминати будинки на 
вулиці, а проходити крізь них або ж, наприклад, їх руйнувати. Проте суттєва відмінність полягає в 
тому, що порушення вимог соціальності дорівнює бажанню руйнувати інших людей, роблячи 
замах на можливості їхнього руху в соціальному просторі. Отже, соціальність – це святе і 
непорушне вже внаслідок того, що її корені перебувають в ідеальному просторі людських 
буттєвих орієнтацій, що забезпечують людині спосіб її буття на основі перетворення природного. 
Як треба рухатись (рухатись у широкому, найширшому сенсі слова, тобто жити, харчуватись, 
щось робити для кар’єрного сходження, народжувати і виховувати дітей та ін.) у соціальному, 
суспільному просторі, щоби цей рух не знищував ні мене самого, ні загальних засад і умов 
спільного суспільного життя, ні природи соціального? – Ось те основне, що лежить у, так би 
мовити, генетичному коді соціальності. Порушуючи ті границі, які самим становищем людини у 
світі вводять її у сферу соціальних ідеальних сутностей та імперативів, я порушую не просто 
чийсь спокій або псую комусь настрій, а порушую засади самої людськості, грубо кажучи, сприяю 
тому, щоби принизити статус людини і наблизити її до різновиду органічного процесу.  

Отже, соціальність постає як своєрідна «препарована» природність, як переведення природи 
в щось уперте (бо ідеальне, остаточне, імперативне), обов’язкове, примусово необхідне. Звичайно, 
сама природа соціального при цьому для людини залишається темною, загадковою і майже 
містичною: її не видно, тобто – майже немає, проте вона діє невблаганно і суворо. Звідси стає 
зрозумілим, чому соціальність виражається у таких відчуджених від живої людини формах, як 
церемонії, ритуали, урочистості, етикет, протоколи, статуси та ін. З позиції здорового глузду 
навряд чи можна судити про людину на основі того, яким столовим приладдям вона користується, 
коли їсть рибу або чистить апельсин, проте саме такі речі радикально розрізняють людей і 
надають їм різного соціального статусу. Від того, в якому одязі буде людина, здавалося б, також 
не буде прямо залежати її гідність, але в соціальній реальності це зовсім не так: ще в Шумері 
фігурувало прислів’я «Добре одягнену людину всяк поважає». 

Таємничість і містичність соціального підсилюються та навіть зводяться у ступінь ще й іншими 
її особливостями. Втягуючи природні речі та явища у свою життєдіяльність, людина тільки самим 
таким кроком витягує їх на рівень свого завершення, на певний край і зріз: у результаті всі вони 
постають оберненими до людини своїми границями. І не лише у тому розумінні, що ми їх бачимо ніби 
із ззовні, а й у тому, ще більш важливому та вагомому, що саме наше їх пізнання можливе лише за 
умови, що ми їх випробовуємо, встановлюючи ті границі, на яких вони виникають у своїх якостях, але 
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також і зникають. Мається на увазі те, що ми у практичному «зношуванні» речей переконуємося в їх 
буттєвих межах і виявах, віднаходимо ті межі, на яких вони втрачають свою якість або, навпаки, 
набувають її. Виходить, що виведення будь-чого на кінець, на обріз, на останню межу взагалі постає 
умовою його людського схоплення та освоєння. Стосується це також і самої людини: лише цілісне 
охоплення життя може виявити його сенс, але це передбачає його закінчення, завершення. Людська 
смерть, виходить, також постає умовою функціювання соціальності, оскільки людина своїм життям 
також демонструє певні межі, границі того, що називається людськістю, а соціальність у такому 
способі буття постає загальним простором, у якому це відбувається. Виходить, що поза межами усіх 
буттєвих сутніх (усіх «твердих тіл» або сутностей) перебуває простір висвітлення, прозорості, простір 
можливості бачення, спостереження, огляду будь-чого. Цим, зокрема, можна пояснити певну 
виправданість інтересу деяких постмодерністів до поверхні [див.: 4; 12], а також міркування як 
Е. Гуссерля, так і М. Гайдеґера відносно того, що всі явища перебувають у полі відкритості. Можна 
принагідно згадати і про символіку та метафізику світла у середньовічній філософії та в деяких 
натурфілософіях Нового часу [14, c. 164-195]. Людина своїм статусом буття виштовхнута за межі 
всього, у той простір, де ці межі виявляються, засвідчуються та де створюються умови для бачення 
всіх і всіляких меж саме тому, що простір цей має позамежний статус. Лише з позиції універсального 
позамежного простору стає можливим сприймати все як у його загальному статусі «всього», тобто у 
цілокупності того, що визначається межами, так і в його множинному індивідуальному представленні. 
У такому розумінні соціальність постає хитким, проте цілком реальним пограниччям між фізичним 
(щільним, предметно та матеріально наповненим) і позафізичним (метафізичним або позамежним, де, 
власне, фігурують самі лише межі «без плоті» – це те, що з часів Аристотеля має назву чистих форм 
[див.: 12, c. 8-9]). Містична думка про виповнення всіх часів, безумовно, має свій резон у тому плані, 
що при визначенні та вичерпуванні всіх можливих кінців і меж, простір спостережуваного «згорнувся» 
б і «випав» у якийсь моноліт – у панування «без-разлічного». І по-своєму був правий Вол. Соловйов, 
коли пов’язував кінець історії зі свідомим і добровільним припиненням людьми процесу відтворення 
нових осіб і поколінь, оскільки «згубність», скінченність кінцевого тут була б відсунута і заперечена 
самим кінцевим [див.: 13, c. 147-148].  

У цьому пункті наших міркувань відкривається ще один важливий аспект соціального: 
оскільки воно тримається на межі буття і небуття, оскільки умовою його тривання постає 
завершення, смерть, остільки соціальне «намацує» саму можливість тривання, умови запобігати 
негації, перебувати на останній межі. У цьому плані соціальне постає носієм тих форм, норм, умов 
і обмежень людських дій, які дозволяють певному людському загалу утриматися від сповзання у 
небуття шляхом фіксації та плекання тих меж будь-якого сутнього та взаємодій сутніх, на яких 
виявляється їх крихкість і водночас можливість утримати їх у бутті та запобігти небуття; на цих 
гранях фіксується їх повнота, їх монолітність1. Соціальні норми значною мірою тому мають 
жорстокий і безкомпромісний характер, що вони захищають не просто людину, а можливість 
тривання людської спільноти, її буттєву надійність і захищеність. І камінь недаремно був одним із 
ранніх матеріалів, який людина використовувала чи то для грандіозних сакральних споруд, чи то 
для написів, які мали увічнити певні соціальні норми чи здобутки (як Бехістунський напис на скелі 
в Іраку). Ще й сьогодні люди достатньо часто не можуть усвідомити, чому соціальні норми і 
закони бувають такими жорстокими щодо конкретної живої людини; той, хто застосовує закони, у 
таких випадках дуже часто запускає тезу – «Щоб не створювати прецеденту», або «Щоб нікого 
таке не приваблювало». Соціальне у формі соціальних норм, законів, імперативів і вимог працює 
як машина, як щось відсторонене від людини і навіть незалежне від неї (можливо, тому К. Маркс і 
дійшов висновку про незалежність соціальних стосунків від волі та бажання людей). Але так само 
як машину в її техніко-інженерному виконанні можна використати для тих або тих цілей, можна 
використати і «бездушну» машину соціальності у позитивних або негативних людських цілях. 
Тому суспільна історія до певної міри постає ареною та історією боротьби людського із 
соціальним або за олюднення соціального. В історії різних суспільств і сфер суспільного життя 
можна спостерігати численні приклади такої боротьби: відмову від закону кровної помсти, зміна 
ставлення до душевно хворих, зміни у ставленні до соціальної ролі жінок і дітей, протиставлення 
реальних дій священників претензіям церковних структур на безгрішність та ін. Історія західних 
цивілізацій засвідчила утвердження достатньо впевненого пріоритету соціального над моральним, 
над життєво-душевним; в одній із передач радіостанції «Свобода» Борис Парамонов, відзначаючи 

                                                 
1 Практично в усіх видах майстерності, що спрямовується як на речі природи, так і на саму людину, учням 
передаються знання і досвід того, як не зіпсувати річ або дію, як зупинити свою активність на незримій, 
проте в онтологічному плані вирішальній межі. 
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такий пріоритет як колосальний цивілізаційний здобуток Заходу, висловився приблизно так: 
«залиште мене у спокої зі своєю душевністю та виморочною любов’ю, не втручайтесь у мою 
індивідуальність, і це буде найкраще, що ви можете для мене зробити». Для людини західної 
цивілізації це норма, для східноєвропейської ментальності така норма постає бездушною, а тому 
неправильною. Тут не існує відчуття, що держава – це ми самі, що закони нас захищають, і тому 
вони, справді, досить часто тут нікого не захищають, а захищають особистісні та родинні зв’язки.  

Проте пряме нехтування вимог соціальності загрожує безладом і виродженням як певного 
суспільства, так і його членів. Перетворення законів на засоби виконання чиєїсь окремої волі 
приводить до панування сваволі, а за умов такого панування вже ніхто не може почуватися цілком 
вільним. Сваволя не є свободою. Соціальні межі буття та небуття майже автоматично приводить тих, 
хто ними нехтує, до втрати стабільності, до руйнування як в особистому, так і в суспільному планах.  

Отже, онтологія соціального вводить нас у саме осереддя болючих проблем людського 
життєвлаштування: соціальне є способом буття людини у просторі надприродного, де 
виробляються історичні форми людських взаємин з усіма виявами універсуму і людей у 
людському загалі. 
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Summary 

Petrushenko V. Nature of the Social: Ontological Analysis. In the article the problem of definition of 
ontology social is examined. Author analyzes different interpretations of essence of social, and offers his 
understanding of social as the special way of relations of man with the world and other people. Sociality which 
appears as a result of transformation of natural material and creation of artifacts is examined as such which exists 
on verge of physical and metaphysical. Imperatives of the social foresee functioning of reflective space of social life 
activity. Keywords: social being, artifacts, reflection, a board between being and non-being. 
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УТОПІЯ І МАГІЯ: РАКУРСИ СПІВВІДНОШЕННЯ  
 

Окреслено такі характеристики утопії, що ще не набули висвітлення в сучасному філософському її 
осмисленні. Згідно з авторською версією, в історії утопії та утопічної свідомості достатньо очевидним 
фактом є їх спорідненість із магією. У статті докладно простежені форми присутності магії в окремих 
утопічних творах, проте наголос зроблено на моментах принципової схожості утопічного та магічного 
ставлення до дійсності: і в утопії, і в магії присутнє прагнення досягти майже неможливої мети шляхом 
зосередження свідомості та використання мови. Ключові слова: утопія, магія, належне, бажане. 

 
Утопічна свідомість як і її основний продукт – утопія, вже не трактуються соціально-

гуманітарними науками і громадською думкою як щось виключно мрійливе, суб’єктивне, а тому й 
зайве. Відоме співвідношення «від утопії – до науки» сьогодні можна цілком виправдано обернути 
і цим позначити інший інтелектуальний маршрут: «від науки – до утопії». Маємо на увазі перш за 
все той факт, що сучасна наука без сміливих кидків – проектів у майбутнє, проектів, що межують 
із фантастикою, сьогодні постає безперспективною. Крім того, людська громадська думка, 
засвоївши постулат про те, що можливості науки обмежені, що вона не дає відповіді на 
найважливіші питання людського буття, у цих питаннях повертається від науки до ненаукових і 
позанаукових форм знання, а у певному розумінні й до утопії. 

Сучасними дослідниками визначені дуже важливі позитивні функції утопії та утопічної 
свідомості як у певних соціальних сферах, так і в активному стані оптимально діючої свідомості. 
Наприклад, К. Ясперс, М. Блох, Е. Гіденс окреслюють утопію та утопічну свідомість як вихід у 
«буття–можливість», у «ще-не-буття» з тим, щоб у таких сферах отримати імпульси для 
подальших модифікацій суспільства. У цьому плані утопію розглядають як деякі попередні 
проекти майбутніх станів життя – бажаного чи оптимального для людини. Цікаво зазначити, що 
проективну роль утопічна орієнтованість свідомості може відігравати не лише у суспільних 
процесах, а й в індивідуальному житті [7, c. 323]. У наш час інтерес до утопії та утопічної 
свідомості не вщухає, а, можливо, у певних аспектах ще й посилюється. Бібліографія досліджень, 
спеціально присвячених утопії, надзвичайно об’ємна [див.: 14]. Проте, як це часто буває у 
наукових дослідженнях, розширення горизонту бачення певних явищ ще більш урізноманітнює їх 
проблематику, принаймні, саме таку картину ми можемо спостерігати нині довкола феномену 
утопії. На наш погляд, доволі цікавим постає такий ракурс аналізу утопії, який з певною 
умовністю можна назвати її перегукуваннями з містичним, утаємниченим. В історичному плані 
саме в такому контексті ми можемо згадати знамениту працю Томазо Кампанели «Місто Сонця» і 
твір Ф. Бекона «Нова Атлантида», хоча приклади можна й збільшувати. 

У цій статті ми хочемо привернути увагу до суттєвих, на нашу думку, аспектів «родинних» 
зв’язків утопії з магією. Натяк на цей зв'язок у свій час був вдало окреслений Г. Уелсом: «Утопії 
повинні залишатись у тій сфері, яка має найбільш важливе значення для життя людства, а ця 
сфера, поза сумнівам, полягає у відношеннях людей між собою. Тому найвеличнішими утопіями… 
постають релігії. Яку релігію ми не візьмемо, вона незмінно стосується взаємин між людьми і 
незмінно… змальовує світле майбутнє, в якому всі будуть однаково щасливими, усі будуть 
рівними» [12, c. 121]. Щодо релігії, то цей аспект утопії давно вже перебуває в полі зору 
дослідників, а ось щодо магії, то тут ситуація виглядає інакше: про це майже не згадують фахівці в 
галузі вивчення утопії та утопічної свідомості. Хоча у певному сенсі зближення утопії з магією 
ніби впадає у вічі.  

Звернімося до того, як трактують магію у спеціальних дослідженнях. Процитуємо наукове 
видання: «… Магія являє собою в основному мовний феномен і використовує спеціальну … мову, 
що відрізняється від повсякденної мови…; магія – граничний випадок, який демонструє силу й 
активність мови…» [8, c. 598]. І далі: «У ході магічної дії відбувається підміна цілей; завдання 
перетворення природи вирішується шляхом зміни колективної психології, а зміни психіки 
приводять до розв’язання практичної проблеми» [там само].  
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Автори деяких видань не обмежуються констатацією рис магії, а намагаються дати їм 
пояснення: «Магія – чаклунство, чарівництво, зачаровування, обряди, покликані надприродним 
шляхом вплинути на світ (явища природи, людей, духів)» [13, c. 207]. І далі: «Віра у можливість 
безпосереднього магічного впливу на природу виходила з почуття партиципації (прилучення) з 
нею людини, притаманного первісному загалу…» [там само]. Доволі відомий у свій час автор, 
приділивши спеціальному дослідженню магії понад 100 сторінок, переглянувши низку її 
трактувань і концепцій (М. А. Катрен, В. Робертсон-Сміт, Ф. Джевонс, Е. Дюркгайм, М. Мос, 
П. Сентіва, Дж. Фрезер, К. Той та ін.), автор наводить низку висновків щодо того, що справді 
постає суттєвим для магії. Зокрема, він пише: «Магія заснована на вірі людини у свою здатність 
безпосередньо впливати на об’єкт і досягати бажаної мети» [10, с. 412]; вона, далі, «користується 
методами примусу надприродних сил» [10, с. 412] і «впливає на природні та надприродні єства 
надприродними засобами» [10, с. 413]. Наприкінці дослідження, підводячи йому підсумок, автор 
намагається виділити те, що є спільним для різних проявів магії. Сюди він відносить: «ідею 
здатності людини впливати надприродним способом на явища зовнішнього світу» [10, с. 502], 
вважаючи її суто психологічним підґрунтям магії, але при тому підкреслюючи присутність у магії 
надприродного зв’язку подій [10, с. 504]. Не забудьмо також і про те, що у магії дослідники часто 
підкреслюють її мовну природу, базування магічних дій на певних текстових процедурах. 

Для порівняння наведемо одне з визначень утопії: «Утопія – це докладне та послідовне 
описування уявного, але локалізованого у просторі й часі суспільства…» [11, c. 8]. В іншому 
варіанті до означеного описового характеру утопії додаються й інші важливі її риси, зокрема, 
утопія пов’язується з «палким бажанням (іноді фантастичним) переробити існуючий соціальний 
організм за якимись нормами, які беруться як взірець» [9, c. 464]. У цьому ж виданні утопія 
подається як «задум здійснити нездійсненне» [9, c. 654]. Цілком очевидними постають певні 
симптоматичні збіги у наведених визначеннях: по-перше, це те, що як в окресленні магії, так і 
наведених характеристиках утопії йдеться про мовні феномени (описування, наголос на функціях 
мови), по-друге, йдеться про особливі способи зміни дійсності – не шляхом практичної 
перетворювальної діяльності, а шляхом зміни психіки, формування уявлень, взірців та ін. 
Щоправда, у випадку магії мова спрямована на певні зміни психології та природних процесів, у 
той час, як утопія інколи питання про реалізацію свого проекту залишає або відкритим, або поза 
увагою. У такому разі вона також виконує функцію певного доцільного впливу на психологію. 
Ось судження С. Кьеркегора, в якому, правда, йдеться про міф, проте у цьому випадку тут 
виправдано може фігурувати утопія: «Теорія вчить, як змінити життя, мистецтво пропонує щось, 
що краще від життя, цікавіше за нього, творить міфи, які інколи захоплюють цілі покоління і 
стають життєвими стилями…» [цит. за: 11, с. 9-10]. 

В утопії доволі прозорим є перебування на першому плані спроби виразити в описово-
мовних формах полум’яне бажання вийти за межі існуючого, переш за все – суспільного стану 
речей і в якийсь, скоріше за все, суто магічний спосіб утвердити принципово інший стан. Або ж, 
інакше – прилучитися до певного, небувалого та ідеального стану справ. Особливість утопічної 
конструкції у тому, що вона доволі часто задовольняється самим лише такого роду красивими 
описами суспільства, а для того, щоб підкреслити його абсолютний незбіг з існуючим 
суспільством, здійснюється спеціальне конструювання форми розриву ідеального суспільства з 
реаліями життя: або ідеальне суспільство опиняється на острові, або у невідомій частині планети, 
або у віддаленому минулому. У магії, як ми знаємо, саме бажаний результат постає чи не 
головним виправданням усієї процедури, отже її основний інтерес спрямований на зміну певного 
реального стану справ. В утопії, з огляду на сказане, скоріше мова йде про зміни внутрішнього 
стану людини або її душевного стану. Проте опосередковано утопія також прагне утвердити хоч 
якусь реальність того, що вона подає як найкраще життя: вона хоче надійно вселити утопію в 
інтимні схованки душі, щоб вона волала про потребу стати реальністю. Тут ніби прямо не 
присутній надприродний момент, однак апеляція до глибин душі по суті впритул наближає 
утопічну конструкцію до чогось вищого, урочистого, незвичного. 

Відзначена спорідненість магії та утопії інколи приводить до несподіваних результатів, коли 
магічні прагнення прямо виливаються в утопічні проекти, а останні пов’язуються з магією. 
Звернімось до цікавих історичних прикладів. Одна з таємничих постатей європейського 
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середньовіччя – Роджер Бекон (1214–1292). З одного боку, його вважають чи не фундатором 
емпіричного методу пізнання у зв’язку з тим, що він високо шанує досвід, а з іншого боку, 
народна свідомість змальовує його як чародія, чаклуна і мага, який безумовно володіє магічними 
засобами і методами взаємодії з дійсністю, такими, наприклад, як здатність вільно пересуватись у 
просторі, з нічого створювати речі та картини дійсності [5, c. 75-77]. Але при цьому не можна не 
звернути уваги на те, що у народну легенду про монаха Бекона включено доволі великий фрагмент 
відомого твору Ф.Бекона «Про тайні діяння мистецтва і природи і про ницість магії», що доволі 
часто подається як своєрідна давня техно-утопія. І хоч у назві цього твору, як і в його змісті, магія 
нібито відкидається, насправді негативній оцінці підлягає шахрайська магія, а не та, що базується 
на проникненні у приховані сили природи. 

Традиційну магію Р. Бекон не втомлюється ганьбити і заперечувати вже внаслідок того, що 
у магічних книгах «брехня настільки надмірна, що неможливо відрізнити істинне від хибного» [1, 
c. 421]. Проте, з одного боку, Р. Бекон наголошує на тому, що заклинання та примовляння, навіть 
хибні за своїм змістом, можуть виконати позитивну роль, оскільки «душа здатна на багато чого 
стосовно свого тіла завдяки своїм сильним бажанням» [1, с. 423], а примовляння можуть збудити й 
актуалізувати такого роду бажання. З іншого боку, «будь-що, що діє, продукує від себе у 
зовнішню матерію силу та species» [1, с. 423], а оскільки людська гідність вища від рослин і 
тварин, «то людина є набагато більш здатною утворювати сили та species, і випромінювати тепло 
для зміни тіл» [1, с. 425]. Міркуючи далі у тому ж напрямі, Р. Бекон стверджує, що «природна сила 
у членах тіла підкорюється силам і бажанням душі» [1, с. 427], й тому «завдяки словам 
відбуваються зміни, які стосуються інших духовних аспектів – у відповідності з тим, що 
вважається відповідно силами природи» [1, с. 427].  

Отже, можемо ще раз переконатись у тому, що Р. Бекон виступає проти магії, що базується на 
омані та не спирається прямо й осмислено на знання природи людини (людської душі), на знання 
природних явищ і законів. Вважаючи себе цілком освіченим у такого роду справах, він не тільки не 
заперечує можливостей людини впливати на зовнішні явища і процеси за допомогою слів і навіювань, 
а й намагається підвести під такі здатності певні раціональні підстави. Але у підсумку виходить, що у 
Р. Бекона йдеться про визнання так званої «раціональної магії» – магії, що не культивує невігластва, а 
стимулює до вивчення людини і природи. Звідси стає зрозумілим і наступний пасаж філософа: «Слід, 
однак, розглянути те, що багато з книг, які вважаються магічними, такими насправді не є, але містять у 
собі гідність мудрості; а які з них є підозрілими, а які – ні, тому навчить досвід будь-якого мудреця. Бо 
якщо хтось віднайде у якихось із них діяння природи або мистецтва, тоді ця книга має бути ним 
прийнята, а якщо ні, то відкинута як підозріла» [1, c. 429]. Далі Р. Бекон удається до описів численних 
відкриттів і досягнень, які можуть бути здобуті людьми, якщо вони будуть розвивати пізнання 
природи і працювати над удосконаленням засобів своєї життєдіяльності. Називаючи серед таких 
можливих досягнень кораблі без веслувальників, вози, які рухались би без тварин, апарати для 
польотів, мости без опор та ін., філософ водночас апелює до цілком фантастичних і магічних 
переказів, згадуючи фантастичних тварин (василіск) і фантастичні пристрої, здатні створювати ілюзії 
присутності надмірної кількості коштовних мінералів або металів. До того ж Р. Бекон удається й до 
поширеного в ранні часи аргументу стосовно того, що мудрість не слід записувати і робити доступною 
широкому загалу людей [1, с. 447]. 

Отже, міркування Р. Бекона дають нам чудовий ілюстративний матеріал для того, щоб 
переконатись у тісному поєднанні, навіть – сплетінні елементів магії з утопічними проектами, У 
міркуваннях Р. Бекона ми знаходимо і визнання сили слова, і розуміння важливості його впливів на 
стани душі, і визнання можливості для людини, натхненної певними ідеями (і словами) впливати на 
реальний стан справ і реальні явища дійсності. Тому можемо стверджувати й те, що зміст утопій не 
вичерпується дією раціональних конструювань, які поширюються від часів Відродження, а й 
додають до таких конструювань як їх смислове спрямування елементи магічних процедур. 

Звернімося тепер до так само доволі відомого утопічного проекту – до твору Т. Кампанели 
«Місто Сонця». Сюжет твору є доволі простим: ідеться про бесіду мореплавця із гостинником, де 
він розповідає про відвідання унікального міста, що живе за цілком іншими законами, ніж 
більшість людства. У тексті прямо не йдеться про магію, але містяться певні твердження, що на 
неї вказують. Наприклад, усе життя міста так або так регулюється на основі таємничих наук, таких 
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як астрологія і метафізика; автор згадує також про священні науки, які вивчаються у храмах, проте 
не деталізує, про які науки йдеться. У тексті трактату автор доволі докладно описує регулювання 
процесів відтворення населення, де йдеться про їх ретельну регламентацію та про узгодження всіх 
їх аспектів із рекомендаціями знаків Зодіаку. Цікаво відзначити, що головний правитель Міста 
Сонця – священик, якого водночас іменують метафізиком, а всі науки вміщені в одну – єдину 
книгу під назвою Мудрість. Т. Кампанела протиставляє знання, зібрані у книжках і розподілені 
між різними науками, умінню проникати у задуми Творця світу, вважаючи, що знання окремих 
наук не робить людину розумною. Автор згадує також і про таємні засоби, які використовуються 
для забезпечення урожаю та про ті ж астрологічні визначення сприятливих умов для 
тваринництва. Натяк на магічні засоби можна побачити й у тому, що судна громадян Міста Сонця 
можуть рухатися завдяки якимсь хитрим механізмам, до того ж солярії винайшли апарати для 
повітряного плавання, принцип дії яких є таємним; йдеться також і про символічні зв’язки між 
речами світу [6, c. 38]. Мешканці Міста Сонця, за словами Т. Кампанели, створили свою нову 
астрономію. І далі автор стверджує: «Вони щиро вірять в істинність пророцтв Ісуса Христа щодо 
знамень у Сонці, Місяці й зорях… Вони визнають, що надзвичайно важко вирішити, чи створений 
світ з нічого, чи з уламків інших світів або хаосу… та вилучають багато доказів проти вічності 
світу на основі аномалій… Сонце і зорі вони шанують як живі єства…» [6, с. 33]. У космосі, на 
думку автора, існують симпатичні зв’язки [6, с. 34], які надають світобудові тієї спорідненості, що 
постає неодмінною основою магії. 

Розглянуті твердження відомого твору Т. Кампанели, на мій погляд, дають усі підстави 
бачити у судженнях автора доволі велику дозу прихильності до магії та магічних способів 
людських дій, а, головне, ця прихильність виливається у цілком прозоре переконання автора в 
тому, що вищий спосіб суспільного буття може базуватися лише на чомусь незвичному та скоріше 
символічному, ніж реалістичному. 

Ще одним прикладом зближення магії з новими абрисами майбутнього можна побачити у 
відомому творі Ф. Бекона «Нова Атлантида». Він, як відомо, не був завершеним, але являв собою 
своєрідні підсумки попередніх міркувань автора щодо ролі знань і наук в оновленні принципів 
людського буття. У творі автор описує фантастичну країну Бенсалем, яка процвітає завдяки 
шанобливому ставленню до знань і поваги до можливостей людини. Знову-таки, у тексті «Нової 
Атлантиди» немає прямих звернень до магії, але, з одного боку, фігурують винаходи атлантів, які 
передбачають використання магії, а, з іншого – Ф. Бекон в інших працях прямо засвідчував своє 
ставлення до магії. Зокрема, досліджуючи роль і значення різних наук у зростанні можливостей 
людини та її впливу на природні процеси і явища, він віддає належне метафізиці, завданням якої 
вважає «зібрання аксіом не однієї якоїсь науки, а багатьох наук» [2, c. 210]. Міркуючи над тим, у 
який спосіб можна було б отримати не просто випадкові або часткові знання про природу, 
Ф. Бекон уважає, що це має бути наука, яка володіє мистецтвом відкриття та використання форм: 
«Лише відкриття форм спроможне це зробити» [2, с. 244]. І далі йде відомий науковцям пасаж, 
який стосується ролі магії: «А якщо ми вважаємо, що та частина метафізики, яка досліджує форми, 
повинна розвиватися, то звідси випливає, що так само повинна розвиватись і магія, котра з нею 
пов’язана. Але тут, як мені здається, слід вимагати відновлення давнього та шанованого значення 
слова «магія», яке тривалий час сприймалось у поганому розумінні. Адже у персів магія вважалася 
піднесеною мудрістю, знанням загальної гармонії природи, а ті три царі, що прийшли зі Сходу, 
щоб уклонитися Христу, називалися магами» [2, с. 244-245]. Але при тому Ф. Бекон вимагає 
відрізняти раціональну магію як мистецтво перетворювати природу на основі проникнення в її 
закони від так званої «натуральної магії», дію якої на людей він порівнює з дією снодійних 
речовин [див.: 2, с. 245]. В іншому міркуванні він дещо деталізує свої уявлення про магію, 
називаючи три основні науки, що спираються на віру та фантазію: це «астрологія, природна магія і 
алхімія» [2, с. 115]. Він підкреслює, що прагнення цих наук цілком шляхетні, зокрема, магія 
спрямовує філософію до «великих звершень», проте шляхи і способи реалізації такої мети є 
помилковими [2, с. 116]. У «Новому Oрганоні» Ф. Бекон закликає уважно придивлятися до магії, 
оскільки під її фантастичними нашаруваннями можуть ховатись якісь важливі природні сили і 
причини [4, c. 141]. У підсумку в «Новій Атлантиді» філософ, у дещо урочистій формі 
змальовуючи досягнення фантастичної країни Бенсалем, явно робить поступки магії, коли, 
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наприклад, пише про спеціальні височенні башти, в яких або досягається висока температура 
завдяки їх близькості до Сонця, або, навпаки, дуже низка через занурення у землю [3, c. 515], 
штучно створені дощі з різних «твердих тіл» [3, с. 516], про вирощування рослин без насіння, про 
можливість виведення комах, риб, тварин і птахів із гнилі [3, с. 517]. Влада магії тут виявляється 
не лише в описах окремих фантастичних технологій, а й у бажанні досягти чогось величного та 
небувалого самим лише душевним прагненням. 

Висновок. Отже, на наш погляд, постає доволі цікавим і повчальним матеріалом той факт, 
що утопія і утопічна свідомість є до певної міри спорідненими з магією. Основне, на наш 
погляд, полягає в тому, що і тут, і там діє непереборне бажання самим лише напруженням 
думки, певним вольовим прагненням і за допомогою слів отримати бажаний, проте звичайними 
шляхами неможливий результат. При цьому думка і воля сягають віддалених результатів, вільно 
проминаючи проміжні реальні лінії зв’язків. Позитивний момент такої природи магії та утопії, 
на мій погляд, виявляється у тому, що вони виконують спонукальну і заохочувальну роль: 
поселивши у свідомості людей привабливий та недосяжний образ, вони до певної міри 
породжують прагнення неможливе та недосяжне зробити можливим. У певному розумінні це 
форми трансцендування, базовані на силі людського духу. 
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Summary 

Petrushenko O. Utopia and Magic: Foreshortenings of Correlations. Some characteristics of the utopia, 
that are not yet described in modern philosophic discourse, are given in the article. According to author’s version, 
historical development showed us likeness between magic and utopia (utopian consciousness). The forms of magic’s 
presence in same utopias are examined narrowly, bat main attention is given to the points of principle likeness 
between utopia and magic attitude to reality: both utopia and magic are eager to achieve nearly unattainable aim 
with the help of concentration of mind and making use of language. Keywords: utopia, magic, due, desired. 
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РЕФЛЕКСІЇ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА НАД СУТНІСТЮ 
СВІТОГЛЯДНИХ КОНФЛІКТІВ В УМОВАХ ФУТУРОШОКУ 

 
Досліджуються особливості художнього пізнання важливих питань: чи створює доба глобалізації 

умови, за яких різні культури (християнська та ісламська) здійснюють позитивний вплив одна на одну, чи 
все ж таки вони фатально роз’єднані та взаємно непроникні? Чи має культурна коаліція перспективи 
розвитку в сучасному світі для розв’язання проблем культурної, релігійної, етнічної ідентичності? Чи 
може ідеальне стати головним структуроутворюючим принципом революційного перетворення занепалих 
форм суспільного життя? Ключові слова: сучасне мистецтво, вестернізація, глобалізація, ісламська 
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Головною ознакою сучасної світової культури стали інтеграційні процеси, які надали 

глобального виміру взаємовпливам між донедавна геостратегічно віддаленими один від одного 
культурним регіонам. Тепер ця тенденція розгорнулася в сталу закономірність, масштаби якої 
можна визначити як планетарні. Це зумовило виникнення універсальних процесів у сфері культури. 
Серед таких провідних процесів, насамперед, зауважимо такі: розрив соціального та культурного 
циклів, виснаження психологічних ресурсів людини індустріалізацією культури, зміну темпоритму 
життя від традиційно розміреного до радикально динамічного, соціальні струси (революції, 
громадянські війни, міжетнічні та міжконфесійні конфлікти), мозаїчний характер буття сучасної 
культури, занепад соціальних інститутів суспільства і радикальна переоцінка праці, смислу життя, 
взаємин між представниками різної статі, панування стереотипів «масової культури», її вестернізація 
та витіснення духовно-особистісного характеру світовідношення цілераціональним.  

Прискорення темпів культурних змін призводить до докорінного перетворення самого 
способу життя упродовж одного-двох поколінь. Адже ми упродовж свого життя декілька разів 
встигаємо потрапити до зовсім іншого світу, в якому не лише інфраструктура, а й стиль життя 
зазнають якісних змін. З калейдоскопічною швидкістю зміщуються звичні уявлення і 
смисложиттєві цінності. Норми, які ще вчора бралися за взірець, сьогодні перетворюються на 
свою протилежність, у результаті чого відбуваються зміни соціально-політичного характеру, що 
відображаються на економічній сфері, викликають соціальні потрясіння. Так, наприклад, на 
забезпечену, платоспроможну людину завтра може очікувати безробіття і втрата 
респектабельності. У своїй батьківщині людина може перетворитися на представника 
національної меншини. Європейський культурний регіон – донедавна бастіон християнства – 
перенасичується вихідцями з арабо-мусульманського світу і т.д. Сукупність цих чинників і 
окреслює контур буття у своєрідному футурошоці (шоку від майбутнього). 

Наявні дослідження, що тематично узгоджуються з означеною проблемою, акцентують 
увагу на важливості виробити самостійну думку для розуміння світу, в якому ми живемо. Велика 
кількість праць, присвячених глобалізації, постіндустріалізму, а також мультикультуралізму 
підтверджують це. Серед значущих наукових розвідок цієї проблеми відзначимо монографії 
Домініка Мартена, Жан-Люка Мецжера, Філіпа П’єра «Метаморфози світу: Соціологія 
глобалізації» [3], М. Михальченка «Українське суспільство: трансформація, модернізація чи 
лімітроф Європи?» [4], Н. Скотної «Особа в розколотій цивілізації: освіта, світогляд, дії» [6], 
С. Кара-Мурзи «Маніпуляція свідомістю» [2]. Наукові розвідки Л. Левчук, В. Мовчан, 
Л. Теліженко [7], П. Гуревича, В. Малахова, В. Скотного [5] дозволяють виявляти 
взаємозумовленість соціальних змін і зрушень усередині культури як результат появи нових 
ціннісних орієнтацій, як підсумок дії різноманітних соціокультурних закономірностей. 

На нашу думку, для адекватного аналізу феномену культури доби глобалізації потрібно 
звернутися до досвіду мистецьких рефлексій над смислом життя, долею людини, метаморфозами 
сукупного духовного досвіду людства. Адже мистецтву властиво видобувати унікальну художню 
інформацію щодо джерел конфліктів у сучасному світі, його ментальності, культурних демаркацій 
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і орієнтацій. Унікальність художньої інформації полягає в утворенні художньо-образного 
моделювання життя, здатного доповнювати реальний життєвий досвід ще одним досвідом «життя 
в мистецтві», який важливий для нас емоційним переживанням змісту набутого знання. 

Мета статті – характеристика рефлексій сучасного мистецтва над сутністю світоглядних 
конфліктів за умов футурошоку. 

Характерно, що сучасне мистецтво опрацьовує актуальну тему контроверз християнських та 
ісламських культурних настанов. Світоглядні конфлікти, які розгорнулися вздовж ліній розколу 
між православно-слов’янською та ісламською цивілізаціями, на жаль, продовжують 
загострюватись. І географічний діапазон цих протистоянь розгортається до континентального 
масштабу. Терористичні акти, від Парижу до Кавказу, підтверджують цю закономірність.  

Глобалізаційні процеси впритул наблизили ці світи, що суттєво відмінні одне від одного за 
історією, культурою, традиціями і, найсуттєвіше – за релігіями. Так, наприклад, С. Хантінгтон, 
досліджуючи фундаментальні проблеми іммігрантів із не-західних суспільств у Європі, відзначає 
зростання напруги між цінностями та інтересами ісламських груп і корінними мешканцями 
Європи. Найбільші побоювання викликає мусульманська імміграція, яка належить чужій культурі, 
релігії, мові. «Європі кинуті виклики: демографічний – на частину іммігрантів припадає 10 % 
новонароджених у Західній Європі, а в Брюсселі 50 % дітей народжуються у батьків-арабів – і 
культурний. Мусульманські громади – чи то турецька в Німеччині, чи алжирська у Франції – не 
інтегрувалися в культури, які їх прийняли і практично нічого для цього не роблять, що непокоїть 
європейців» [8, с. 311]. 

Фактом від історії стали чисельні етнічні меншини не лише в Західній Європі, а й на теренах 
пострадянських країн, які внаслідок міграційних процесів дедалі відчутніше укорінюються в нові 
для себе життєві ніші. Місцеву людність дедалі більше дратує небажання емігрантів асимілюватись 
із місцевими звичаями, стилем життя та культурою. Понад те, корінний народ стикається із виявом 
вольового імпульсу прибульців в обстоюванні власних світоглядних цінностей і стилю життя, через 
які забезпечується сталий зв'язок із корінням своєї власної культури. 

Відмінності в культурі, засадничих цінностях і віруваннях утворюють сюжетну основу 
фільму режисера В. Хотиненка «Мусульманин». У ньому факт від історії про драматичну долю 
майже трьохсот полонених радянських військовослужбовців в афганській війні художньо-
естетичними засобами трансформований у факт від мистецтва. У розгортанні долі Миколи Іванова 
(«шураві»), визволеного через сім років з афганського полону, досягнута неймовірна щільність 
смислів проблеми культурної ідентичності. 

Не лише мати пережила потрясіння поверненням сина із давно минулої війни. Півсела горнеться 
до обійстя, в яке завітало щастя. Застілля і хмільна радість між тим перемежається із внутрішнім 
відчуженням винуватця події від п’яних теревенів, панібратства, наїдків, метушні. Микола вимірює 
смисл і зміст своїх учинків за Кораном, тому від сходу сонця і протягом дня, за правовірним каноном, 
лине до Аллаха його натхненна молитва. Щиру образу рідних заподіює його категорична відмова від 
допомоги у крадіжці двох мішків комбікорму з колгоспної ферми, вкрай потрібних для домашньої 
корови, яка через недоїдання не доїться. Як же не поцупити у держави, якщо є можливість? Адже сама 
держава постійно доводить людей до жебрацького стану. Красти, безумовно, соромно, проте на 
мізерні статки інакше ніяк не виходить викрутитися із безкінечної скрути. 

Між рідними людьми немає порозуміння і на батьківській могилі. Хоч за звичаєм і належить 
за спокій душі небіжчика перехилити три келихи, Микола і тут невблаганно відмовляється – віра 
не дозволяє. Не зважить і на мамине: «Ми поважаємо твій вибір, так і ти наш закон вшануй». 
Неприязнь у стосунках братів переросте у затятий конфлікт з бійками до крові, який не зуміє 
розборонити навіть втручання священика. 

Немає душевної близькості і розуміння Миколи з Вірою, дівчиною, з якою бажав би бути в 
житті разом. Надто різними є їхні уявлення про смисл близькості та взаємності.  

Відразу в Миколи викликає й селищний голова – шахрай і безпринципний лицемір, який, як 
він каже, грішним ділом і сам до церкви заходити почав. На всяк випадок, для спасіння душі, 
«Отче наш» вивчив і нині «Символ віри» студіює. 

Та трагічною стає зустріч Миколи і колишнього замполіта, з яким «за річкою» у 1986 році 
довелося разом, ще до полону, з «духами» воювати. Виявляється, що через слабодухість Миколи, 
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тоді, під час «зачистки» кішлаку, загинуло шість бійців їхньої роти. Не розстріляли Миколу лише 
через заступництво пораненого командира відділення – Льохи, який запевнив замполіта, що в 
цьому хлопцеві є щось особливе. Не розстріляли тоді, власне, через сам полон.  

У добу «перебудови» карколомні світоглядні метаморфози судилося пережити й самому 
замполіту. Тепер він замполіт хрещений. Шукає розради у Біблії. Скільки разів раніше він не хотів 
убивати, але вбивав, вірний військовій клятві, на якій армія тримається. А тут, зустрівши зрадника із 
минулого, захотів вбити, але не вбив. Христова віра укріпила. Щиро бажаючи примирення, він і 
Миколі пропонує символічний жест цього акту – осінити себе хрестом. І знову виникає трагічна 
колізія. Для Миколи – це рівнозначно святотатству, зазіханню на найінтимніші духовні глибини 
щиросердного мусульманина, для якого немає іншого бога, крім Аллаха. Лицемірити задля 
примирення, навіть під загрозою смертного вироку, який здійснив замполіт, він не став. Натомість, 
замполіт нарешті збагне, що насправді мав на увазі смертельно пораненого в Афгані Льоха, 
говорячи про особливість Миколи. Він не лише своїх хлопців підставив там під кулі, а й батьківської 
віри зрікся, а з нею і вкоріненість у рідну землю. Тому й не резонують в унісон над російським 
обширом полів, річок і переспівами церковного дзвону мусульманські молитви, в яких, упродовж 
усього фільму, підноситься до неба виспіваний канон про те, що немає у світі бога, опріч Аллаха. 

Автори зрушили суттєву проблему невідворотного в глобалізованому світі контакту 
православно-слов’янської і мусульманської цивілізацій, наближеними за своєю потужністю, проте 
вельми відмінними за цінностями та інтересами. Ці цивілізації містять різне бачення змістовності 
стосунків між Богом і людиною, індивідом і громадою, батьками і дітьми, чоловіком і жінкою, мають 
відмінні уявлення про значущість прав і обов’язків, свободи і примусу, рівності та ієрархії. Ці 
відмінності мають визначальне значення для формування культурних особливостей. А тому 
актуальним стає з’ясування фундаментальних і філософських засад цих цивілізацій. Життєво важливо 
збагнути, як саме народи цих цивілізацій уявляють собі власні інтереси. Інакше відмінності 
переростатимуть у конфлікт, а конфлікт передбачає насильство, яке може стати кривавим і тривалим. 

«Мусульманин» – це спроба застереження художніми засобами тих об’єктивних процесів 
національної, релігійної, цивілізаційної конфронтації, в контур яких залучено життя багатьох 
європейських і пострадянських держав. Цей процес уже тепер ламає звичний спосіб життя, 
розчиняє традиції, які здавалися непорушними, а також лад життя цілих народів. Намагаючись 
з’ясувати смисл, спрямованість і перспективи цих деструктивних процесів, автори висновують: 
запорукою розвитку цивілізації має бути розквіт розмаїття людства з тенденцією найбільш повної 
трансляції всього багатства систем цінностей практично на всіх рівнях – від цілих цивілізацій, 
через суспільство, до окремої сім’ї, людини. На порядку денному сучасності постає доба стрімких 
змін, непередбачуваних подій і в ньому дедалі відчутніше втрачається якість органічності та 
гармонійності цілого. Натомість, масштабні зміни, які охопили політику і культуру, заподіяли 
зіткнення інтересів і цінностей, які не просто конкурують, але часом заперечують одне одного. 
Автори застерігають – система суб’єктів сучасної історичної дії стає набагато складнішою. 
Адаптація до неї не встигає за змінами самої соціокультурної динаміки. І тоді суб’єкти спільнот, 
об’єднані спільністю релігійних, культурних, етнічних інтересів починають розриватися між 
притаманним для них національним менталітетом та іншими видами ідентичності.  

Особливого значення для характеристики художнього потенціалу сучасного мистецтва в 
галузі соціального пізнання набуває творчий доробок українських митців, чия творчість 
зорієнтована на з’ясування сутності та причин сучасної системної суспільної кризи, внаслідок якої 
руйнуються структури, які відповідальні за формування екзистенційних координат буття людини. 
В цьому розумінні знаковою мистецькою подією є «Армагеддон на Майдані» В. Базіва – перше, як 
зауважено в анотації, художнє вербальне полотно про галактичні за своїм масштабом події в 
Україні, що ввійшли у всесвітню історію під священною та магічною смислоформою – МАЙДАН. 
Роман-реквієм важливий, по-перше, з огляду на дослідження природи внутрішньої енергії двох 
протилежних, проте приречених на взаємодію ліній суспільства: соціуму креативного, творчого і 
грабіжницького, паразитарного. По-друге, тут креативна енергія людини перевершує соціальний 
масштаб і розгортається до рівня взаємодії (якщо використовувати езотеричну термінологію) з так 
званим тонким світом, з морфогенетичним світом ідей, Богом. Із цієї взаємодії постають доленосні 
події, які не лише визначають висхідну динаміку певної цивілізації, але, навіть, перевершують сам 
хід подій національної історії. По-третє, осмислюючи те, що і як призвело до всенародної 
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Революції Гідності, котра «стала безпрецедентним актом кривавого вознесіння із провалля 
гуманітарно-кримінальної катастрофи для майже 50-мільйонного людського згромадження в 
центрі Європи» [1, с. 1], здійснюється спроба визначення смислу культурного «генокоду» 
української нації, оскільки саме культура є тим ядром у соціальному просторі, в якому 
фокусується колективна пам'ять нації.  

В сюжетній основі є велич людського визволення від кримінальної окупації злодійською, 
корумпованою владою всіх державних інститутів. Цим виміром змістовності твору висвітлено 
масштабну унікальність конфронтації між зазначеними вище лініями розвитку плинної реальності. 
Кожна з них має власну структуру ціннісних пріоритетів, життєвих домінант, сталих стереотипів 
поведінки, які й визначають специфіку цих систем. Якщо творча реалізує проекцію позитивної 
динаміки історичної долі нації, то розбійна реалізує себе через методи тотального насильства і 
грабунку (наркобізнес, рекет, кілерство, работоргівля). 

Злочинний світ «може влазити дуже далеко у цивільну плоть суспільства, особливо у фінанси і 
бізнес, оскільки потребують легального відмивання грошей, здобутих на крові. Вони купляють усіх 
цих стражів цивільного суспільства, від сільських міліціонерів до столичних депутатів, але жодне 
цивілізоване суспільство не дозволить їм дібратися на найвищий щабель законної влади. У політиці 
вони можуть існувати лише як партизани, із вилазками і підкопами, підкупами і погромами, але 
коронованими вони можуть бути тільки у своєму, кримінальному, світі. 

Україна – історичний прецедент, коли урку народ шляхом волевиявлення біля 
демократичних урн коронував на президента. Аль Капоне у Білому Домі» [1, с. 26]. Хронологією 
цієї гуманітарної катастрофи є започатковане наприкінці 80-х і на початку 90-х років послідовне 
привласнення донбаським криміналітетом здобичі – створеної кількома поколіннями 
соціалістичної власності і власності малого та середнього бізнесу, через вбивство сотень 
конкурентів. Наступним етапом стала реалізація формули «мій дід гангстер, батько – бізнесмен, я 
– сенатор, а мій син буде президентом». Вона потребує кримінальної окупації в масштабі держави. 
Донбаський спецконтингент здійснює облогу її керівних кабінетів. Найпотужніша банда 
легалізується через особу В. Януковича на посаді Донецького губернатора. «Він не міг не бути 
їхнім – зі своїми двома ходками, із почесною клікухою «Хам», яка надається у зоні за особливу і 
виняткову жорстокість» [1, с. 47]. 

Кримінал стає владою, а влада стає криміналом. Це засвідчує «кадрова політика 
«державотворців», яким на розтерзання віддано Україну. 43 із 54 заступників міністрів – із 
Донецька. Чимало з них мають, як і прем’єр-міністр, тюремний стаж… Замінено 25 керівників 
обласних УВС, 212 начальників райвідділів міліції по усій Україні… Лише за півроку вони 
поставили своїх людей на керівництво 57 виправно-трудових колоній… 180 нових призначень 
кадрів єнакіївського розливу здійснено в системі прокуратури. У самій Генеральній прокуратурі 8 
із 9 заступників Генерального прокурора – ставленики Донбасу» [1, с. 52]. 

Суспільства, де панує зло, існували віддавна. Однак те, що Україну послідовно перетворювали 
в державу, де зло зовсім не передбачає добра, означало, що актуальна можливість тріумфу 
кримінальної касти перетворилася на панівний вектор ствердження системи цивілізаційної 
деградації. Кримінальна окупація заперечує креативну творчість, несанкціоновану самостійність, 
нерегламентовану незалежність, свободу волі, вибору та дії. Натомість запроваджує «понятія» та 
ієрархію стосунків, де панує правляча купола кримінальних вождів України, Європи і світу. 
Оскільки криміналітет, за визначенням, виправдовує своє існування лише захопленням і 
привласненням створених іншими ресурсів через насильство і руйнування, тому для зміцнення свого 
становища й досягнення переваги, він повинен знищувати інших. Цей процес в Україні 
спостерігається через відмову від попередньої логіки і структур розвитку. Тому послідовно деградує 
соціальна (охорона здоров’я, освіта, армія, державні ЗМІ, мас-медіа, газети, журнали, мистецтво) і 
технологічна (деіндустріалізація, декваліфікація) інфраструктури. Нібито парадоксальна, відмова від 
варіанту якісного розвитку суспільства, тут просто необхідна для тривалого забезпечення життя 
провідних структур, витворених панівною кримінальною верствою – замовні вбивства конкурентів, 
корупція, призначення на посади за принципом особистої відданості та ін. 

Ці «чужі» навіть у своєму кримінальному світі «живуть за законами вовчої зграї і повинні 
ніколи не забувати, що у цій зграї виживає сильніший, а слабший приречений на смерть» [1, с. 15]. 
Вони не знають прихильності до будь-якої країни, космополітичні, позбавлені вкоріненості й 
легко мігрують світом, а сучасні телекомунікації (скайп, сотовий зв'язок, Інтернет дозволяють 



 

 
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 726 – 727. Філософія 

 
65

вести справи у планетарному масштабі (наприклад, вітати свій з’їзд у Дніпропетровську із 
Каліфорнії, проводити регіональні, національні і навіть «сходки злодіїв у законі усього СНД з 
участю почесних гостей із Колумбії та Італії» [1, с.13]. 

В. Базів звернувся до важливого питання про те, як і чому упосліджений і принижений 
народ зумів випростатись і вчинити таку потужну відсіч так званій «мінус-цивілізації», яка 
вразила все суспільство. Про те, які обставини породили масовий героїзм людей, які не 
пошкодували власного життя заради великої мети – здобуття свободи. Письменник намагається 
розгледіти галактичну глибінь, якою є душа людська. «От і зараз із нею твориться неймовірне 
перевтілення на орбіті, коли такий звичний світ раптом постає таким, яким він є – догори дригом. І 
внутрішній голос каже – постав його на ноги. І будуть потім безліч мислителів і аналітиків, 
оракулів і харизматів думати-гадати, чіпляючись за цей човен блукаючих душ, що мчить до істини 
під вітрилами, на якому написано вічний клич для шукачів смислів – «ЧОМУ?». Чому вони пішли 
на це? Куди вони їдуть ні світ, а ні зоря? Чого їм треба? Чому вони не сплять, як належить, уночі 
вдома? Куди вони мчать, ці, ще вчора, обивателі, що дрімали на дивані, зжовуючи локшину з 
власних вух, що її щедро постачав телеящик? А все просто. Вирішили світ поставити з голови на 
ноги. Власноруч. Бо так, догори ногами, дуже незручно жити» [1, с. 18]. 

Автор пов’язує долю цивілізації з її пасіонарністю, відтак енергетичне підживлення вчинків 
людських спільнот екстраполює на гомокосмоенергетику, незбагненну, проте реально існуючу 
енергетичну взаємодію цивілізації, планети і космосу. «Це ті з поміж людей, яких прийнято 
називати буйними, бо рівень пасіонарності у них значно перевищує інстинкт самозбереження – на 
відміну від кількамільярдного загалу, генетична формула якого функціонує з точністю до навпаки. 
<…> Із такого людського матеріалу Історія завжди рекрутує революціонерів. Це ядро – професійні 
бунтарі, які стали ними за останні тижні і яких в Україні ніколи не бракувало» [1, с. 32]. У 
сучасному українському мистецтві створено феноменальний образ Майдану як апофеозу 
пасіонарного злету. «Номінально та структурально Майдан – це ядерна бомба з п’ятьма 
«боєголовками» у пропорції – 1 тисяча – 10 тисяч – 100 тисяч – 500 тисяч – мільйон і більше. 

Термоядерна серцевина – це Орден захисників Храму, в якому на постійній основі не 
перебувають, а живуть тисяча тамплієрів…Відтак іде наступне нашарування – 10 тисяч ротаційного 
резерву повсталого Чину, який на непостійній основі постачає вся Україна, на 80 відсотків – 
Галичина. Задіяні резервісти проводять день, як на службі Україні. <…> 100 тисяч майданників для 
збору потребують особливого сигналу, яким може бути як наймогутніший подразник – «Беркут» у 
діаметрі 50 метрів від Майдану, або добре анонсований виступ культового артиста чи зарубіжного 
політика. Цей фронт – інтернет-спільнота, яка миттєву мобілізацію проходить через соціальні 
мережі. 500 тисяч громадянства – це бунтівний, злютований єдиною волею соціальний страт, який 
проводить на Майдані кожну неділю, із 1 грудня розпочинаючи» [1, с. 32]. 

Разом із цим В. Базів вглядається у соціальний контур цивілізаційної метаморфози 
ініційованої Майданом. «Була інша сила, – зауважує він, – яка не давала згаснути іскрі і розтанути 
Майдану в момент відлиги із плюсом за Цельсієм. Звір на троні. Лютий і скажений, тупий і 
знавіснілий. <…> Мотивація добровільного піднесення із недільних диванів – <…> категоричне, 
м’яко сказавши, несприйняття, політичної влади. Грона гніву до влади на грані вселюдської 
ненависті, яка може у момент болісного подразнення перейти в активну фазу крайньої агресії. 
<…> Із першого дня на Майдані діяв єдиний годинниковий механізм у результаті зчеплення 
суспільних коліщат політичної термодинаміки: будь-які дії проти Майдану з боку влади 
автоматично посилюють його – роздмухують вогнище» [1, с. 33]. 

Для оборони власного права на гідне життя мирний мільйон протестувальників зі студентів, 
підлітків, малих і середніх бізнесменів, докторів наук, селян, відставних офіцерів, пенсіонерів, 
домогосподарок, офісних службовців... об’єднався спільною метою діяння – будівництва 
рукотворних редутів на Європейській площі, фортеці під назвою «Майдан». На репресії влади і 
угодовський арсенал самозваних лідерів Майдан відповів зневагою до небезпеки. Письменник 
влучно зауважив, що все розуміння – чого ми тут перебуваємо і чого ми хочемо, зводилося до 
такого доступного і безкомпромісного гасла «Зека геть!». Власне, Майдан засвідчив, що він і є 
нація, яка у щоденному плебісциті маси народу здатна не просто змінити історію – вона 
спроможна створити нову реальність. 

«Зека геть! На повні груди гриміла нація. У вогнистому гніві і смолоскипному сяйві рвійних 
сердець. І то було уже одне серце на усіх, що відбивало набат повстанської непокори. І не було на 
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Землі сили, яка би спинила цю ріку, що спалахнула вогнем пробудженої гідності. О, то вже була 
не ріка. То зірвався ввись стовп вулкану. То вже було не плесо мирного плину. То була 
одухотворена магма Спротиву, що розливалася по урядовому кварталу із рукава кари Божої, від 
якої не буває спасіння демонам» [1, с.21]. 

І коли союзники у війні проти власного народу – мобілізовані зі всієї України міліцейські 
спецбригади, підрозділи внутрішніх військ, «тітушки» і криміналітет вдалися до масового 
вбивства, тоді проти куль, гранат, бронетранспортерів і снайперів беззбройні громадяни виявили 
велич українського Народу України – пріоритет душі над тілом. Люди захищали Майдан навіть 
тоді, коли їх прицільно вбивали бойовими кулями у голову й серце. На терезах життя і гідності 
переважила гідність. Весь світ був змушений визнати народження нації, опертої на нетлінні 
ідеали, авангард якої – Небесна Сотня, як Захисники Храму, пробуджує зматеріалізований 
прагматичний загал Старого Світу до оновлення духу. В. Базів вивів в апокаліптичному вимірі на 
авансцену ХХІ століття український Майдан, який став «Словом, з якого починається 
комунікаційним павутинням спів симфонії семимільярдного сімейства у враз змобілізованому 
новітнім трендом глобальному селі. Майдан – пароль, на який відгукуються усі богоподібні, хто 
має серце, у якому нуртує честь та гідність. Майдан – це камертон, який заставляє здригатися усіх 
в унісон по усій Землі, хто носить у собі божественну іскру співчуття до ближнього. Майдан – то 
світоч, який манить у нову незвідану і жадану опісля тисячоліть зматеріалізованих шукань землю 
обітовану Духу, втраченого у споживацькому угарі здичавілого роду земного. Майдан – то 
найвиразніше у новітній історії глобальне шоу протистояння Добра і Зла, і у ньому кожен із 
мільярдів дітей Адамових хоче стати на бік Добра» [1, с. 5]. 

Висновок. Мистецькі рефлексії над причинами цивілізаційної деструкції дозволяють 
зобразити і виразити причини катастрофічного демонтажу попередньої цивілізаційної «арматури», 
що зумовлені браком гуманітарного складника цивілізації, а отже, й браком міцності культури, ще 
не здатної до примирення людей з масштабними структурними інноваціями. Культура ще не може 
олюднювати, гуманізувати цивілізаційні тренди, а відтак, відвертати системні кризи і зупиняти 
руйнування структур, що організовували життєздатність цивілізації. Звідси виникають 
неузгодженості між людиною і суспільством. З цього погляду митці уважно стежать за динамікою 
катастроф – особистих і соціальних. 
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Summary 
 Zdorovenko V. Reflections of Contemporary Art of the Essence of ConditionsIdeological Conflict in 

Future Shock. The article explores the peculiarities of artistic knowledge of important questions: does globalization 
creates conditions in which diverse cultures (Christian and Islamic) have a positive influence on each other, or 
maybe they fatally divided and mutually impenetrable? Does cultural coalition prospects in the modern world to 
address the cultural, religious, ethnic identity? Can a perfect become the main principle of structure-revolutionary 
transformation fallen forms of sociallife? Keywords:contemporary art, westernization, globalization, Islamic 
civilization, existence, criminals, cultural identity, Square, values, charisma, Christian civilization, FutureShock 
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ДО ПРОБЛЕМИ ФУТУРОЛОГІЧНИХ ПЕРСПЕКТИВ СУЧАСНОЇ 

ЛЮДИНИ ЯК ОБ’ЄКТА ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ 
 
Досліджуються й характеризуються футурологічні вчення в історико-філософському та сучасно-

філософському аспектах, їх науково-сцієнтистські, технологічно-детерміністські, філософсько-
світоглядні, методико-методологічні та ціннісно-смислові засади, оптимістичні та песимістичні проекти 
майбутнього людства. Ключові слова: футурологія, прогрес, утопія, цінності, універсалії, детермінізм. 

 
Актуальність теми такого дослідження має як теоретичну природу пошуку смислів 

людського буття та історичного розвитку цивілізації загалом, так і цілком прикладний характер 
базису практики управління. Без уявлень про майбутнє неможливо здійснювати управління не 
лише людським суспільством, а й власним життям. Така увага закономірно пояснюється багатьма 
чинниками і визначає позитивну актуальність досліджень майбутнього – що в науковому пошуку, 
що в художній творчості, що в «життєвій мудрості» буденної свідомості. У цьому розумінні 
дослідження майбутнього набуває не лише теоретичної, а й цілком практичної, прикладної 
актуальності. Водночас дискурс майбутнього може породжувати потворні соціальні феномени – 
кризи світогляду есхатологічного характеру, спекуляції на пошуках людиною сенсу життя та 
історії, які продукують як тоталітарні політичні інститути й організації, так і громадські та 
маскультурні рухи контр-культурного характеру.  

Страх перед можливістю ядерної війни переслідував людство впродовж майже п'ятдесяти років 
«холодної війни». Рецидиви його ми спостерігаємо й сьогодні. Прогнози майбутнього демографічного 
розвитку використовуються нерідко ультра-націоналістичними рухами для актуалізації расової, 
етнічної та релігійної нетерпимості у вузько прагматичних, авантюрних цілях і в цьому значенні 
перспектива майбутнього набуває негативної наукової та громадської актуальності. 

Проблема дослідження полягає у визначенні місця та ролі у формуванні образу майбутнього 
двох культурних феноменів, які мають безліч точок дотику: наукового футурологічного прогнозу і 
художніх антиутопій як феномену творчого пошуку. Антиутопії в цьому розумінні мають 
«фіксовану» песимістичну позицію щодо людського майбутнього. Однак футурологія у 
переважній більшості випадків стоїть на оптимістичних позиціях. Звичайно, це не означає, що 
футурологія не ставить проблемних питань щодо людського розвитку, проте в руслі більшості 
концепцій торжествують позиції техно-оптимізму. 

Для нашої країни таке дослідження тим більш актуальне, що історія її розвитку в минулому 
столітті була тісно пов'язана, як мінімум, з двома утопічними проектами – соціалістичним і 
ліберально-демократичним. Очевидно, що доктрина переходу до інформаційного суспільства 
також трансформується в якийсь різновид соціально-державної утопічної ідеї. 

Стан розробки цієї теми теми досить об’ємний у часі та проблематиці. Намагання пізнати 
майбутнє характерне для духовних шукань людини, починаючи з глибокої давнини. Увагу до неї 
ми відзначаємо ще в міфологічній свідомості древніх, у різних формах релігійної свідомості, 
буденних пошуках смислу життя як окремої особистості, так і суспільства загалом, що є 
предметом аналізу сучасної історії футурології. 

Футурологія як наука нового та новітнього часу утверджується практично у всіх галузях 
знання у тій або тій формі. Так, в астрономії та космології ставляться глобальні питання про 
еволюцію Всесвіту, аж до її майбутньої – у перспективі віддаленої від нас навіть не на мільярди 
років «теплової смерті», зумовленої другим законом термодинаміки і процесами ентропії. 
Аналогічно з позицій глобальних перспектив формується футурологія в біології – про подальшу 
еволюцію всього живого і людини. Дискурсом проблем майбутнього не поступається й 
гуманітаристика. Це і соціальна прогностика, і концептуалізація історичного процесу різними 
мислителями, починаючи від К. Маркса і М. Данилевського, й закінчуючи Д. Белом і Е. Тофлером. 
Ідеться про можливість екстраполяції закономірностей історичного процесу «вперед» по часовій 
шкалі. Футурологія створює «вірогідну історію майбутнього» на основі наукових методів. У свою 
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чергу психологія і педагогіка, які вивчають вплив особистісного «зразка майбутнього» на 
успішність особистості, на професійну діяльність і т.ін.  

Загалом цій темі присвячена значна частина літератури, зокрема таких авторів як 
І. Тузовський, А. Бауер, П. Турчин, В. Стьопін, Е. Тофлер, Ф. Фукуяма, Ю. Габермас та ін. 

Об’єктом дослідження є сучасні футурологічні дослідження та їх аксіологічні аспекти, 
предметом – способи і методологія прогнозування майбутнього, передрікання його наслідків для 
індивіда і соціуму. Мета роботи – аналіз історії футурології, розкриття філософсько-методологічних 
функцій футурологічних досліджень, осмислення аксіологічних аспектів суб’єкта майбутнього. Аналіз 
передбачає використання класичних методів дослідження, серед яких дедуктивний, індуктивний, 
діалектичний та ін., а також сучасних: компаративістський та герменевтичний. 

Термін «футурологія» був запропонований ще в середині 1940-х років німецьким професором 
О. Флехтхеймом, а як наукова дисципліна футурологія сформувалася в 1960-ті роки, завдяки 
зусиллям Германа Кана з корпорації RAND і ряду інших учених, хоча спроби наукового 
передбачення майбутнього мали місце й у XIX столітті, а витоки прогнозування сягають античності.  

В античності та в Новий час основним жанром «футурології» були утопії в дусі «Держави» 
Платона чи «Утопії» Т. Мора. Утопії були досить відірваними від реальності, не прив’язаними ні до 
конкретного місця, ні до часу проектами ідеальних суспільств. В утопіях також був відсутній зв’язок 
між ними і реальністю, тобто не прояснювався шлях досягнення бажаного майбутнього. Авторам 
утопій здавалося, що достатньо описати ідеальне майбутнє, щоб воно згідно з описом 
самоздійснилося [див.: 4, с. 17]. У проміжку між античністю і Новим часом про майбутнє писали в 
жанрі пророцтв і одкровень у контексті християнської традиції (від Апокаліпсису до Нострадамуса), 
причому ці одкровення носили скоріш антиутопічний характер пророцтв про кінець світу.  

Одна з перших моделей передбачення майбутнього належить Томасу Мальтусу (1766-1834), 
який 1898 року написав книгу «Досвід закону про народонаселення у зв'язку з майбутнім 
удосконаленням суспільства» з коментарями на теорії У. Годвіна, Ж. Кондорсе та інших авторів. 
Основні ідеї цієї книги зводяться до того, що населення подвоюється кожні 25 років, а приріст 
ресурсів має лінійний характер, внаслідок чого населення вичерпує будь-які доступні ресурси і 
включаються природні регулятори у вигляді голоду, хвороб, війни. Модель Т. Мальтуса загалом 
не працює, оскільки, як будь-яка модель, вона спирається на ряд довільних припущень, не 
підтверджених реальністю. Надалі модель Т. Мальтуса пережила декілька реінкарнацій 
(наприклад, у Медоуза) і має своїх прихильників і донині. 

Наступну важливу футурологічну модель ми знаходимо у К. Маркса. Його уявлення про 
майбутнє містить у собі елементи як наукової теорії, так і утопії. Помилковість цієї 
футурологічної ідеї загалом підтверджена практикою, зокрема й у тому, що вона призводить до 
жорстокої боротьби за владу і зневаги до цінності людини (революції, громадянські війни, 
деспотії, голодомори, концтабори). Як не парадоксально, аналогічну трагедію пережило й 
християнство, коли виявилося, що під знаменом розмов про любов і благо дуже зручно боротися 
за владу і вбивати інших людей. Тут спрацював загальний для будь-яких футурологічних 
досліджень закон непередбачених наслідків. 

Наступний крок футурологія зробила у творчості письменників фантастів Г. Уеллса і 
Ж. Верна. Герберт Уеллс 1901 року написав книгу «Передбачення про вплив прогресу механіки і 
науки на людське життя», в якій спробував передбачити історію XX століття до 2000 року. Він 
вгадав розвиток приміських поселень, військову поразку Німеччини, зростання сексуальної 
свободи і створення Євросоюзу, але вважав, що політ літака відбудеться лише в 2050 році, або що 
підводний човен годяться лише для утоплення свого екіпажу. 

Упродовж першої половини XX століття виходить багато книг про майбутнє, які загалом 
подібні до книги Г. Уеллса: вони трактують майбутнє як продовжене сьогодення з тими чи тими 
технологічними вдосконаленнями, але зі збереженням тієї ж соціальної структури [див.: 4, с. 19]. 

У другій половині ХХ століття розвивається жанр техноапокаліпсису, пов'язаний із 
творчістю Н. Шюта, Х. Еверета, братів Стругацьких і ін.  

У 1960-і роки посилюється розчарування у старих нездійснених соціальних прогнозах. 
Наслідком цього стали ідеї про непізнаваність майбутнього, які, приміром, мають місце у 
творчості С. Лема. Одночасно з песимістичними настроями зароджується чергова хвиля 
технооптимізму, викликана успіхами в освоєнні космосу. Тоді ж М. Хрущов сказав, що нинішнє 
покоління людей житиме при комунізмі. У цей період відбувається вибух футурології в усьому 
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світі, в тому числі в СРСР. Як пише Бестужев-Лада, тисячі людей зайнялися прогнозуванням. 
Однак в СРСР цей проект не був підтриманий з ідеологічних причин. 

Останні десятиліття історія футурології зіткнулася з інтенсивним розвитком синергетики 
(Пригожин), системної динаміки (Курдюмов, Малинецький), математичної історії, кліодинаміки. 
У 1985 році вийшло перше видання капітального двотомника Д. Бела "Future studies" 
(«Дослідження майбутнього»), в якій він підвів підсумок розвитку футурології: написано 3500 
книг, з яких 70 належать золотому фонду. Національна Розвідувальна Рада США підготувала 
доповідь «4 сценарії майбутнього до 2020 року», серед яких: «Давоський світ» – перенесення 
фінансового центру світу з Європи в Азію; «Pax Americana» – тягар відповідальності за світову 
безпеку покладається на США; «Новий халіфат» – створення єдиної антиамериканської ісламської 
держави; «Спіраль страху» – крах світової системи безпеки та припинення економічного 
зростання через оволодіння терористами зброєю масового знищення. 

Отже, перший висновок, який випливає з короткого екскурсу в історію формування 
футурології, засвідчує наявність у ній, з одного боку, як оптимістичних, так і песимістичних 
проектів, а з іншого – ступінь істинності передрікань доволі незначний. Це спричинилося до того, 
що при побудові моделей майбутнього футурологія має спиратися на науковий метод. Важливою 
частиною наукового методу є спостереження, створення на його основі гіпотези, тестування її та 
корегування. У футурології довгострокові передбачення вимагають десятків років для тестування. 
Так, у результаті пророкувань Т. Мальтуса і К. Маркса пройшло кілька великих циклів тестування, 
завдяки яким вдалося відсіяти ряд початкових хибних гіпотез і сформувати нові [див.: 4].  

Науковою основою футурології є прогностичні блоки і перевірені методи прогнозування, 
створені не лише власне футурологічною, а й іншими науками та їх спеціальними методами 
дослідження. Однак найбільш універсальні прогностичні функції належать філософії. Доречно 
пригадати Г. Гегеля, який хоч і не належить до футурологів, наголошував на тому, що філософія – 
жива душа культури, її квінтесенція, епоха, схоплена думкою. У такому «статусі» квінтесенції вона, 
зрозуміла річ, і відповідальна за перспективи епох. У цьому розумінні проблема переосмислення 
філософії була сформульована як девіз XXII міжнародного філософського конгресу, програма якого 
передбачала поглиблений аналіз природи філософського знання, його функцій в культурі та 
соціальному житті. Уявлення про ці функції сформувались у 80-і роки ХХ століття. Варто наголосити, 
що не у всіх культурах і цивілізаціях виникає потреба у філософії. Вона не була затребувана в багатьох 
традиціоналістських суспільствах, які століттями і тисячоліттями відтворювалися на одних і тих же 
засадах, наприклад, у Давньому Єгипті філософії не було. Був світогляд, були міфи, але люди 
обходилися без філософії. У кращому випадку можна говорити лише про її зародкові форми. 

Але з розвитком суспільства періодично настають переломи, коли змінюється спосіб життя, 
людські зв’язки і комунікації, способи ставлення до природи, – тоді філософія стає не просто 
абстрактним теоретичним заняттям, а цілком практичною справою. Вона потрібна для того, щоб 
відшукати нові засади і перспективи людської життєдіяльності. Адже поряд з генетичним кодом, 
який закріплює та передає від покоління до покоління біологічні програми, у людини існує ще одна 
система – соціокод, спадкова надбіологічна програма, що регулює соціальне життя. Цей складний 
масив регулятивів людської життєдіяльності системно організований, і є підстави, які забезпечують 
його системну цілісність. Такими підставами постають фундаментальні життєві смисли і цінності. Їх 
позначають по-різному, називають концептами, категоріями, або універсаліями культури. До них 
відносяться фундаментальні цінності та життєві смисли, які формують значення категорій 
«людина», «природа», «простір», «час», «особистість», «діяльність», «свобода», «справедливість», 
«істина», «краса» тощо. У житті суспільства періодично виникають такі стани, коли воно вже не 
може відповісти на історичні виклики, зберігаючи усталений спосіб життя, коли раніше сформовані 
смисли універсалій культури більше не здатні забезпечити єдність і взаємодію нових і традиційних 
видів і способів діяльності, поведінки і спілкування людей. Особистий досвід дедалі більшої 
кількості людей вже не узгоджується зі смислами «обжитих» універсалій. Ці переломні стани життя 
– перший сигнал того, що щось не так із самими світоглядними основами, з фундаментальними 
орієнтирами життя. Вони ламаються, створюючи ситуацію, про яку сказано в «Гамлеті» В. Шекспіра 
– «розпався зв'язок часів», коли люди не знають, що взяти з минулого, що адресувати майбутньому, 
як учити дітей, на які взірці поведінки і діяльності орієнтуватися. Суспільство вступає у смугу 
духовної кризи. Жити у такій ситуації, коли руйнуються старі цінності, а нових ще немає, дуже 
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важко. У такі епохи, коли втрачаються старі світоглядні орієнтири, люди починають запитувати: що 
таке справедливість, добро і зло, істина і т.ін. [див.: 3, с. 7].  

Постановка таких питань – перший крок до філософії, і щоб відшукати відповіді на них, їй 
потрібно критично поставитися до традиційних, які раніше здавались очевидними, смислів 
світоглядних універсалій і зробити спробу віднайти нові. Можна виокремити два взаємопов'язані 
етапи породження філософією нових категоріальних ідей. Ці етапи характеризують античну епоху 
становлення філософії, але потім повторюються у всьому подальшому її розвитку. На першому 
етапі філософія прагне виявити у різних сферах культури загальні світоглядні універсалії, базисні 
цінності, які програмують діяльність людей. Вона виносить їх на суд розуму, вловлює тенденції їх 
можливих змін, критично їх аналізує та пропонує нові смисли. У цьому процесі відбувається 
первинна трансформація універсалій культури у філософські категорії. Так, спочатку вони можуть 
бути представлені у формі смислообразів («Логос» Геракліта, «Нус» Анаксагора, «Дао» в 
китайській філософії і т.д.). На цьому етапі філософія має багато спільного з художнім пізнанням, 
близька до літератури і мистецтва. Але потім починається другий етап філософування, коли 
відбувається подальша раціоналізація первинних категоріальних смислообразів. Вони 
переплавляються у досить строгі поняття. Ці образи спрощуються, схематизуються, стають 
своєрідними ідеальними об’єктами, абстракціями, з якими мислення починає працювати як з 
особливими сутностями. 

Нові філософські ідеї включаються в потік культурної трансляції, як це спостерігається в 
еволюції генів. Займаючись професійною роботою, філософ – усвідомлює він це чи ні – часто 
адресує відкриті ним нові категорійні смисли майбутнього, якого він заздалегідь не знає. Але коли 
виникають переломні епохи, ці ідеї можуть стати практично актуальними. Тоді вони стають 
своєрідним генератором і каталізатором публіцистики, художньої критики, літературних творів, 
нових релігійних, моральних, політичних і правових ідей, здатних реалізуватись у соціальну 
практику. Так, з висот філософської абстракції нові категоріальні смисли трансформуються в 
засади культури. Вони обростають емоційним смислом, переживаються людьми і поступово 
занурюються в надра нової культури, формуючи, зрештою, нові світоглядні універсалії.  

Свого часу Г. Ляйбніц писав про математику як науку про можливі світи. Аналогічно, до 
певної міри, це стосується й філософії – вона є наукою про можливі світи людської 
життєдіяльності. У цьому розумінні чітко окреслює сучасне розуміння єдності науки і філософії 
австрійський філософський антрополог Е. Аґаці: «Найбільше, чого можна вимагати від науки, – це 
дослідження людських дій як інтенціональної цілеспрямованої поведінки; ми вже бачили, однак, 
що до цього не зводиться їх ціннісна орієнтація. Завдання філософії людини, яка би не 
протиставляла себе, а доповнювала цей рівень досліджень, полягає в тому, щоби висвітлити цей 
новий простір, у якому те «як повинно бути», є заданою метою і тому – справжньою цінністю» [1, 
c. 31]. Вловлюючи тенденції змін універсалій культури і віднаходячи нові смисли категорій, 
філософія простежує, як при цьому змінюються смисли інших категорій. У такий спосіб філософія 
моделює можливі зміни універсалій культури як системної цілісності (а саме так вони 
функціонують у тій чи тій культурній традиції). Такого роду дослідження по-різному 
здійснювалися в класичній і некласичної філософії. Класика прагнула побудувати остаточні й 
абсолютні системи філософського знання. Вона пропонувала їх як кращий інструментарій 
перетворення світу. Але переважно такі системи практично не реалізовувались у тому вигляді, як 
це «програмував» філософ, оскільки вони справді «грішили» елементами утопічності. Це не 
означає, що класичні системи не впливали на зміну світоглядних засад культури. Просто культура 
селективно добирала те, що було їй необхідно в тих або тих ситуаціях соціального розвитку. 

Некласичний тип філософії якісно змінює стратегію футурологічних досліджень. Як відзначав 
Ю. Габермас, класична філософія вважала, що між предметним буттям і раціональним пізнанням 
немає посередника. Звідси виникало уявлення про своєрідний паралелізм буття і свідомості. У 
межах цієї парадигми відбувалися нескінченні суперечки ідеалістів і матеріалістів. Натомість 
некласичний підхід виявляє, що між розумом і буттям є посередник – це діяльність і мова. Можна 
уточнити цю тезу Ю. Габермаса і сказати – види діяльності та мови культури. Цей посередник 
поєднує буття і розум, включаючи в себе компоненти обох полюсів. І тоді те, що побачить 
філософський розум у бутті, визначено характером його вкоріненості в це буття. Тому неможливо 
побудувати абсолютно істинну філософську систему, оскільки кожна така система навіть у своїх 
прогностичних компонентах детермінована особливостями культури. «Прогрес у досягненні 
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розуміння в життєвому світі, – наголошує Ю. Габермас, – вимагає культурної традиції в її повному 
обсязі, а не лише в плодах науки і технології. І тут філософія могла б знову актуалізувати свій 
зв’язок з тотальністю, перебравши на себе роль інтерпретатора від імені життєвого світу» [2, c. 276].  

Відмовляючись від побудови останніх і остаточних систем, некласична філософія зовсім не 
відмовляється від системного мислення, від встановлення зв’язків між категоріями. Вона, як і 
раніше, простежує, як зміна уявлень про свободу змінює розуміння особистості, права, 
справедливості, діяльності, природи і т.д. Тільки на відміну від класичної філософії, вона допускає 
появу нових смислів універсалій культури, ще не проаналізованих і не відкритих філософією. 
Тому для некласичного підходу філософія не закінчується, доки триває розвиток суспільства та 
його історія. Некласичний підхід по-новому ставить проблему розуміння предмета філософії. 
Потрібно так визначити філософію, щоб і класика і некласика знайшли своє місце в цьому 
узагальнюючому визначенні.  

Сьогодні людство переживає таку епоху, коли ламаються базисні цінності техногенної 
цивілізації. На наших очах виникає суспільство гігантських ризиків і загострення глобальних криз. 
Дедалі виразніше постає проблема нової стратегії людської життєдіяльності. Мова йде про пошук 
нового типу цивілізаційного розвитку. Бурхливо протікає технологічний прогрес, який висуває 
цілий ряд нових світоглядних проблем, які ще належить осмислити. І наша участь, участь 
філософів у процесі пошуку нових цінностей – наш прямий обов’язок, наша соціальна функція. 

Висновки. Наше дослідження не є саме собою прогнозом, проте в ньому присутні й 
прогностичні моменти, їх викликає до життя критичний аналіз футурологічних концепцій, пошук 
авторами різних їх інтерпретацій і трактувань. Найперший висновок, який випливає з 
дослідження, зводиться до твердження, що формування футурології як науки в її історичній 
ретроспективі характеризується особливостями класичної науки і метафізики – абсолютизацією 
науково-сцієнтистських, технологічно-детермінованих проектів, або ж ідеалістично-утопічних 
філософських систем. Історія футурології у такий спосіб засвідчує наявність у ній, з одного боку, 
оптимістичних і песимістичних гіпостазувань, а з іншого – ступінь істинності передрікань доволі 
незначний. Некласична і загалом сучасна футурологія у побудові моделей майбутнього застосовує 
наукові та філософські, класичні й сучасні методи дослідження з урахуванням парадигмальних, 
людиномірних, ціннісно-смислових критеріїв. 

Варто наголосити ще на одному, не менш, якщо не більш, важливому компоненті цієї 
проблеми – ролі Бога в долі Світу. Як говорив К. Ясперс, «хоч історія й відбувається на землі, 
корені її неземні». Це цілий пласт релігійної, особливо філософсько-релігійної (взяти хоча б Тейра 
де Шардена, Муньє, Жильсона, Вернадського та багатьох інших) проблематики, цінність якої для 
розв’язання зазначеної проблеми незаперечна.  

Ідеальне майбутнє футурології полягає в тому, що люди будуть поділяти більш-менш 
єдиний образ можливого майбутнього, при цьому основні чинники невизначеності у майбутньому 
будуть усунуті й футурологія буде зближуватися з оперативним плануванням. Футурологія як 
наука, слід сподіватися, зможе показати повноту й ефективність своїх методів, успішно 
передбачаючи значні події майбутнього, готуючи суспільство до несподіванок. 
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Summary 
Havay T., Koz’muk Y. The Problem of Futurological Prospects of Modern Man as an Object of 

Philosophical Analysis. The article studies and characterizes futurological teaching in historical and philosophical 
and modern philosophical aspects of scientific, technologically-deterministic, philosophical, ideological, 
methodological, and value-semantic principles, optimistic and pessimistic projects of the future of humanity. 
Keywords: futurology, progress, utopia, values, universals, determinism. 
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МОРАЛЬНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО 
МОДЕЛЮВАННЯ МАЙБУТНЬОГО 

 
Досліджуються різні грані морально-ціннісних аспектів теоретичних розмислів щодо майбутнього 

суспільства. Проаналізовано загрози і виклики, з якими стикається людство в наші дні. Доведено, що ці 
загрози безпосередньо стосуються змін соціального характеру. Також вони підштовхують до зміни 
свідомості людства у напрямі її гуманізації. Дослідження здійснено, виходячи з визначальності цінностей у 
суспільному житті як сфери цілей і смислів. Спираючись на футурологічні концепції сучасності, здійснено 
аналіз ціннісних змін сьогодення та модифікацій у майбутньому. Закцентовано увагу на потребі зміни цих 
цінностей як передумови удосконалення суспільства. Ключові слова: етика, майбутнє, моделювання, 
прогнозування, свідомість, суспільство, футурологія, цінності. 

 
 Актуальність цієї теми зумовлена тією обставиною, що прогнозування майбутнього 

набуває особливої ваги в перехідні, кризові періоди життя людства. Сучасне інформаційне 
суспільство з його постмодерною культурою і є зразком такої доби. Саме криза основ буття 
цивілізації надає актуальності питанням обрання альтернатив подальшого суспільного розвитку, 
світоглядного самовизначення людини і людства загалом, культурних ідентичностей націй, не 
кажучи вже про екзистенційну потребу людини у самовизначенні, вкоріненості в бутті та 
створенні бажаного образу майбутнього. У такому граничному пізнанні буттєвих істин ми не 
можемо спиратися лише на наукові передбачення, – тут стають дуже доречними мистецькі 
інтуїції, філософські прозріння. Саме тому в прогнозуванні можливих майбутніх шляхів 
суспільного розвитку чільне місце займає утопія – не лише як художній жанр, а й феномен 
соціологічного, філософського, літературознавчого плану. Понад те, саме в такому ракурсі вона 
постає невичерпним джерелом смислів буття людства. Тому невипадково у цій статті ми 
звертаємося до ідей С. Лема, Е. Тофлера, Ф. Фукуями. Їх висновки, що перебувають на стику 
логіко-аналітичного мислення й ірраціонального передбачення, містять значний світоглядний 
потенціал, який ми й спробуємо визначити, наскільки це можливо. 

Мета і завдання дослідження пов’язані зі спробою визначити гуманістичні потенції провідних 
футурологічних концепцій сучасності, їх екзистенційні основи і практичну суспільну значущість. Тож 
у центрі уваги будуть смисложиттєві координати прогнозування майбутнього, моральний зміст такого 
передбачення у провідних футурологічних ученнях. Також ми спробуємо довести реалістичність і 
здійсненність футурологічних, за формою нерідко утопічних ідей, що містяться у цих ученнях. 

Щодо витоків дослідження моральних аспектів прогнозування майбутнього згадаємо хоча б 
гуманістичні концепції В. Вернадського, Н. Бердяєва, Е. Фрома, А. Швайцера, Ж. Фреско, 
схожість ідей яких – саме в живому етичному характері їхніх учень. Суспільство майбутнього 
вони аналізують крізь призму морального вдосконалення людства, якісну зміну свідомості 
людини, передусім в її ставленні до життя на планеті Земля. Тому моральний заряд їх концепцій 
цілком узгоджується з глобальним масштабом питань, які постають перед ними. 

Зокрема, Н. Бердяєв задається гамлетівським питанням «бути чи не бути людині», маючи на 
увазі людину як вид і людство загалом, що перебуває у складній взаємодії з технологічними 
досягеннями, акцентуючи увагу на важливості духовної стійкості та свідомості вибору, 
здійснюваного людьми у граничних кризових умовах. Е. Фром говорить про продуктивний 
характер як взірець реалізації людських можливостей і кращих якостей. І хоч цей характер повною 
мірою навряд чи досяжний у сьогоденні, його утвердження серед більшості людей могло б стати 
фундаментом досконалішого, більш зрілого і розвинутого суспільства у майбутньому. 

Наш сучасник Ф.Фукуяма вказує на ризики, які потенційно закладені у біотехнологіях, – 
ризики, які можуть призвести до появи постлюдства, тобто такого суспільства, де люди, штучно 
трансформувавши генну інформацію, втратять усвідомлення себе як людей. Тому, хоча він 
ґрунтовно досліджує світоглядні питання використання сучасних технологій, проектуючи моделі 
майбутнього технологізованого суспільства, усе ж закликає ставитись обережно до таких змін. 
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А. Швайцер вважав, що сьогодні люди нездатні спрямувати прогрес знань і вмінь на 
сутнісне покращення умов свого існування. Значна частина коштів спрямовується на військові 
цілі, що зумовлено переважанням у свідомості людини матеріального прогресу над духовним. 
Тому він пропонує розвивати етику благоговіння перед життям. Ж. Фреско, прогнозуючи 
майбутнє, звертає особливу увагу на зміну свідомості людини, що дозволить ефективно 
розпоряджатися ресурсами планети задля спільного блага і вести мирне моральне життя. 

Серед українських дослідників знаходимо аналіз етичних аспектів майбутнього розвитку 
суспільства у С. Кримського, М. Поповича, Н. Хамітова, В. Єрмоленка, В. Ляха та ін. З російських 
згадаємо, зокрема, Р. Апресяна, Є. Мареєвої, Г. Тульчинського, В. Стьопіна, А. Чумакова, 
Б. Юдіна, В. Лекторського, В. Федотової та ін. 

Ми звернемось до тих граней прогнозування майбутнього, що визначають ціннісну систему 
координат, ураховуючи смисложиттєві запити людини. Саме ці аспекти нерідко випадають зі 
сфери футурологічних досліджень, у яких головна увага концентрується на технократичних 
виявах суспільства майбутнього. С.Лем колись писав: «Сьогодні людина знає про свої небезпечні 
потяги більше, ніж знала сто років тому, а ще через сто років це знання вдосконалиться. І тоді вона 
використає їх собі на користь» [1, с. 18]. 

Очевидно, що формується нова цивілізація. Те, що за таких умов виникають якісно нові 
цінності, не менш очевидно. Що означають ці зміни? Це питання турбує нині кожного. Не важко 
помітити, що психічне виснаження людей набуває сьогодні загрозливих масштабів. Наприклад, 
зростає кількість підліткових самогубств, стають звичними вандалізм і злочинність. І хоча 
спостерігається пожвавлення в роботі соціальних служб, психологи з Національного інституту 
психічного здоров’я в США стверджують, що практично не залишилося сімей, які не страждають 
від психічних розладів. Не таємниця також і те, що сьогодні на горизонті майбутнього 
вималювалися три загрози: демографічна, енергетична та пов’язана з невпинним технічним 
розвитком і зростанням інновацій, контролювати використання яких стає дедалі складніше.  

Статистичні дані неоднорідні. Люди дискутують, скільки ще залишилося світові до того, 
коли він остаточно буде знищений. Точні передбачення дедалі важче робити, тому багато 
прогнозів здаються безглуздими. Ясно лиш одне: людство поки що безсиле перед глобальними 
викликами. Чи не найнебезпечніша проблема – енергетична. Іранці це знають. Кувейтці, нігерійці, 
венесуельці так само про це знають. Араби з Саудівської Аравії знають. Ось чому вони 
намагаються побудувати економіку, засновану на ще чомусь іншому, крім нафти [див.: 2, с. 105]. 
Водночас атомна енергетика породжує не менше проблем, адже звичайні реактори працюють на 
урані, що створює загрозу безпеці. Крім того, залишається нерозв’язаним питанням утилізація 
відходів. Енергетична база майбутнього не може залежати від сконцентрованих у декількох місцях 
джерел енергії. Повинна зменшитися залежність від високоцентралізованих технологій у цій сфері 
забезпечення життєдіяльності. Раціональне поєднання централізованих і децентралізованих 
джерел енергії сприятиме зменшенню кількості відходів, їх негативного впливу на довкілля. Ще 
одна загроза майбутнього пов’язана з біосферою. В середині 50-х років минулого століття на Землі 
проживало близько 2,75 млрд. людей. Нині – понад 6 млрд. Зростає кількість населення й, 
відповідно, його негативний вплив на планету.  

Така картина майбутнього змінює соціальні координати буття людства, соціальність як таку. 
Зростає інформатизація суспільства, відповідно зростає темп життя. Звичні цінності втрачають 
свою усталеність. Вони не можуть більше передбачити, яка поведінка є раціональною, а яка ні. 
Щоб компенсувати неможливість перенесення старих цінностей у стрімко змінюване суспільство, 
людина повинна отримувати набагато більше інформації, ніж раніше. 

Як зрозуміти, що цінності змінюються? Е. Тофлер наводить такий приклад: «Уявімо стан 
батьків ... Батько, який щойно повернувся з роботи «з дев'ятої до п'ятої», і мати, втомлена і 
пригноблена після оплати пачки рахунків, обурені. Вони вже бачили і хороші часи, і погані, тому 
вони задоволені надійною роботою у великій корпорації. Молоді ж насміхаються: «Невеликі 
компанії кращі. Взагалі компанія – не найкращий вибір. Швидкість просування по службі? Для 
чого? Це все жахлива нудьга!» Шокованим батькам залишається мовчки спостерігати як основи 
життя, за якими жили вони, а перед ними ще їхні батьки, спростовуються одна за одною. Їхнє 
обурення зростає, вони намагаються поставити своє чадо «на шлях істини», але безрезультатно. 
Таку картину ми бачимо не лише в США чи Європі. Японські корпоративні лідери говорять про 
швидке падіння робочої етики та корпоративної лояльності, індустріальної пунктуальності та 
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дисциплінованості серед молоді. Навіть на пострадянському просторі схожі проблеми у стосунках 
«батьки і діти» [2, с. 186]. І що це? Конфлікт поколінь? Чи формування якісно нових цінностей? 
Іншою стає дійсність і цінності змінюються швидше, ніж розвивається техніка. 

 Минуле століття привнесло у життя кодекси всіляких правил. Зокрема, це синхронізація, 
стандартизація чи максимізація, що застосовувались у бізнесі, управлінні й щоденному житті, 
підпорядкованому пунктуальності та розкладам. Сьогодні ж закони функціювання суспільства якісно 
нові. І певно, що люди розгублені, адже це лише поглиблює прірву між сьогоденням і майбуттям. 

Загалом, що більше якась цінність поширена у суспільстві, то ймовірніше, що на її користь 
прийматимуться рішення на всіх рівнях – від побутового до державного. Цінності – це культурно 
зумовлені форми реалізації генетичних програм. Цінності спираються на генетично задані 
програми поведінки (самозбереження, розмноження, значущість роду) і при цьому є культурно 
адаптованими способами реалізації цих потреб. В одних суспільствах більш розвинуті цінності 
самозбереження, в інших – прихильність до роду (націоналізм, наприклад). 

Як поширюються цінності у суспільстві? Звичайно, передусім – через наслідування, навчання, 
рекламу, державну пропаганду. За своєю внутрішньою структурою цінності складаються з трьох 
частин: 1) титул, виражений словами; 2) асоційоване з титулом приємне переживання; 3) група людей, 
котрі поділяють цю цінність. Тому й актуально нині розкривати розвиток цінностей у майбутньому, 
щоб змінити пріоритет у свідомості людини на користь тих цінностей, які можуть дати людству хоча б 
можливість уникнути глобальної катастрофи, адже тільки цивілізація, яка поставила собі за мету 
незнищенність, може зберегтися в сучасному світі. До того ж, варто говорити не про звичайний 
інстинкт самозбереження, хоча й це важливо, а й про збереження життя на Землі людьми, які 
відповідальні, свідомі свого призначення суб’єктами мислення і діяльності, заради моральнішого, 
людянішого майбутнього. Людство може бути знищене сліпим технічним прогресом, якщо не буде 
створено якісно нових, пристосованих до нових викликів сьогодення цінностей. Водночас такі 
цінності не можуть бути цілком новими – йдеться, швидше, про доречне втілення в життя тих кращих 
зразків загальнолюдських цінностей, якими людство надихалось упродовж століть, хоча й не 
реалізувало настільки, щоб змінити світ. Тенденція сьогодення – зростання цінності людського життя, 
проте, водночас незаперечним є й вплив націоналізму в його не найкращих модифікаціях, – а це може 
призвести до масштабного воєнного конфлікту.  

Одна з основних цінностей – самозбереження. Люди не хочуть помирати (та й коли хотіли?). 
Ця потреба людей може стати, образно кажучи, «мертвою водою», тоді як «живою водою» 
повинні стати вищі гуманістичні цілі. 

Е. Тофлер вважає, що лише зростання значення раціональності, культ розуму дозволять 
зрозуміти, що людина повинна досягти продовження життя власними зусиллями, використовуючи 
свій інтелект. Хоча технологізовані проекти майбутнього людини, побудовані на наукових 
розрахунках, є спірними зважаючи як на обмеженість нинішньої людини (не лише в знаннях, а й, 
ще більше, у моральності), так і в зв’язку з фактичною проблематичністю реалізації таких задумів. 
До того ж, поширені звички, притаманні способу життя сьогодення, протидіють прогресу, 
утилізують час і ресурси, а також є прямою загрозою для життя й здоров’я (алкоголь, наркотики, 
зброя). Та й культ розуму скомпрометував себе ще на початку минулого століття. 

Починаючи з Нового часу, небувало зросли людські надії. Люди почали вірити, що бідність, 
голод, хвороби і тиранія можуть бути подолані. Утопічні письменники і філософи – Морелі, 
Фур’є, Оуен, Сен-Симон та інші, – бачили у зародженні індустріальної цивілізації потенційні 
можливості для встановлення миру, гармонії, загальної зайнятості, рівності у володінні 
багатством, або в можливостях його досягнення, кінець переданих у спадок привілеїв, кінець усіх 
тих умов, які здавалися незмінними і вічними упродовж сотень тисяч років «примітивного» 
існування і тисячоліть сільськогосподарської цивілізації. Але вже індустріальна цивілізація далека 
від такої утопії. Вона деспотична, жорстока, похмура, схильна до воєн [див.: 2, с. 34]. 

Помилковими будуть судження, що в ситуації, яка склалася, винна технологія. Якщо б 
суспільство стояло на місці й не розвивалося, не було б сенсу змінювати й цінності. Тому цей 
зв'язок діалектичний. Якщо суспільство повільно трансформується на якісно новий рівень, – 
цінності також. Але для того щоб існувати у швидкозмінному суспільстві, цінності повинні 
змінюватися відповідно. А за умови відставання від подібних трансформацій реакція на зміни 
може бути неадекватною: «Ми мали б уже зрозуміти, що всі технологічні нововведення 
потребують перевірки. І не просто перевірки якості роботи, а й того, як вони впливають на життя 
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зараз і який вплив може бути у перспективі (наприклад, промислові відходи, скинуті в річку, 
можуть піднятися на поверхню в океані в сотнях і навіть тисячах миль від неї)» [3, с. 486]. 

Ще одна важлива обставина – зміна цінностей від впливом соціальних, культурних і 
психологічних нововведень. Так, безперечно, автомобіль змінив вигляд наших міст і стиль життя. 
Але й протизаплідні таблетки, комп'ютер, космічні досягнення, а також винахід і поширення таких 
«м'яких» технологій, як системний аналіз, привели до значних соціальних змін. 

Не варто допускати, щоб такі зміни просто траплялися: «Ми повинні спробувати 
передбачити їх заздалегідь, по можливості оцінюючи їх природу, силу і вплив. Якщо є ймовірність 
серйозного збитку, ми повинні бути готові заблокувати нову технологію. Це дуже просто. Не 
можна дозволяти технології бешкетувати у суспільстві» [3, с. 478]. 

Як технологія може змінити систему цінностей? Е. Тофлер припускає, що людина не зможе 
надалі сама впоратися з новизною в усіх сферах, тому він пропонує створити нову професію 
«прогнозистів ціннісного впливу». Чоловіки й жінки, які отримали спеціальну підготовку на 
основі останніх досягнень різних наук про поведінку, могли б визначати ціннісні смисли 
запропонованої технології [3, с. 478]. 

У 1967 році в університеті Пітсбурга вже відбувся такий експеримент: група відомих 
економістів, вчених, архітекторів, планувальників, письменників і філософів упродовж доби брала 
участь в експериментальній моделі, мета якої – розвиток мистецтва ціннісного прогнозу. У 
Гарварді Програма з технології та суспільства займалася роботою, що стосується тієї ж сфери. У 
Корнельському Інституті з вивчення науки в житті людей у Колумбії робиться спроба побудувати 
модель взаємин між технологією та цінностями і створити гру, корисну для аналізу впливу першої 
на останні. Всі ці ініціативи, хоча поки що вони дуже примітивні, обіцяють допомогти нам більш 
точно, ніж будь-коли раніше, оцінити нову технологію. 

Проте, якщо говорити відверто, ні наука, ні технологія не створили жодної з наших проблем 
– людство саме спровокувало їх, зловживаючи природою та експлуатуючи її. А нові технології 
мають на меті не полегшити експлуатацію природи чи бідних багатими, а спростити життя різним 
категоріям людей, не вбиваючи при цьому середовище. 

Зокрема, О. Турчин припускає, що основними цінностями майбутнього будуть: 
1). Тривалість життя і безпека, тому що для розвитку більшості цінностей потрібно, щоб людина 
жила довше і довше їх реалізовувала. 2). Гроші, які дозволяють вести діалог між цінностями і 
формалізувати конфлікти між ними, переводячи їх у мирне русло. 3). Рейтинги і слава, оскільки в 
суспільстві відбувається зростання значення людини як такої, ролі конкретної особистості. 
4). Толерантність, пов’язана з визнанням права кожної людини мати інші цінності та реалізовувати 
їх, якщо вони не загрожують іншим людям. 5). Розваги, які ґрунтуються на тому, що цінності 
здатні викликати приємні переживання, внаслідок чого формується особистість, досвідчена у 
сфері цінностей і така, яка більш егоцентрично їх сприймає [див.: 4, c. 82-83]. 

Ми живемо в епоху прискорення технічної еволюції. Станіслав Лем у «Сумі технології» 
запитує: «чи випливає звідси, що все минуле людства, починаючи з останніх льодовиків, – 
палеоліт, неоліт, середньовіччя, – все було, по суті, підготовкою, накопиченням сил для того 
стрибка, який сьогодні несе нас у невідоме майбутнє?» [1, с. 44]. 

Людина ще кілька десятків років тому росла в суспільстві, де цінності залишалися 
незмінними упродовж усього життя, а зараз гарантувати таке можна хіба-що в найбільш 
віддалених куточках світу. Тому наведений вище список – не догма. Які б не були цінності 
майбутнього, вони будуть менш довговічними, аніж цінності минулих часів. А розмаїття 
цінностей принесе фрагментацію суспільства, яка, натомість, не вестиме до консенсусу. Більшість 
попередніх спільнот мали великий основний набір загальноприйнятих цінностей. Тепер цей набір 
значно скоротився і сподіватися, що формування нового консенсусу відбудеться десь у 
найближчому часі марно. Тож за умови кількісного зростання цінностей, їх прийнятність і 
універсальність так само невпинно зростати навряд чи будуть. 

Навіть найбільш опозиційні рухи, які загрожували знищити європейську цивілізацію, мало що 
змінювали у ціннісному укладі, швидше, навпаки, доводили його до крайнощів. Відомо, яку роль 
«ідеологія» відігравала у Німеччині чи у Росії. Все сутнє слід було увіковічнити, а все нездійснене – 
утілити: «ХХ століття, – зауважує М. Епштейн, – продемонструвало дві основні моделі розвитку 
суспільства. Перша – революційна. Нехай вона й була народжена на Сході Європи і Азії, але 
увінчала собою багатовіковий європейський досвід. Революція – очевидний і закономірний наслідок 
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типу західної ментальності, згідно з яким історія – це послідовність реалізованих можливостей, які 
осягаються розумом і уявою, а потім утілюються в життя [5, с. 232]. 

З середини ХХ століття, як реакція на фашизм і комунізм, на Заході починає розвиватися 
нова модель, суть якої вже не розвиток від нереального до реального а від реального до 
можливого. Якісно нового значення набуває «можливість». Це пояснює різноманіття цінностей з 
якими стикається людина за життя. Церква, школа, друзі, ЗМІ, субкультури – все пропагує свої 
цінності, єдині та неповторні і, звичайно, цілком правильні. 

«Ми, – заявляє журнал «Ньюсвік», – суспільство, яке втратило консенсус ... суспільство, яке 
не може знайти згоди щодо стандартів поведінки, мови чи манер, усього, що можна побачити або 
почути. Те, що консенсус не цілісний, підтверджує дослідження Уолтера Груена, керівника центру 
наукових соціальних досліджень в Род-Айлендському госпіталі. Він провів серію досліджень, які 
мали б визначити «стрижень американської культури». На своє здивування, він виявив якраз не 
єдиний стрижень, а величезну кількість відмінностей у поглядах, настільки значну, що й уже 
марно говорити про «американську» культурну єдність» [3, с. 330-331].  

Люди майбутнього опиняться перед величезним набором цінностей, відповідно методика 
вибору також зміниться. Вони стануть «споживати» стилі життя приблизно так, як люди 
минулого, менш багатого вибором, споживали звичайні продукти. А при достатній кількості часу 
та фінансовій стабільності стиль життя майбутнього зміниться до непізнаваності. Люди будуть 
грати з розумом, з технікою, із суспільством. Адже кожен день приносить нам нові наукові 
відкриття, релігійні та громадські рухи. 

Ф. Фукуяма звертає увагу на те, що «цінності не виникають хаотично, але в них важлива мета: 
зробити можливими колективні дії, адже, як би там не було, люди самі хочуть мати загальні норми» [6, 
с. 7]. І справді, людська природа суперечлива – її тягне то до суперництва, то до співробітництва, то до 
індивідуалізму, то до спілкування. Якщо б кожен робив що хоче, чи був би порядок у соціумі? 

Висновок. Дослідження тенденцій ціннісних змін у суспільстві, що невпинно змінюється в 
інформаційну добу, становить надзвичайний інтерес і, безперечно, потенційно багате новими, ще не 
відомими гранями, що відкриють шанс для гуманізації цивілізаційного розвитку. Ми намагались 
окреслили коло питань, які стосуються таких світоглядних змін. Зокрема, йдеться про значну 
розмаїтість ціннісних виборів у нинішньому суспільстві, що супроводжується пришвидшенням 
темпу життя. Тому так важливо прогнозувати можливі напрями суспільних змін, зосереджуючи 
увагу не лише на технологічних, матеріальних виявах, а й на світоглядних основах буття. 
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Summary 
Lazorevych I., Roshkulets R. Ethical Aspects of Social Modeling of Human Future. In the article were shown 

different aspects of moral and value consideration about the future of society. It was considered main threats and 
challenges facing humanity and proved that these troubles are related to social changes. As well it encourage changing of 
human consciousness toward its humanization. In this investigation we have paid attention on the main role of values as 
the sphere of aims and meanings in the social being. Basing on the futurological conceptions, were investigated modern 
value changes as well as trends of its modifications in the future. We have accented on necessity of these value changes as 
the basis of the perfection of society. Keywords: values, future, consciousness, futurology, society. 
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АНТИЧНЕ РОЗУМІННЯ «ТЕХНЕ» ЯК ПЕРЕДУМОВА  
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ФІЛОСОФСЬКОГО ТЕХНІЧНОГО ДИСКУРСУ 
 
Зафіксовано та проаналізовано початки формування уявлень про техніку в період античності. 

З’ясовано, що традиції європейської філософії техніки сягають своїм корінням її античного 
тлумачення. Поняття техніки у цей час було органічно вписане в загальні уявлення про космос і людину. 
Таке розуміння феномену техніки позначилось і на українській філософії техніки, до певної міри визначивши 
її своєрідність і наявні в ній смислові наголоси. Ключові слова: античність, наука, практика, техніка, 
«техне», філософія техніки, технологія. 

 
Нині осмислення значущості техніки для історії людства і кожної людини стало важливим 

завданням філософської думки. Одним із виправданих підходів до техніки, як і до багатьох інших 
суспільних явищ, є дослідження її історичного розвитку. Спроба проаналізувати початки 
формування уявлень про техніку в період античності – актуальне завдання, оскільки, з одного 
боку, саме тут знаходимо важливі ідеї та підходи до вивчення сутності техніки, а з іншого – тому, 
що українська філософія техніки багато в чому відштовхувалася від ідей античної філософії.  

Метою статті є проведення історико-філософського дослідження розуміння техніки в 
античній філософії, і на цій підставі з’ясування передумов, ідейного контексту осмислення 
феномену техніки в українській філософії. 

Мислителі зазначеного періоду намагались класифікувати технічні знання, виділяючи 
техніку з-посеред інших людських умінь. Поява і розвиток техніки та технічної діяльності в 
Україні безпосередньо пов’язані з античною культурою. Тіра, Ольвія, Херсонес, Фанагорія були 
першими містами на українській території, центрами ремесла, торгівлі, будівництва. Грецькі 
зразки значною мірою визначали характер будівельної техніки, виробництва посуду, предметів 
домашнього вжитку на теренах України [7, с. 28]. Техніка і мистецтво у давні часи означали одне 
й те саме. Тому, міркуючи над проблемою розвитку техніки в Україні, наголосимо, що це був 
значною мірою розвиток мистецької техніки в різних її виявах: будівництві, архітектурі, 
скульптурі, живописі (малярстві), різьбі.  

Ґрунтом для європейської цивілізації є греко-римська культура, що заклала орієнтири і 
створила зразки науково-технічного поступу всіх країн Європи, зокрема й України [7, с. 28]. 
Розкриваючи важливість техніко-ремісничої діяльності для раннього українського суспільства, 
варто враховувати взаємну зумовленість людської діяльності та мислення. Така зумовленість 
сприяє і вдосконаленню мислення, і появі початкових рефлексій щодо того, що таке техніка та 
яке місце належить їй у сукупній людській життєдіяльності. Поява техніки в античному 
суспільстві пов’язана з виявом і формуванням однієї з головних рис людської істоти – її 
здатності мислити. Мислення людини спрямоване і на продукування ідей та знань, і на 
формування задумів щодо втілення останніх у предмети і речі. Іншими словами, людина 
володіє здатністю матеріалізувати своє мислення і тим самим бути істотою не тільки 
мислячою, а й творчо-перетворювальною.  

Тривалий час технічного знання (у широкому розумінні слова) не було. Виділення 
істотних для людини властивостей предметів на початкових стадіях суспільного розвитку 
можна назвати функціональним, оскільки людина звертала увагу насамперед на ті ознаки 
предметів, від яких залежало використання того чи того предмета з конкретною метою. 
Вміння розрізняти за окремими ознаками придатність предмета для практичних цілей містило 
в собі вказане вміння і дозволяло розрізняти тіла за їх природними властивостями, групувати 
предмети природи відповідно до їх долученості до життєдіяльності людини [6, с. 40]. Саме на 
ґрунті таких підходів в античному світі виникає і трактується поняття техніки. 

Грецьке поняття техніки можна охарактеризувати подвійно: з одного боку, як теоретичне 
знання, а з іншого – як зв’язок із процесами природи. Поняття «техне» греки пов’язували з 
цими двома значеннями, тому в їхньому мисленні було неможливо, щоб техніка намагалася 
сама себе стверджувати незалежно від теоретичного знання або щоб вона взагалі втратила 
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природу з поля зору і бачила її просто як постачальника енергії та сировини для того, щоб 
«майструвати». З позицій філософії античності, створення речей було пов’язане, з одного 
боку, зі знанням «первнів» і «причин», тобто з наукою, з іншого – з природою (природні зміни 
як своєрідне потенційне творення речей). Звичайній людині в античному світі був даний не 
суто фізичний світ, а такий, який складався з поглядів, думок, чуттєвих сприйняттів. До цього 
світу античні філософи зараховували речі та ремесло, тобто техніку. 

Зміст поняття «техніка» в його античних осмисленнях є досить широким і складним. Це 
поняття бере свій початок від грецького слова «техне», що означає вміння, майстерність, 
мистецтво. В античності будь-які вміння та вправність у сфері практичної діяльності називали 
«техне». Ремісник своєю діяльністю, своєю майстерністю оживляв знаряддя праці, які, своєю 
чергою, поставали як штучно створені органи ремісника. Технологічна структура тих часів 
характеризувалася безпосереднім зв’язком суб’єкта з предметом праці, оптимальність якої 
визначається його вмінням і кваліфікацією. О. Лосєв, аналізуючи етимологію поняття «техне», 
відзначав, що стародавні греки не розрізняли мистецтва, ремесла і науки. Ремесло в них – це 
одухотворена, одушевлена річ, така ж, як і мистецтво. А наука не є чистою умоглядністю, це 
завжди практика. Тому наукова категорія «техне» перебуває недалеко від ремісничого чи 
художнього «техне». Такі уявлення є органічними для античної культури, побудованої на 
принципах матеріального космологізму [8, с. 491]. В античності домінувала індивідуальна 
реміснича праця, людина на цьому етапі історії була вписана в навколишній світ і почувалася 
крихітною часткою природи, була жорстко залежна від неї. 

Високий рівень ремесла сприяв розвитку естетичних смаків, але він також вимагав 
значних інтелектуальних якостей: спостережливості, кмітливості, майстерності, які досягалися 
навчанням і досвідом. Усі ці якості об’єднував грецький термін τέχυη (техне), який означав і 
ремесла, і мистецтва. У більшості випадків у перекладах російською та українською мовами 
його подають як «мистецтво». Греки не виокремлювали мистецтва як самостійне явище, що 
вимагає до себе специфічного ставлення й уваги, і саме слово τέχυη («техне»), яке ми 
перекладаємо як «мистецтво», означало зовсім інше коло явищ. Зазвичай, перекладаючи 
«техне» як «мистецтво», відзначають, що точнішим перекладом було би слово «ремесло». 
Утім, ні той, ні той варіант не є достатньо адекватним, тому існує чимало визначень терміна 
«техне» [9, с. 40-45]. Складність і неоднозначність вихідного для філософії техніки поняття 
постали предметом поглибленої уваги і західних, і українських філософів. Чимало українських 
філософів, зокрема В. Мельник, Е. Семенюк, В. Ратніков, В. Петрушенко та ін., не залишають 
поза полем свого зору і термін «техне», і його можливі інтерпретації, оскільки доволі влучна 
та глибока з позиції вираження сутності й природи явищ давньогрецька філософська мова, 
безумовно, заслуговує на особливе ставлення (про що багато разів писав М. Гайдеґер).  

Незважаючи на те, що грецькі міста-держави були розпорошені, грецькі ремесла і такі 
інженерні галузі як кораблебудування, будівництво тощо, мали на той час найвищі 
досягнення. Значного прогресу було досягнуто у Древній Греції у царині військової техніки, 
що свідчило, по-перше, про те, що важливим стимулом технічного прогресу завжди було 
соціальне замовлення. Другий важливий момент полягав у тому, що технічна діяльність, хоча 
й вимагала кмітливості та знань, була відокремлена від теорії й тогочасних етичних знань. Цей 
відрив викликаний не зовнішніми причинами, а принциповою настановою греків щодо завдань 
і характеру теоретичної діяльності. Теорія, за уявленнями грецьких мислителів і вчених, була 
синонімом безкорисливого шукання істини вільними людьми, які не претендували на жодну 
практичну користь і одержували задоволення від власної допитливості. У дещо 
радикалізованому варіанті відомий дослідник античності І. Рожанський відзначав: «В античну 
епоху взаємодії науки і практики не було. Антична економіка, заснована на використанні 
ручної праці рабів, не мала потреби в розвитку техніки» [15, с. 16]. Із цієї причини греко-
римська наука, за нечисленними винятками (до яких належить, зокрема, інженерна діяльність 
Архімеда [4]), не мала виходів у практику, хоча їх взаємини були дещо складнішими. З одного 
боку, зниження статусу теоретичної науки шляхом її виходу на практику вважалося відходом 
від чистої істини, а з іншого, – як побачимо далі, технічна діяльність зовсім не 
відокремлювалася від пізнання та науки. Проте відсутність сталої взаємодії між ними у 
підсумку виявилася згубною для античної науки. 
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Аби більш глибоко усвідомити той смисл, який вкладали у поняття техніки античні 
мислителі, проаналізуємо деякі фрагменти творів Платона й Аристотеля.  

У Платона слово «техне» стоїть поруч зі словом «епістеме», що означає вміння 
орієнтуватися, розбиратися в чомусь. О. Лосєв, міркуючи про значення слова «техне» у Платона, 
серед інших формулювань пропонує брати техніку в такій інтерпретації, що це «певного роду 
звичка або навичка що-небудь робити», «ремесло, але тільки максимально точне, методично 
організоване і тому прекрасне», «не тільки «мистецтво», а й «ремесло» і навіть «наука» [5, с. 40]. 
Натомість, на думку В. Мельника, технічну діяльність інтерпретували у Стародавній Греції 
передусім у контексті філософського пошуку першопричин. Людина як творець на основі 
пізнаних «первнів і причин» виявляє у матеріалі природи необхідні передумови творення речей, 
артефактів [див.: 10, с. 46]. Увесь світ, як і створення речей, потребували пояснення крізь призму 
знання і науки. Для прояснення своєрідної ієрархії сутностей у будові світу Платон звертається до 
міркування про три роди, наприклад, ліжок: ідея («прообраз») ліжка, створена Богом-Деміургом, 
копія цієї ідеї – ліжко, створене ремісником, а також ліжко, намальоване живописцем, – це копія 
копії, або наслідування. Тобто ремісник або живописець не творили речей (це була місія Бога), а 
лише виявляли у творінні своє мистецтво або те, що було закладене у природі [13, с. 425]. Отже, 
Платон досить скептично ставиться до мистецтва, вважаючи його некоректною підробкою буття. 

У Платона, однак, «мистецтво» (τέχη) – чи то божественне, чи то людське – стоїть вище від 
природи, яка за сутністю постає для нього лише тінню ідей [14, с. 422]. За його міркуваннями, 
мистецтво виникло згодом, як певна забава, саме собою воно не надто причетне до істини. Тільки 
ті з мистецтв породжують щось серйозне, які споріднені з природою; це, наприклад, медицина, 
землеробство і гімнастика. Законодавство ж зумовлене не природою, а мистецтвом, тому його 
твердження далекі від істини. Згідно з цим ученням, і боги існують не за природою, а в силу 
мистецтва і певних законів. Практичні навички («техне») визначені та надані богами і тому 
поставали божественними законами. Але вони вважалися надприродними. Закони і звичаї як 
вираження божественної волі поставали не примусом, а тим, що досягалося за допомогою 
витримки й інструментів. І хоч їх практичне застосування було зрозумілим, початок самої дії був 
невідомий. Знання про навколишній світ, природу було пов’язане з ремеслами. Ремісник, будучи 
експертом у певній царині, де виникають конкретні технічні питання, безпорадний у тих випадках, 
коли йдеться лише про моральні проблеми і цінності. Тобто його різновид знання є, по суті, 
низьким і потребує контролю з боку вищого типу знань, які можуть пролити світло на абсолютні 
цілі й цінності. Цими міркуваннями Платон визначив і закріпив належне місце технічних знань. 
Створення речей – це завдання, протилежне меті філософської та наукової діяльності. Головним, 
згідно з міркуваннями Платона, було піднестися від виготовлення речей до світу ідей, а зворотним 
– відійти від ідей (істинних знань, початків наук), щоби прийти до виготовлення речей [14, с. 422]. 

Платон одним із перших у грецькій філософії використовує термін «механічний», щоб 
позначити плебейський, жебрацький стан думки [9]. Проте поняття механіки в нього має істотно 
інший смисл, ніж той, якого цей термін набув в епоху Нового часу і має донині [12] Аналізуючи 
вчення Платона про техніку, Р. Мартинов зазначає, що Платона можна умовно назвати одним із 
перших технократів [9]. 

Аристотель у багатьох питаннях відрізнявся від свого вчителя. Вчення Аристотеля про 
знання спирається на вчення Платона про буття і за своїм безпосереднім предметом є теорією 
науки. Науку і мистецтво Аристотель відокремлює від ремесла на тій підставі, що в їх основу 
покладено свідомий принцип і метод побудови, а ремесло він вважає лише результатом 
наслідування та звички. Відмінності між наукою і мистецтвом філософ віднаходить у тому, що 
наука має справу із сутнім, а мистецтво – зі становленням. Мистецтво є виявом потенційного 
буття, «зарядженим» дійсністю, хоча й не є нею як такою. «Визначення мистецтва засвідчує, що 
для Аристотеля воно постає не копіюванням дійсності, а втіленою в образах її ідеєю, яка відкриває 
буття в максимумі його можливої доцільності за вираженої її виразності» [11]. 

Згідно з міркуваннями Аристотеля, існувало два мистецтва, за допомогою яких 
оволодівають матеріалом і які пізнають його: мистецтво користування і мистецтво керування 
виготовленням. Адже і мистецтво користування є деякою мірою мистецтвом керування, щоправда, 
відрізняється тим, що володіє знанням форми, мистецтво ж керування – її виготовленням. Отже, у 
предметах мистецтва ми обробляємо матеріал заради конкретної справи, а в природних тілах він є 
наявним. Загалом же мистецтво в одних випадках завершує те, що природа не в змозі виробити, в 
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інших же наслідує її. Аристотель писав, що «з існуючих предметів одні існують за природою, інші 
– з інших причин». Ці причини містяться у праці, у процесі якої «в предметах мистецтва ми 
обробляємо матеріал заради визначеної справи, а в природних тілах він є в наявності як щось 
існуюче» [12, с. 23]. Імовірно, що для Аристотеля техніка – це мистецтво вилучати з природи її 
потенційні можливості для людського існування. На відміну від Платона, який застосовував 
термін «механічний» для плебейського стану думки, Аристотель розширює обсяг терміна й 
підводить під нього всі види діяльності, які не є чистим хобі [9]. 

Всеохоплююча науково-філософська система Аристотеля стала синтезом досягнень усієї 
грецької науки попередніх епох. Ця класифікація започаткувала поділ наук. У творі 
Аристотеля «Нікомахова етика» натрапляємо на такий вислів: «Вважається, що будь-яке 
мистецтво і будь-яке вчення, так само як дія і свідомий вибір, прагнуть певного блага; тому 
вдало визначити благо як те, до чого все прагне. Одначе в цілях виявляється певна відмінність, 
тому що одні з них – це діяльності, інші ж – певні окремі від них результати. Коли певні цілі 
існують окремо від дій, тоді результатам природно бути кращими від відповідних діяльностей. 
Оскільки ж дій мистецтв і наук багато, то й цілей виникає багато: у лікарському мистецтві – це 
здоров’я, у кораблебудуванні – корабель, у військовому мистецтві – перемога, у мистецтві 
господарському – багатство. Деякі з них підлягають одному якомусь умінню, подібно до того 
як мистецтво виготовляти вуздечки й усе інше з кінської збруї підлягає мистецтву правити 
кіньми, а саме воно, як і всяка дія у військовій справі, підлягає військовому мистецтву, й отже, 
інші мистецтва підлягають іншим; в усіх випадках цілі керівників усіх мистецтв і наук є 
преважними порівняно з цілями підлеглих: цих же бо останніх домагаються задля перших. 
При цьому байдуже, чи самі діяльності постають цілями дій, а чи цілі – це щось інше, від них 
окреме, як у випадку з названими вище науками» [1, с. 54; 18]. 

Аристотель розрізняє три види наук: теоретичні, практичні та творчі. У творі «Метафізика» 
він пише: «Будь-яке мислення, яке пізнається, спрямоване чи то на діяльність людини, чи то на 
творчість, чи то у власному розумінні має теоретичний характер» [2, с. 156]. Тут же Аристотель 
вказав на розбіжність між творчістю та діяльністю: «адже творчий початок перебуває в тому, що 
творить, будь то розум, мистецтво чи якась здатність, а діяльний початок – у діячі як його 
рішення, бо зроблене і вирішене – це одне й теж» [2, с. 156]. Терміном «poiesis» Аристотель 
визначає таку творчість, яка має визначену ціль (telos), на відміну від нетеологічної діяльності 
(praxis). Найвищий ступінь поезісу досягається завдяки майстерності (techne).  

У «Політиці» Аристотель гіпотетично розмірковує про віддалені наслідки радикального 
вдосконалення технічних засобів, які нині можна було б називати автоматизацією та 
роботизацією: «Коли б кожне знаряддя могло саме виконувати притаманну йому роботу за 
наказом чи навіть помахом господаря, немов ті статуї Дедала або триніжки Гефеста, про що поет 
мовить, ніби вони «зі своєї волі приходили на зібрання богів»; коли б ткацькі човники самі ткали, 
а плектри самі грали на кіфарі, – тоді будівничим не потрібні були б робітники, господарям – 
раби» [3, с. 19-20; 15]. У цьому уривку Аристотель торкається проблематики соціально-
економічних наслідків гіпотетичної автоматизації та сумісності того чи того виду техніки з тим 
або тим соціально-економічним устроєм. 

Перші форми природознавства в античності виросли з форм практики, які не були 
безпосередньо пов’язані з працею ремісника чи землероба. Для того щоб виробнича діяльність 
стала джерелом розвитку науки, вона повинна розвиватися до такого ступеня, щоб засоби, які вона 
використовує, стали предметом наукового дослідження. Коли виробництво досягає цього рівня, 
з’являються галузі наукового знання, безпосередньо пов’язані з виробничо-технічною практикою 
людей. Технічні знання, фіксуючи особливості будування та функціювання своїх об’єктів, 
підготували ґрунт для виникнення відповідних абстрактно-теоретичних уявлень. 

Ми вже зауважували, що в уявленнях греків техніка набуває рис знання найвищого роду, до 
того ж у ній наявний гуманістичний компонент. Грекам загалом, на противагу давнім цивілізаціям 
Сходу, властивий інтерес до людини у створеному нею власному світі. Техніка в антропній 
інтерпретації, починаючи від Гомера, була предметом уваги поетів і прозаїків Стародавньої Греції, 
які з великим зацікавленням, навіть захопленням розглядають працю і виробництво в усіх 
можливих аспектах. Скажімо, Гомер докладно зображує спосіб, яким Гефест виковує щит для 
Ахіллеса, а Одіссей будує свій корабель. Геродот з радістю і здивуванням описує такі 
дивовижні творіння технічного мистецтва як Афонський перешийок, міст через Геллеспонт і 
водопровід на Самосі; Есхіл у своїх п’єсах зображує сигнал вогнем, який у найкоротший час 
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принесе новини про перемогу з Трої в Аргос, і у своїй трагедії «Прометей» пояснює 
фундаментальну людську місію техніки, яка з отриманням вогню не тільки веде людство від 
первісного стану до цивілізації, але також робить його існування вільним. Водночас Есхіл 
вказує на демонічний первень, прихований у техніці, адже Прометей приніс вогонь людям, 
вдавшись до злочину – крадіжки з вогнища богів. Софокл також дає обґрунтований доказ 
небезпечної природи техніки у знаменитому хоралі з «Антигони». Він говорить про deinótēs 
людини, яка привела до техніки. Deinótēs буквально означає «жахливість», яка вказує на 
надприродну силу, яку техніка дала в руки людині. Техніка зробила людину владикою землі та 
моря, дала змогу заснувати державу, розвинути культуру і навіть озброїла проти смерті [16, 
с. 102–103]. Однак оскільки людина з винаходом техніки отримала несподіваний 
інтелектуальний засіб, вона перебуває на роздоріжжі між добром і злом. У цих образах у 
художній формі з великою точністю й експресією відображено проблему небезпеки техніки, 
яка вельми актуальна нині в усьому світі і в Україні зокрема. Отже, через яскраві й зрозумілі 
художні образи техніка виявляє в художніх творах античності свої можливості й обмеження та 
розкриває перспективу, в якій вона як велика людська сила втілюється в сукупності речей, 
розумно використаних людьми. 

Підбиваючи підсумки викладеного, можна стверджувати: 
1. В античній культурі наявна ідея наукового пояснення технічних процесів. Але навряд чи 

вона була провідною у практичній діяльності. Пояснюється це головно тим, що антична наука за 
своїм змістом мало зорієнтована на виробничо-практичні цілі.  

2. Традиції європейської філософії техніки сягають своїм корінням її античного 
тлумачення (зокрема термінологічного). Так, у корифеїв античної філософії Платона та 
Аристотеля техніка органічно вписана у будову людської суспільної життєдіяльності та постає 
діяльністю, що протистоїть теоретичному світосприйняттю; техніка має справу з 
продукуванням чогось, чого не існує в готовому вигляді. Під час технічної діяльності людина 
спирається на досвід, наслідування природних зразків та на досвідні знання, а вище 
теоретичне знання (мудрість) стосується не самої технічної діяльності, а лише її телеології, 
що, на думку античних філософів, не було власне справою ремісників. 

3. Поняття техніки у цей час було органічно вписане в загальні уявлення про космос і 
людину. Грецьке поняття техніки містить істотний антропний компонент, представлений в 
античній культурі подвійно – як цікавість і захоплення будь-якою майстерністю у праці й 
водночас усвідомлення небезпеки, яку приховує в собі технічна могутність людини. 

4. Античне розуміння «техне» передбачало її осмислення в контексті співвідношень 
теоретичної, практичної та продукуючої діяльності, при тому саме поняття «техне» 
прочитувалось як управність, мистецькість, а тому більше зближувалося з мистецтвом, ніж із 
тим, що ми нині розуміємо під технічною діяльністю. Антична класифікація видів діяльності, 
їх зв’язків із типами знань, їх ієрархічне підпорядкування слугували основою для класифікації 
знань, наук, видів споглядання. 

5. Досліджуючи філософські осмислення техніки в Україні, як і форми представлення 
техніки в українській громадській думці, обов’язково потрібно враховувати відповідні ідеї 
античної філософії, оскільки грецькі зразки значною мірою визначали характер будівельної 
техніки, виробництва посуду, предметів домашнього вжитку, різьбярства у давньоукраїнських 
землях, а ставлення до технічної діяльності на теренах України формувалося в діалогах з 
духовним компонентом античної культури. Для більшості наших філософів вихідним пунктом 
осмислення сутності, історії та наслідків розвитку техніки є концепції античних мислителів. 
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Summary 
Chursinova O. Antique Understanding of «Techne» as the Premise for the European Philosophical 

Technique Discourse. The article examines and analyses the beginning of formation of the technique conception in 
Antiquity period and finds out that the traditions of European philosophy of technique take their roots in its antique 
interpretation. At that time the concept of technique was naturally endorsed in general idea of cosmos and a human. 
The following understanding of the phenomenon of technique has appeared in the Ukrainian philosophy of 
technique and in a way specified its identity and the conceptual accents, which are present. Keywords: technique, 
philosophy of technique, technology, science, practice. 
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 ДИНАМІКА ЛЮДИНОМІРНОСТІ  ФІЛОСОФІЇ РЕНЕСАНСУ  
 
Висвітлюються людиномірні аспекти філософії доби Відродження. Акцентується увага на 

суперечностях процесу антропологізації, які впливали на становлення загальнотеоретичних і буденно-
практичних основ тодішньої картини світу. Відзначається важливість утвердження чинника 
людиномірності у релігійних, філософських і наукових парадигмах. Це сформувало передумови для 
формування в подальшому універсальних світоглядних концепцій, завданням яких є реалізація потенціалу 
людини. Ключові слова: людина, людиномірність, антропологізація, антропоцентризм, гуманізм, філософія 
Ренесансу, парадигма, картина світу. 

 
Питання ролі та місця людини у світоглядних, наукових і філософських концепціях 

тлумачились і репрезентувались зазвичай у контексті парадигмальних настанов певної культурно-
історичної доби. Черговість актуалізації та елімінації гуманістичного потенціалу сформувала 
суперечності людиномірності в картині світу. Найбільш виразно ці тенденції виражені в західній 
філософії, для якої були характерні кардинальні перманентні зміни фундаментальних 
світоглядних основ. При цьому в західноєвропейській філософській традиції доречно виокремити 
період епохи Відродження як часу найяскравішого відображення динаміки процесів 
людиномірності та вияву їхніх суперечностей. 

Актуальність зазначеної теми зумовлена нагальною потребою аналізу та осмислення 
динаміки людиномірності, оскільки рівень антропологізації філософії та науки постає лакмусовим 
папірцем смисложиттєвих, пізнавальних і ціннісних категорій функціювання картини світу. 

Важливою проблемою є характеристика суперечностей людиномірності, які можна 
систематизувати в загальнотеоретичному дискурсі як «гуманізація – дегуманізація». У буденно-
практичній площині це протиставлення виявилось у кульмінаційних моментах процесу 
антропологізації. Це передовсім стосується дієвості та активності людини з возвеличенням її 
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статусу. Протилежні тенденції виражені в людській пасивності, її обов’язковій підпорядкованості 
та декларованості статусу. 

Метою статті є висвітлення суперечностей людиномірності в антропоцентричній 
світоглядній парадигмі доби Відродження, представленій в історико-філософському та 
науковому дискурсах. 

У цілому, аспекти людиномірності всебічно висвітлені у філософських першоджерелах. Ця 
проблематика знайшла відображення у «творців» Ренесансу (Ф. Петрарка, Д. Бруно, Д. Аліг’єрі, 
М. Фічіно, Д. Піко дела Мірандола, Леонардо да Вінчі), які у своїх творах розкрили передумови 
процесу самовизначення людини в тодішній картині світу. Також варто звернутися до ідей 
середньовічних християнських мислителів, учених і філософів Нового часу, які виокремили 
теологічну та науково-пізнавальну компоненту антропологічного дискурсу. Всі ці погляди 
відіграли важливу роль у формуванні, утвердженні та реалізації концепції антропоцентризму. 

Сучасні дослідники (І. Фролов і П. Гуревич [12], Е. Агацці [1], М. Мамардашвілі [5], 
П. Гайденко, К. Вальверде [3], В. Гусєв) також акцентують увагу на людиномірних ідеях західної 
філософії. Процеси антропологізації філософії висвітлені у працях К. Сергеєва та Є. Нікітіна. 
Варто відзначити здобутки української філософії, представлені працями М. Поповича, 
С. Кримського, В. Шинкарука, М. Марчука [6], М. Ожевана [9] та інших. 

Відзначимо, що в загальнофілософському плані концепції людиномірності досліджуються 
зазвичай у контексті парадигмальних ідеологем або як складника цілісного антропологічного 
знання. У нашій розвідці передбачається розкрити аспекти людиномірності як окремої віхи 
антропологічного дискурсу. Дискурс «гуманізація – дегуманізація» породив низку суперечностей 
людиномірності. Проаналізуємо фундаментальні складники цієї суперечності. 

По-перше, актуальною постала потреба теоретичного тлумачення та пояснення місця 
людини у світобудові. Зокрема, було виокремлено статусне протиставлення: «возвеличення – 
підпорядкування». Якщо в античній філософії це питання не набуло такого потужного дисонансу, 
то вже у середньовічній християнській парадигмі ці неузгодженості загострилися. Звідси й 
розпочинається нова віха у тлумаченні філософсько-антропологічних уявлень, яка дала поштовх 
до формування світоглядних (а згодом – і суто наукових) протиставлень: «людина – Бог», 
«людина – природа», «людина – розум» тощо.  

Середньовічна людина постала перед нагальною потребою нових світоглядних орієнтирів, 
які повною мірою задовольняли б її знання та уявлення. Склалася ситуація, коли теологічна 
концепція вже не діяла, а нова (наукова парадигма) ще не сформувалася. Відчувалася потреба у 
певній точці відліку (центру) – в чомусь конкретному й реальному, що б дозволило створити 
основу для подальшого розвитку та прогресу. Цим орієнтиром і стала людина. 

П.Мірандола зазначав, що, «створивши людину і поставивши її в центр світу, Бог не дав їй 
ні певного місця, ні власного образу, ні особливого обов’язку. Все людина формувала за власним 
бажанням, згідно зі своєю волею та своїм рішенням» [7, с. 248]. Це твердження Мірандоли 
суперечить античному уявленню про людину, де вона була природною істотою, і від неї залежало 
лише те, чи підкориться вона своїй природі, чи відхилиться від неї. Людина – не просто природна 
істота, вона творець себе, і цим відрізняється від інших.  

У період співіснування концепції антропоцентризму з теоцентристською світоглядною 
парадигмою вказувалось особливе місце людини у світі. Середньовічна філософія тлумачила 
створення людини як Божого намісника на Землі, надаючи їй владу над усіма земними речами. 
Водночас, із філософського (і тим паче з наукового) погляду не було чіткого усвідомлення центру, 
в якому концентрувався потенціал людини (у Всесвіті, земному житті чи суспільстві). Очевидною 
постала декларативність статусу людини. Але не варто перебільшувати ці антропологічні 
суперечності, оскільки середньовічна філософія намагалася розв’язати питання узгодження віри з 
мисленням. У цьому контексті питання людини висувалося на центральне місце філософсько-
релігійного осмислення. Головним завданням тогочасної філософської науки було раціональне 
обґрунтування віровчення. Реальна ж актуалізація проблеми статусу людини виразилася в епоху 
Відродження, тоді ж окреслилися шляхи її розв’язання, які були реалізовані вже у Новий час. 

Гуманістична ідея, не заперечуючи теологічної традиції, закцентувала увагу на перевагах 
людини, її унікальних якостях. У цьому й полягала божественність людини в гуманістичному 
розумінні й досягалася вона силами людини. Вказана зміна пріоритетів у тлумаченні ролі та місця 
людини в світі була спричинена багатьма факторами.  
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Починаючи з епохи Ренесансу актуалізувалося бажання переробити світ так, щоб жити в 
ньому стало краще і зручніше. Віра в Бога не зникла, але поступово поширилася думка, що не 
варто сподіватися лише на Нього й пасивно чекати, а потрібно спробувати самим потурбуватися 
про себе. Ці міркування, за твердженням К. Сергеєва підштовхнули мислителів Ренесансу та 
Нового часу до того, щоб зайнятися самостійним, незалежним від текстів Священного Писання, 
дослідженням природи. Ці дослідження привели до створення світських, ніяк не пов’язаних із 
богослов’ям наук, таких як фізика, математика, механіка, астрономія, хімія, біологія, психологія. 
Зрештою, постала зацікавленість, як може людина власними силами поліпшити умови свого 
природного існування. Так теоцентризм Середньовіччя поступився антропоцентризму Ренесансу 
та Нового часу [див.: 11]. 

Важливим елементом у дослідженні розвитку антропоцентризму Ренесансу є еволюція ідей і 
поглядів у межах окремих періодів вказаної доби. Завдяки усвідомленню зміни фундаментальних 
пріоритетів у філософській думці ми можемо простежити становлення антропоцентризму в двох 
важливих ракурсах. По-перше, як елемента гуманістичної тенденції, що виявилася неспроможною 
стати самодостатньою ідеєю та орієнтиром для філософських і наукових систем; по-друге, у 
контексті актуалізації природничо-наукового знання (натурфілософії), що в подальшому 
трансформувалося в основи класично-наукової парадигми. Саме під час переходу від 
світоглядного гуманізму до першооснов ренесансної науки яскраво виразилися динамічні 
суперечності людиномірності. 

Аксіологічні та нормативно-регулятивні чинники людиномірності виражались у суворому 
дотриманні релігійних правил. Людина була «оповита» тотальною моральною відповідальністю не 
за свої вчинки і думки, а за їхн узгодження з канонами церкви. У добу Ренесансу відбулася 
кардинальна зміна людиномірних пріоритетів, пов’язана з наданням людині дієвості, активності 
та, найголовніше, можливості самовизначення.  

Залишалося відкритим питання – якими засобами досягалась актуалізація 
антропоцентричної ідеї? Цими інструментами мали стати всі можливі на той час якості людини, 
завдяки яким вона характеризувалась як актуальна та неповторна. Виразниками здібностей 
людини вважались її талант, знання, почуття, уява, пам’ять тощо.  

За твердженням К. Сергеєва, поезія та риторика були покликані оновити теологію, виразити 
піднесені прагнення, властиві людській природі – тому тільки поезія та риторика могли відновити 
справжню філософію. Вони спільно утворили той естетичний континуум, який усвідомлюється як 
сфера вільного вияву людського розуму [див.: 144]. Відзначимо, що у першу чергу завдяки мові – 
спочатку ораторському мистецтву, пізніше науковій термінології – створювалася й 
утверджувалася нова (наукова) картина світу. 

З Петрарки починається час усвідомленого формування особи в її власній творчості. Крім 
того, загострювалась увага на якостях, потрібних для звитяги в інтелектуальній боротьбі чи 
творчому самовираженні. Недаремно Петрарка стверджував, що «небожителі мають тлумачити 
небесне, а люди – людське» [59, с. 17]. Вочевидь простежується бажання піднести людину до 
привілейованого статусу. При цьому використовуються два основні шляхи реалізації вказаних 
прагнень. Один із цих шляхів передбачав возвеличення людини у контексті егоцентризму, коли 
цілком нівелювалися принципи толерантності. Інший передбачав усвідомлене та відповідальне 
позиціонування людини в центрі світобудови. Очевидна зміна людиномірних акцентів, пов’язана 
зі здатністю творити своє буття та можливістю перетворювати його власними зусиллями. 

Актуалізація людиномірних аспектів дала можливість вивчати і тлумачити людську 
сутність у різноплановому контексті. Антропоцентризм, який утверджувався, дав поштовх для 
зміни гуманістичних уявлень про світ і реорганізації гуманітарного знання в цілому. При 
цьому, людина виборола право впродовж усього життя задовольняти власне прагнення до 
осягнення всіх таїнств і загадок буття.  

Водночас, ренесансна традиція визначала людину як найдосконаліший елемент світу. 
Гуманістична антропологія виокремлювала в людині дієвий стрижень, що контрастувало з 
ідеєю пасивності, вираженою в античній сталості космоцентризму та середньовічному 
аскетизмі теоцентризму.  

П. Гайденко, даючи характеристику добі Відродження, вказує, що поети і художники, 
письменники-гуманісти, вчені-юристи посідали те місце, яке в античності належало героям, а в 
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середні віки – святим. За часів Ренесансу наукові ідеї концентрувалися довкола людини як певного 
центру, звідки надалі проектувались у наукове співтовариство [див.: 4]. 

Отримавши нечувані досі сили та засоби, людина постає в ролі творця, поступово займаючи 
місце Бога. Саме в Ренесансі вперше усувається розмежування між наукою (за попередніми 
уявленнями – спогляданням вічного) та практично-технічною діяльністю. У середньовічному 
християнстві людина була господарем над природою лише через те, що є рабом Божим; справжнім 
же творцем світу і самої людини у християнстві був Бог. У міру секуляризації релігійних уявлень 
людина сама посідає місце Бога. Якщо людина звільняється від Бога, якщо вона бере на себе 
творчі функції – у неї з’являється думка про те, що немає нічого неможливого в природі – треба 
тільки створити відповідні знаряддя та знайти, а то й створити потрібний матеріал. Тобто, 
нівелюються всі теологічні застереження та формуються всі передумови для розвитку наукових 
знань і технічних нововведень, у яких людина постає в новому, досі (ні для античності, ні для 
християнства) невідомому, образі. 

Одним із складників самовизначення людини був аналіз історичної пам’яті. Серед наук, які 
почали утверджуватись у нових умовах, варто виокремити історію, що стала своєрідною 
об’єднуючою ланкою між минулим і майбутнім. Історичні знання стали актуальними у декількох 
важливих аспектах. Одне з чільних місць у контексті вивчення сутності людини посіла її пам’ять. 
На основі набутого досвіду, завдяки здатності запам’ятовувати і пригадувати, людина дістала 
можливість порівнювати, зіставляти, зрештою, аналізувати мету свого існування. Тобто, людина 
позиціонується як мікрокосм, який містить у собі таємницю космічної доцільності та блага буття 
як такого. В епоху Відродження ототожнювалися міфи і знання, формуючи єдине ціле. За таких 
умов людина, що володіла мистецтвом пам’яті, наділялася по-справжньому привілейованим 
становищем. Згідно з твердженням К. Сергеєва, у Ренесансі відбувається усвідомлення історії як 
фундаментального для людського буття відтворення реальності, що дозволяє творити людині 
сучасність, звертаючись до досвіду минулого та усвідомлюючи перспективи майбутнього.  

Характерною особливістю ренесансної людини була її повна відкритість як для минулого, 
так і майбутнього. Відродження формувало культуру в сучасному її значенні та розумінні, 
висуваючи на перший план ідею гуманізму, екстраполюючи її в горизонт антропоцентристського 
світогляду, який на той час безперервно розширювався. Тобто відбувся перехід до аналітичного, 
прогностичного мислення, що стало основним орієнтиром розвитку науки. Залишалося відкритим 
питанням про те, як розвиватимуться наукові знання. Тобто, філософи і вчені постали перед 
проблемою: якими саме науками та якими методами буде тлумачитись роль і місце людини? 
Світогляд Відродження навіть не прагнув до створення такої картини світу. Тогочасній свідомості 
не було властиве аналітичне мислення. Ренесансний антропоцентризм із притаманним йому 
магічним образом людини долався прогностичним мисленням, здатним заздалегідь окреслювати 
горизонт своїх пізнавальних зусиль [див.: 11]. 

Варто зазначити, що вимальовувалася потреба в настановах, які б розтлумачили сутність і 
роль людини у новостворених науково-світоглядних пріоритетах. Для виконання цього завдання 
якнайкраще в умовах того часу підходила саме наука зі своєю методологічною базою, своїми 
принципами філософського осмислення, зрештою, зі своїм прагненням виконувати домінуючу 
роль при вивченні людського буття. 

У добу Відродження назустріч теоретично-філософському подоланню відмінності між 
природним і технічним іде загальне світоглядне усунення межі між теоретиком-ученим і 
практиком-митцем, або практиком-інженером. Інженер і художник відтепер – творець, який своєю 
діяльністю не лише створює життєві зручності – він, подібно до божественного Творця, творить 
саме буття: красу та потворність, смішне та жалюгідне [див.: 4]. 

Революційний середньовічний антропологічний дискурс призвів до радикальної зміни 
моделі людини. З одного боку, людина поставала цілою константою, що цілком узгоджувалося зі 
сталістю Бога як константи сталої, абсолютної. Водночас, людська природа та її соціалізація 
призвели до розуміння мінливості та динамічності її статусу.  

Це зумовило низку суперечностей людиномірності Ренесансу, що стало передумовою 
формування нових фундаментальних основ нової світоглядної парадигми. С. Вовк зазначає, що 
особливість знання фізичного світу Нового часу полягає аж ніяк не в елімінації суб’єкта, а у 
свідомому його введені до епістемологічної концепції. Людина усвідомлює, що вона не наділена 
божественною здатністю осягти абсолютну істину. Руйнується її впевненість у тому, що вона 
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«диво природи», «улюблене дитя Бога», «вінець творіння», що вона може стати «другим богом». 
Буття розколюється на два рівні – буття саме собою (Бог і природа) і світ людини. Невідворотно 
відходить «аристотелівська» й «беконівська» впевненість у тому, що експериментальне 
природознавство може досягти абсолютно достовірного, безпомилкового знання про фізичний 
світ. Абсолютно достовірно людина може знати лише те, що сама створила своїми руками або 
думкою. Вперше епістемологія стає імовірнісною, приймаючи елементи скептичної аргументації. 
Сам скептицизм набуває специфічної «організованої» форми. «Філософія Нового часу, – згідно з 
твердженням С. Вовка, – знову й знову однобічно відтворює центральну дихотомію «буття самого 
собою» і «буття для нас»» [2, с. 8]. 

Багато дослідників вважають, що людина (відповідно й тогочасна гуманістична та 
антропоцентрична концепція) була тимчасовим опорним пунктом для побудови нових 
філософських і наукових систем. Однак, проаналізувавши історію філософії, очевидним є те, що 
подібна «тимчасова» актуалізація процесу антропологізації простежується практично в кожній 
філософсько-світоглядній парадигмі. Тому доречнішим є сталість наявності антропологічної 
(з невід’ємним антропоцентричним складником) константи упродовж усієї історії філософської 
думки. Є. Нікітін стверджує, що антропологізація буквально пронизує практично всю історію 
філософії, набуваючи різноманітних форм – від прихованості до актуалізації [8, с. 88]. 

Висновок. Отже, людиномірність філософії доби Відродження відзначалася стрімким 
динамічним розвитком. Фундаментальні зміни світогляду зумовили низку суперечностей, 
пов’язаних з невизначеністю ролі та місця людини в умовах становлення нової картини світу. 
Активність і дієвість людини могла як успішно реалізуватись у практично-буденному вияві, так і 
підмінятися декларативністю людського статусу. Водночас важливим складником людиномірності 
стала можливість самовизначення людини у світоглядній парадигмі. Всі ці чинники виявили 
різноспрямованість динаміки людиномірності, що свідчило про утвердження тенденції 
антропологізації тодішньої філософії та науки. 
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Summary 
Skakun I. The Dynamics of Human Dimension of Renaissance Philosophy. The article highlights the 

human dimensional aspects of Renaissance philosophy. Attention is focused on the contradictions of 
anthropologization process that influenced the formation of general and practical foundations of the Renaissance 
worldview. The authours considers the importance of establishment of human dimensional factor in religious, 
philosophical and scientific paradigms. This influenced the preconditions for the formation of further universal 
philosophical concepts and its task to implement human potential. Keywords: human dimension, 
anthropologization, anthropocentrism, humanism, Renaissance philosophy, paradigm, world picture. 
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АНТРОПОКОСМІЧНИЙ ДИСКУРС У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ  
ГУМАНІТАРНО-НАУКОВОГО ЗНАННЯ 

 
Специфіка антропокосмічного світорозуміння досліджується в контексті розвитку сучасного 

гуманітарно-наукового знання. Головний акцент у статті зроблено на витоках і методологічному 
потенціалі антропокосмічого дискурсу. Показано, що зв’язок людини і космосу по-різному трактувався в 
різні періоди формування свідомості, таких її форм, як філософія і наука. Сьогодні значущість 
антропокосмізму зумовлена специфікою постнекласичної науки, яка намагається пізнати складні 
людиномірні, здатні до саморозвитку системи. Це передбачає становлення нового, гуманітарно-наукового 
розуміння діалогу людини і природи, людини і космосу, без обґрунтування засад якого з погляду новітньої 
філософії та методології науки найгостріші глобальні проблеми людства лише загострюватимуться. 
Ключові слова: антропокосмізм, антропоцентризм, гуманітарне знання, наука, методологія, 
постнекласика, людиномірність, філософія науки. 

 
Актуальність теми зумовлена тим, що антропокосмос – тематика багатьох філософських 

рефлексій і наукових опусів минулого, що явно чи неявно пронизує та пов’язує між собою не 
лише відомих учених і мислителів, а й численні генерації, народи, культури, які серйозно 
переймалися можливістю гармонійного співіснування людини зі світом. Такий, на перший погляд, 
примарний діалог, завдання якого полягає в культивуванні ідеї органічної єдності людини з 
космосом, попри все, досі є і залишається безцінним надбанням для сучасності у вигляді вектора, 
який спрямовує усіх нас на збереження власного існування та світу довкола себе.  

Метою цієї статті є репрезентація антропокосмічної проблематики у рефлексіях фундаторів 
філософії та методології гуманітарних наук. Об’єктом дослідження є феномен антропокосмізму, а 
предметом – потенціал людино-космічної взаємодії та його рецепція у гуманітаристиці. 

Стан опрацювання. Обрана нами тема частково висвітлювалась у працях російських 
космістів В.Вернадського, М.Холодного, К.Ціолковського та ін, які наполягали на інтеграції 
природничого і гуманітрарного знання, чим мотивували дискурс про коеволюцію людини і 
природи в сфері гуманітаристики. У працях сучасників В.Алєксєєвої, М.Марчука, В.Каширіна, 
О.Обухова та ін. здебільшого зосереджено увагу на людино-космічній проблематиці у доробку 
якогось конткретного гуманітарно-зорієнтованого вченого чи філософа (А.Швайцера, В.Дільтея, 
Г.Зіммеля та ін.). Проте остання наразі потребує більш цілісного і ґрунтовного дослідження. 

Сьогодні, в умовах глибокої світоглядної, культурної, ціннісної та екологічної кризи 
суспільства, філософська концепція антропокосмізму стає дедалі затребуванішою у наукових 
колах. Передусім це пояснюється тим, що на відміну від уже звичних і недалекоглядних 
антропоцентристських настанов у науці, вона містить у собі не тільки неабиякий потенціал для 
врегулювання наріжних глобальних проблем цивілізації, а й засади і принципи формування нового 
образу сучасної науки – людиномірної, де активна роль у пізнавальному процесі відводиться не 
просто суб’єкту як носію чистого розуму, а як духовно-цілісному та гуманному суб’єкту, який 
розкриває у пізнаваному світі смисложиттєві та ціннісні параметри задля налагодження з ним 
оптимальної взаємодії. Прикметно, але саме до цього ще всередині ХХ ст. закликав французький 
богослов, мислитель і вчений П. Теяр де Шарден, який у своїй праці «Феномен людини» 
відзначив, що «центр перспективи – людина, водночас центр конструювання універсуму. Тому до 
неї слід у кінцевому підсумку зводити всю науку» [7, c. 12].  

І в цьому руслі вже відбуваються певні позитивні зрушення. Нерідко складається навіть 
враження, що лише тепер, на постнекласичному етапі свого розвитку, наука знаходить такі 
теоретичні та методологічні ресурси, які нарешті змушують суспільство оговтатися від багатовікової 
манії героїчних перемог над опредметненою та «безликою» природою, яка проте, як з’ясувалось, 
існує не просто у фокусі уваги науковця, а попри все є органічним і збалансованим середовищем для 
будь-кого з нас, і відповідно перебуває з нами у тісній, не лише фізичній, а й духовній взаємодії. Як 
стверджує М. Марчук, «взаємодіючи з духовною, раціонально мислячою, доцільно діючою вищою 
істотою, природа виявляє потенції, споріднені з потенціями людської душі, а душа, відкриваючи 
універсальну єдність світу – потенції, споріднені з потенціями Універсуму» [4, с. 46].  
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Ідея антропокосмосу, як відомо, неодноразово поставала в історії філософської та наукової 
думки, однак лише тепер з упевненістю можна говорити про те, що вона переживає якісно новий 
виток своєї еволюції. А отже, набуває нових семантичних відтінків, рис і характеристик, які 
наповнюють її різними смисловими варіаціями і, як результат, виникає концептуальне розмаїття у 
філософській та науковій сферах (антропний і голографічний принципи, концепція глобального 
еволюціонізму, концепція ноосфери, «антропотеокосмічний союз» і т.ін.). Та попри все, 
найбільшою її цінністю для культури сучасності є, мабуть, те, що вона ставить акцент саме на 
толерантності та взаємоузгодженості між людиною і Всесвітом, цими двома творчими і 
динамічними системами, здатними до саморегуляції та саморозвитку, а разом становлять так звану 
«космобіосоціальну цілісність» (В. Каширін). 

Упродовж усієї історії людства антропокосмізм щонайменше двічі перебував на своїй 
піковій стадії. Вперше апогей прослідковується ще в стародавні часи, коли первісна людина була 
неспроможною усвідомити свою індивідуальність і унікальність, а тому – не могла свідомо 
відокремити себе від космосу, оскільки цілком залежала від його стихійних сил. Така цілісність 
почала руйнуватись із розколом синкретичного мислення, коли стали формуватися поняття, 
категорії та логічні закони думки. Але попри відчуття стародавніми народами і цивілізаціями 
тісної мікро-макрокосмічної взаємодії, все-таки істинний образ людини і світу, суть їх 
взаємозв’язку, ще досить довго потопали у різного роду міфічних ілюзіях та антропоморфних 
фантасмагоріях, допоки новочасні науковці з особливим завзяттям не взялися «розчакловувати 
світ», що зрештою призвело до людино-космічної конфронтації на майбутні кілька століть.  

На іншому піковому етапі антропокосмічна концепція з’являється вже більш науково 
оформленою у працях так званих «космістів» (В. Вернадського, О. Чижевського, 
К. Ціолковського, М. Холодного та ін.) у досить складний і революційний для розвитку наукового 
знання період – наприкінці ХІХ та у першій половині ХХ століття. Однак геніальні ідеї та 
розробки цих мислителів так і не отримали свого належного втілення: вони не стільки 
випереджали свій час новизною концепцій і проектів, скільки суперечили головній тогочасній 
світоглядній стратегії – антропоцентризму, відлуння якої й досі відчутне як у культурній, 
ціннісній, так і в науковій сферах. Тож їх напрацювання більшою мірою залишились осторонь 
майже до кінця минулого століття, доки людство не перетнуло допустиму межу свого 
володарювання над природою і докорінного перетворення її у власних інтересах.  

Як би там не було, але історично склалось так, що в науці антропокосмічна концепція 
здебільшого висвітлювалась її природничо-науковою гілкою. У гуманітарних науках завдання 
дослідження людино-космічної проблематики не ставилося взагалі. Однак відсутність такого 
дослідження призводить до недооцінки доробку гуманітаріїв у цьому руслі.  

Однією з головних причин ігнорування антропокосмічних аспектів учень плеяди 
гуманітарно-зорієнтованих філософів є, звичайно, специфіка самих гуманітарних наук, адже їх 
предмет і методологія сфокусовані здебільшого на пізнанні внутрішнього світу людини, його 
духовних вимірів, а також історичної та соціокультурної реальності, а не на людино-космічній 
взаємодії. З іншого боку, цьому перешкоджало й різке протистояння «наук про дух» («наук про 
культуру») та «наук про природу», яке склалося на початку ХХ ст. й тривало майже до його кінця, 
доки між цими групами наук не намітились явні інтеграційні процеси. З метою й надалі 
поглиблювати їх, саме й виникає потреба у подібному дослідженні, адже, як влучно висловився 
свого часу В. Вернадський, «ми дедалі більше спеціалізуємося не за науками, а за проблемами. Це 
дозволяє, з одного боку, надзвичайно заглибитись у досліджуване явище, а з іншого – розширити 
його обсяг з усіх сторін» [2, с. 67].  

Певний прорив у напрямі розкриття антропокосмічної проблематики на тлі гуманітаристики 
був зроблений уже неокантіанцями, зокрема марбурзькою і баденською школами. У свій час, з 
метою осмислити проблеми тогочасного наукового пізнання, що виникли внаслідок надмірної 
теоретизації деяких природничих наук, вони активно взялися розбудовувати методологічне 
підґрунтя гуманітарних наук і водночас обстоювати їх окремішність, відмінність від «наук про 
природу». І хоча у межах цих обох шкіл намагалися розв’язувати питання зовсім іншого 
характеру, однак антропокосмічні ідеї явно чи неявно у їх філософській спадщині були присутні. 
Так, яскравий представник неокантіанства П. Наторп засновує окрему галузь педагогіки – 
соціальну педагогіку, в основу якої закладає саме мікро-макрокосмічну сумірність. Людина за 
П. Наторпом – це мініатюра Всесвіту, яка через освіту мала б долучитися до світового цілого 
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культури. Прикметно, що саме цей принцип використовував і неогегельянець Р. Колінгвуд, який 
поставив його вихідним пунктом пізнання історії, яка водночас постає людським самопізнанням. 
Звідси випливає, що призначення будь-якого історика – бути мікрокосмосом усієї історії.  

Інший відомий представник марбурзької школи неокантіанства Е. Касірер у своїх 
філософсько-антропологічних дослідженнях оперує поняттям «космос культури». За його вченням, 
«космос культури» – не що інше, як символічне доповнення фізичного космосу, всередині якого 
перебуває людина і який починає вже помітно превалювати над останнім. Завдяки символічним 
формам (міф, релігія, наука, мистецтво, мова тощо), які його утворюють, людина впорядковує цей 
світ, і на тому чи тому історичному та культурному етапі формує його цілісний образ.  

Надбання цих філософів важко переоцінити у тому розумінні, що вони намагалися надати 
безликому фізичному космосу нового виміру – людського, якого він був позбавлений у класичній 
науці і який так актуальний у постенекласиці. 

Єдність людини і світу, суб’єкта і об’єкта була одним із основних пунктів філософських 
міркувань баденців В. Віндельбанда і Г. Рікерта. Вони критично підійшли до проблеми психологізму 
та об’єктивізму в науці, а також вказали на їх суттєві недоліки. Так, надмірний об’єктивізм призводить 
до трансформації суб’єкта пізнання, перетворюючи його на звичайний, екзистенційно знецінений 
об’єкт і включає разом з іншими об’єктами в один каузальний континуум. Не кращою виглядає і 
гіпертрофована суб’єктивність, яка позбавляє цінності будь-який об’єкт дослідження, адже в такому 
разі власне всепоглинаюче Я мотивується тільки егоїстичними намірами. Зрозуміло, що за таких умов 
рівновага між світом і людиною, на думку філософів Баденської школи, нездійсненна. Звідси, 
нерозв’язаною залишається і світоглядна проблема. Тому, на думку мислителів, звичайне буття світу 
(сукупність суб’єктів і об’єктів) варто доповнити трансцендентним «ціннісним світом», а вже від 
правильної їх сумірності залежить і їхня майбутня єдність. 

Антропокосмічну ідею не ігнорували і прибічники «філософії життя», в надрах якої активно 
розвивалися засади гуманітарних наук, або так званих «наук про дух». Один із фундаторів їх 
методологічного стрижня В. Дільтей хоч відкрито і не описував людино-космічні взаємини, проте за 
певними ознаками можна припустити його зацікавленість означеною проблематикою. Наприклад, у 
монографії мислителя «Погляд на світ і дослідження людини з часів Відродження та Реформації» він 
аналізує специфіку людино-космічного співіснування у період від античності до епохи Нового часу. 
Далі, аналізуючи гегелівську метафізику, філософ глибоко переймався його так званим 
«метафізичним переживанням», що означало єднання людини з природою і божественним 
первнем. Як зазначає М. Плотніков, таку метафізичну єдність В. Дільтей називав «містичним 
пантеїзмом» і для нього вона мала неабияке значення, ставши одним із пунктів його так і 
нереалізованого проекту історичної феноменології релігійної свідомості [див.: 5, с. 42]. З іншого 
боку, обґрунтовуючи з філософських позицій «науки про дух», В.Дільтей намагався 
реконструювати первісний спосіб даності світу. Він доходить висновку, що компоненти нашого 
образу дійсності та його пізнання – «жива єдність особистості, зовнішній світ, індивіди поза нами, 
їхнє життя у часі, їхня взаємодія, – все може бути пояснене, виходячи з цієї цілісності людської 
природи, яка у волі, відчуттях і уявленні лише розгортає різні свої сторони» [5, с. 54]. Понад те, 
критикуючи позитивістські настанови і суб’єкт-об’єктну дихотомію в тогочасній науці, В. Дільтей 
першочергове завдання «наук про дух» добачав саме в тому, щоб відтворити цілісне ставлення 
людини до світу. І це, за філософом, можливе не лише завдяки ствердним судженням, а й 
включенням ціннісних та імперативних настанов. Крім цього, суб’єкт пізнання для В. Дільтея – це 
не ізольоване і абстрактне «Я», а конкретне «Я», що є віссю взаємодії зі світом і соціумом. І справді, 
як стверджує І. Руснак, «В. Дільтей намагався уникати крайнощів, і його концепцію в жодному разі 
не можна назвати суб’єктивістською» [6, с. 105-106]. Це можна підтвердити хоча б такою тезою 
німецького філософа: «погляд людини спрямовано не лише в невимовні простори небесних тіл, 
знаходячи в них сумірний розуму лад космосу, а й у глибини власного серця» [3, c. 685]. 

Подібні міркування знаходимо у іншого німецького філософа і соціолога – Г. Зіммеля. Він, 
як і В. Дільтей, говорить про конкретний і водночас цілісний суб’єкт пізнання. Такою своєю 
тотальністю він нерозривно пов’язаний із тотальністю дійсності, а сам процес пізнання 
мислитель взагалі називає «космічною подією». З аналізу праць Г.Зіммеля випливає, що йому 
відверто імпонувала специфічна антропокосмічна позиція Й. Гете, в якого єдність світу не 
зводиться до якоїсь константної величини або якогось єдиного первня, а, навпаки, виражалась у 
динаміці та взаємодії множинного. Тобто всеєдність буття, на відміну від Б. Спінози, Й. Гете 
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наповнює поняттям життя, яке сам Г. Зіммель трактує як «космічний факт» або «єдиний потік, 
краплинами якого є окремі істоти; він не протікає крізь них, та їх існування це не що інше, як 
тільки його протікання. У цьому й полягає загадка, що з усіх явищ світу якраз одні тільки живі 
істоти є індивідами, вони лише постають відносно замкнутими в собі формами і колообігом 
(поряд і в усій своїй взаємодії з навколишнім середовищем), вони одні – єдності, що зберігають 
себе такими в мінливих долях своїх та перетвореннях... Життя – єдність, у якій цілком 
суперечливим було б ставити грані та виділяти окремі часткові єдності» [там само, с. 39]. Понад 
те, кожна жива істота є відображенням цілісності всього життя, а це з певного боку знову 
нагадує мікро-макрокосмічну відповідність. За Г. Зіммелем, такий підхід, на противагу 
пантеїзму, який «розчиняє все індивідуальне», дозволяє виявити рівновагу між єдиним цілим 
світу та цінністю індивідуального, а також дійти висновку, що хибне пізнання – це те пізнання, 
що руйнує єдність або цілісність свого предмета.  

Корелятивним щодо антропокосмічного дискурсу в контексті розвитку гуманітарного 
знання можна назвати також етичне вчення гуманіста і філософа А. Швайцера. Ставши свідком 
нищівних наслідків двох світових війн, і гостро переживаючи застосування ворогуючими 
сторонами атомної та ядерної зброї, він сформулював основне етичне кредо як для себе особисто, 
так і для людства в цілому, яке визначив як «благоговіння перед життям». Ця теза стала 
кульмінаційним ореолом його філософських розмислів і лягла в основу його життєвої позиції. 
Ґенезою думки було глибоке усвідомлення й осмислення науковцем духовної, моральної та 
культурної кризи суспільства початку ХХ століття, передусім його світоглядного краху. За його 
глибоким переконанням, катастрофа культури, (розуміючи останню як правильне ставлення 
людини до людини, людини до природи, як відповідальність кожного за гармонію всієї 
тотальності буття) – це «наслідок катастрофи світогляду» [8, c. 94]. Тому на тлі тогочасних 
соціокультурних колізій та песимістичних філософських систем філософ викристалізовує власний 
життєствердний світогляд, адже добре розумів, що повноцінним світоглядом може бути тільки 
оптимістично-етичний. Пересвідчитись і утвердитись у цьому йому, звичайно, допомогло 
особисте знайомство з В. Віндельбандом, Г. Зіммелем, А. Айнштайном, Б. Раселом, відверте 
захоплення працями Е. Ротердамського, Л. Толстого, Й. Гете, Б. Спінози та ін. 

Отож, «благоговіння перед життям» – етичний постулат, який сам А. Швайцер вважав 
основним принципом духовного оновлення, а нині ця максима є відправним пунктом у 
становленні нової галузі знання – екологічної етики. Понад те, сам філософ вважав, що 
«благоговіння перед життям породжує в нас духовне ставлення до світу, незалежно від будь-якого 
пізнання світу в цілому» [8, c. 134]. Суть цієї моральної настанови можна звести до елементарного 
факту, що постійно присутній у нашій свідомості, а саме: «Я є життя, яке хоче жити; я є життя 
серед життя, яке хоче жити» [8, c. 221].  

Усвідомлюючи таку життєствердність, людина, на думку А. Швайцера, перестає жити як-
небудь і з благоговінням починає ставитися до життя, розготаючи його істинну цінність. 
Мислитель тут порушує давно вже вкорінені в соціумі ідеали антропоцентризму, стверджуючи, 
що дії людини, яка керується у своїй поведінці проповідуваним приниципом, не обмежується 
лише власною особою, а переймається й цікавиться усім, що відбувається довкола неї, і вже не 
шукає спокою в самозаглибленні. Людина інстинктивно бажає жити, і в цьому її суть, однак таке 
усвідомлення свого особистого прагнення жити, прагнення до життя інших людей і живих істот 
рано чи пізно трансформується у розуміння, любов і повагу до всього сутнього. До цього варто 
додати, що сам філософ ніколи не робив протиславлення між різними рівнями організованості 
життя, адже був переконаний, що «будь-яке життя, як і життя загалом, – найбільш сокровенне з 
того, що створила природа» [8, c. 221]. Це говорить про рівноцінність усіх форм буття, власне, на 
чому наголошує антропокосмічна світоглядна концепція, основа якої – паритетність між усіма 
елементами космосу, їх єдність і гармонія. До речі, й саме прагнення, чи іншими словами – воля 
до життя, за поясненнями В. Алєксєєвої, для А. Швайцера означають злиття з іншими, прагнення 
поставити злиття єдиної волі всього живого у повній гармонії [див.: 1]. Тому, філософ конструює 
два вектори свого етичного вчення: «людина-людина» і «людина-природа», які бачить лише у 
взаємодії. На позитивному значенні концепту «воля до життя» А. Швайцер побудував і свої 
гносеологічні погляди. Лише те знання є справжнім, яке нам дається крізь призму «волі до життя», 
оскільки воно визначається сокровенними стимулами життя. «Пізнання, – зазначає А.Швайцер, – 
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що стало переживанням, не перетворює мене стосовно світу на суто пізнавальний суб’єкт, а 
збуджує в мені відчуття внутрішнього зв’язку з ним» [цит. за: 1].  

Етичні ідеї мислителя виявилися напрочуд співзвучними з ідеями та філософськими 
концепціями космістів, зокрема М. Федорова, В. Вернадського та М. Холодного. Він, як і вони, 
часто закликав людей до рефлексії над космосом і турботи про нього, розуміючи глибинний зв’язок 
між ними: «наскільки б виграли теперішні умови життя людей, – підкреслював А. Швайцер, – якби 
ми всі щоденно хоча б по кілька хвилин свого вечірнього часу присвячували розмислам про 
оточуючий нас Всесвіт, у думках звертаючись до нескінченних зоряних світів...» [9, с. 92]. 

Питання про сутність людини, її місце у космосі турбувало і двох інших представників 
гуманітаристики – М. Шелера і М. Бубера. Ці філософи помітно вирізняються на тлі інших 
мислителів – кожен з них у свій спосіб: М. Бубер – через Я–Ти діалог, а М. Шелер за допомогою 
почуття, або як він його називав – «закону любові» («ordo amoris») показали можливість союзу 
людини не лише з космосом, а й з вищою духовною сутністю – Богом.  

Отож, як бачимо, людино-космічна проблематика бентежила не лише природничників, а й 
представників гуманітаристики, однак уже під іншим кутом. Заглиблюючись у надра людської 
сутності, описуючи та виявляючи її внутрішнє розмаїття, вони не випускали з уваги її зв’язок зі 
світом, у чому, на нашу думку, й полягає їх головна заслуга. Понад те, це дозволило їм 
зосередитися на світі цінностей – світі, який і є основою для формування істинних, 
несуперечливих людино-космічних взаємин. З іншого боку, цим філософам і вченим вдалося 
доповнити фізичний космос новим виміром – духовним космосом, а це дає всі підстави не лише 
зважати на спорідненість людини і світу на фізичному рівні, чим так активно переймались у 
давнину, а й шукати цю сумірність на більш глибинному, метафізичному рівні. І врешті-решт уже 
сама спроба намітити абрис цього невеличкого дослідження призвела до певного результату – 
перед нами відкрилися нові потенції гуманітарної парадигми знання. 
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Summary 

Khalay I. Anthropocosmic Discourse in Terms of Humanitarian and Scientific Knowledge. The specifics of 
antropocosmic outlook is investigated in the context of modern humanitarian and scientific knowledge. The main 
focus of the article is made on the source and methodology potential of antropocosmic discourse. It is shown that 
the relationship between man and space was differently interpreted in different periods of the formation of 
consciousness, in its forms as philosophy and science. Nowadays anthropocosmism is significat due to post-non-
classical specific of science that tries to understand the complex human dimensional capabilities of self-development 
system. This includes the formation of a new humanitarian and scientific understanding of the dialogue between 
man and nature, man and cosmos without justification in terms of principles which modern philosophy and 
methodology of science most acute. Keywords: antropocosmism, anthropocentrism, human knowledge, science, 
methodology, post-non-classic,human dimensional, philosophy of science. 
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ПРАГМАТИЗМ І НЕОПРАГМАТИЗМ  
У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ НАУКИ 

 
Досліджуються теоретико-методологічні можливості філософії прагматизму та неопрагматизму з 

погляду проблематики сучасної методології науки. Проаналізовано суть і специфіку становлення цього 
різновиду філософування, вихідні настанови і принципи, основні поняття та концепти, які стали значущими у 
філософії кінця ХХ та початку ХХІ століття. Показано, що прагматизм і неопрагматизм актуальні в 
контексті розвитку філософії в Україні, яка долучається до світового світоглядного та методологічного 
дискурсу. Критично проаналізовано спроби реконструювати сучасну філософію, звільнити її від архаїчної 
платонівської метафізики, зорієнтованої на дослідження трансцендентних сутностей, та намагання 
переосмислити ідеал науковості крізь призму зближення природничонаукового і гуманітарного знання. 
Ключові слова: Джемс, Дьюї, епістемологія, знання, метафізика, наука, Пірс, прагматизм і неопрагматизм, 
раціональність, Рорті, смисл, філософія науки, цінності. 

 
Актуальність дослідження методологічного потенціалу прагматизму та неопрагматизму 

зумовлена провідними тенденціями розвитку сучасної світової філософії, в тому числі й 
філософської думки в Україні. Будучи за всіма параметрами суто американською філософією, 
прагматизм оригінально формулює та розв’язує традиційні проблеми, які поставали в онтології, 
гносеології, антропології, культурології, соціальній філософії, етиці, естетиці, методології науки, 
філософії освіти тощо. Саме це й привертає увагу наших сучасників до теоретичної спадщини 
яскравих представників цієї філософської течії.  

Крім того, філософія прагматизму, хоч і зі значним запізненням (адже вона динамічно 
розвивається вже понад століття), стає надбанням українського наукового співтовариства, що можна 
пояснити як особливостями і методологічними потенціями самого цього феномену, так і 
соціокультурною ситуацією, що склалась в Україні на початку ХХІ століття. «Зафіксовано, – пише 
Н. Вяткіна, – що попит на ідеї прагматизму різко зростає у періоди соціального підйому в країні або 
ж у молодих державах на початку пошуку власних цінностей і зразків. А такі форми діяльності як 
проектна діяльність, інтерактивні методики, командні принципи роботи (team-work), розвиток 
критичного мислення, – є ознаками суспільства й освіти, що розвиваються. Як стверджують 
прагматисти, лише вдосконалення структури дії дозволяє вдосконалити і мисленнєвий досвід» [1].  

Варто відзначити, що дослідження прагматизму також може посприяти відновленню в нових 
історичних умовах плідного діалогу між американською традицією та іншими філософськими 
напрямами. Вихідні настанови прагматизму здатні відродити «дух лабораторії», характерний для 
вченого, пов’язаного з реальним життям. Вплив і значимість прагматизму виявилися, наприклад, у 
дискусіях з приводу загальної філософської доктрини розумового сприйняття (mental attitude) 
реальності, спрямованої проти інтелектуальних спекуляцій, характерних для філософії ХІХ ст.  

Витоки прагматизму, на думку дослідників, можна відшукати в європейській філософії 
емпіризму. Класиками американського прагматизму вважаються Ч. С. Пірс, В. Джемс, Д. Дьюї, а 
також відомий в усьому світі представник неопрагматизму Р. Рорті. 

У некласичній філософії, де акцентується увага на взаємозв’язку діяльності людини і мови, 
проблемами прагматики переймалися представники неокантіанства (Е. Касірер), аналітичної 
філософії (Л. Вітґенштайн, Дж. Л. Остін, П. Ф. Стросон), російської філософії ХХ ст. 
(П. Флоренський, О. Лосєв), екзистенціалізму (М. Гайдеґер, М. Бубер), філософської герменевтики 
(П. Рікьор), постмодернізму (Ж.-Ф. Ліотар, Ж. Деріда, М. Фуко) та багато інших.  
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Найавторитетніші зарубіжні дослідники прагматизму (Ф. Анкерсміт, Р. Бернстайн, Д. Вілсон, 
К. Вест, Дж. Ган, Дж. Кемпбел, П. Курц, Е. Лаклау, Ш. Муф, Е. Нейдтел, К. Нельсон, М. Вайт, 
М. Хук) усебічно проаналізували ґенезу прагматизму, його специфіку, методологічні можливості, 
зв’язки з європейською філософією тощо. 

Заслуговують на увагу цікаві розвідки російських дослідників цієї теми – Ю. Баранової, 
В. Горшкова, А. Грязнова, А. Гуреєвої, А. Зотова, А. Зикової, А. Каримського, О. Кураєвої, 
І. Красненкової, Е. Митковець, Г. Нажмудінова, Л. Павлової, А. Рубцова, О. Рибаса, Н. Соколової та 
ін. Особливо варто відзначити монографію Ю. Мельвіля «Чарльз Пірс і прагматизм» (М., 1968). 

Ще більш активно та ґрунтовно у спеціальній літературі висвітлювалася творчість Річарда 
Рорті – засновника неопрагматизму (Р. Бернстайн, П. Вериліо, Д. Девідсон, В. Квайн, Ж.-Ф. Ліотар, 
Т. Наґель, Х. Патнем, В. Селарс, Я. Гінтіка та ін.). Своїми критичними оцінками неопрагматизму 
Рорті відзначилися П. Блум, Ж.-К. Вольф, А. Левізон, Т. Левін, К. Нільсен, Ф. Фарел. Окремо варто 
згадати полемічні праці таких відомих європейських мислителів, як Ж. Буврес, Дж. Ватімо, 
Д. Денет, Ж. Деріда, Ю. Габермас та ін. У Росії критичний аналіз його творчості репрезентований 
працями Р. Апресяна, І. Джохадзе, В. Курєнного, А. Парамонова, В. Руднєва, А. Рикліна, Н. Юліної 
та ін. На початку ХХІ століття побачили світ ґрунтовні монографії, присвячені філософії Р. Рорті: 
Юлина Н. «Постмодернистский прагматизм Ричарда Рорти» (Долгопрудный, 1998); Джохадзе И. 
«Неопрагматизм Ричарда Рорти» (М., 2001); Казначеев П. «Философия неопрагматизма и теория 
свободы в современном либерализме» (М., 2002).  

В Україні філософію прагматизму та неопрагматизму досліджували тією чи тією мірою 
Ф. Бацевич, А. Богачов, І. Добронравова, В. Єрмоленко, В. Жарких, О. Засенко, К. Климова, 
Р. Кобець, О. Колісник, С. Кошарний, Т. Кошманова, С. Кримський, М. Култаєва, А. Лой, 
В. Лук’янець, А. Луцишин, О. Панченко, Н. Поліщук, Є. Причепій, В. Рижко, В. Самчук, А. Синиця, 
А. Тихолаз, В. Чуйко, В. Штанько, В. Ярошовець та інші. Опублікована ґрунтовна робота 
Поліщук Н. «Філософія прагматизму» (Київ, 2012). Серед захищених дисертацій на цю тему можна 
відзначити: Матвієнко П. «Трансформація епістемологічних концепцій у філософії ХХ ст.: тенденції 
та проблеми» (Харків, 2002); Мінаков М. «Досвід і філософія: еволюція поняття досвіду в західній 
філософії ХІХ – ХХ століть» (Київ, 2007). 

У філософській та науковій літературі розкриваються різні аспекти цієї теми. Проте спеціальні 
дослідження означеної в назві статті проблеми поки що відсутні. 

Стосовно власне прагматистської філософії науки варто зазначити, що її незаперечною 
заслугою став аналіз діяльнісних і соціокультурних аспектів епістемології, активності суб’єкта 
пізнання, розробка принципів некласичної методології та нової раціональності. Прагматизм 
акцентує увагу на соціальній ролі науки, її практичному використанні, що узгоджується з 
актуальними настановами постнекласичної науки та методології, пов’язаними з аксіологізацією та 
гуманізацією науково-технічного поступу людства на початку третього тисячоліття. Головною 
особливістю методології прагматизму Р. Дж. Бернстайн вважає поєднання двох методологічних 
настанов, які характерні для фалібілізму й антискептицизму. «Ми прекрасно розуміємо, – пише він, 
– що більша частина наших теорій і робочих гіпотез коли-небудь буде спростована (чи переглянута). 
Сторого кажучи, всі наукові теорії та гіпотези, – в тому вигляді, в якому вони нам дані, – «хибні». 
Але цілком абсурдно виходячи з цього стверджувати, що ми нічого не знаємо про світ» [8, р. 37].  

Поява прагматистської традиції стимулювалася бажанням оновити філософію, зробити її 
науковою. Така настанова не могла з’явитися на попередніх етапах розвитку філософської 
думки. Наприклад, антична філософія не була суто раціональною, вона включала в себе 
елементи містики (піфагорійці), художнього способу відображення дійсності (діалоги Платона). 
Та незважаючи на ці відхилення, в основі цієї філософії лежало переконання, що первнем світу є 
Логос (Геракліт), або Розум (Анаксагор) і т.д. Щоб зрозуміти закони логосу, який керує 
космосом потрібно активізувати людський логос та його філософську діяльність. У 
середньовіччі на авансцену виходить теологія, розум підкоряється вірі, хоча, як і раніше, 
розщеплення активності самого розуму на філософський і науковий не відбувається.  

Ситуація кардинально змінилася на початку Нового часу, коли сформувалася наука в сучасному 
розумінні. Вона ґрунтується на використанні експериментального методу, засади якого сформулював 
Ф. Бекон у праці «Новий органон», а також математичної мови опису закономірностей природи 
(наприклад, закони механіки Ньютона, сформульовані у праці «Математичні первні натуральної 
філософії». Практичні успіхи нової науки призвели до того, що вона стала протиставлятися філософії. 
Наука як щось нове, більш точне, практично корисне, що дозволяє робити вірогідні прогнози і 
слугувати підставою технічних новацій, протиставляється старій, академічній, спекулятивній 
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філософії. Це своєю чергою спонукало філософів до того, щоб гідно позиціонувати себе на тлі молодої 
та амбітної науки з новим арсеналом пізнання навколишнього світу. 

Упродовж наступних століть прагнення зробити філософію науковою породило багато 
філософських напрямів: німецьку класичну філософію, неокантіанство, позитивізм, феноменологію і 
навіть такий антисцієнтистський напрям, як екзистенціалізм. Критична філософія Канта починається 
з питання: «Чи можлива метафізика як наука?». В ученні про науку Фіхте продовжив лінію Канта. 
По-особливому ідею наукової філософії репрезентували у своїх системах Шелінг (негативна і 
позитивна філософія) і Геґель (наука логіки, філософія природи, філософія духу). Нарешті, 
позитивісти запропонували проект наукової філософії як методології науки. О. Конт, Д. С. Міль, 
Р. Авенаріус, Е. Мах вважали цінним таке пізнання, що спирається на досвід, емпіричний опис, 
узагальнення фактів, а все, що виходить за їхні межі, не має жодного стосунку до науки. 

Прагматизм за своїм характером сумірний з ідеєю позитивізму про звільнення науки від 
метафізики й зосередження уваги на фактах, на розробці позитивного, тобто конкретно-
наукового знання. На думку Джемса, прагматизм також є філософією емпіризму, хоч і більш 
радикальною, ніж будь-яка інша філософія. Гусерль вважав створену ним феноменологію 
«строгою наукою», що досліджує свідомість і виявляє трансцендентальні засади наукового 
знання. Екзистенціалізм також по-своєму відповідає на запитання: чим повинна займатися 
філософія в ситуації, коли наука стала домінуючою формою пізнання дійсності?  

Представники прагматизму, досліджуючи особливості взаємодії науки і філософії, як і 
позитивісти й аналітики, хотіли звільнити мислення від «метафізичних абстракцій» і теоретичних 
псевдопроблем. Вони намагались озброїти філософію власним строгим методом і визначити для неї 
спеціальну сферу дослідження. Настанови прагматизму впливали на саме становлення філософії 
науки у другій половині ХІХ ст. Наприклад, Р. Бернстайн вважає, що вся філософія ХХ ст. пов’язана 
з прагматизмом. За його логікою, не існує окремо аналітичної, окремо континентальної чи 
прагматичної філософії (загальноприйнятий поділ на школи і напрями, на його думку, вводить 
інтелектуальних істориків в оману), насправді ж існує один великий прагматизм, який охоплює та 
«абсорбує» як англо-американську аналітичну, так і континентальну філософію [див.: 8, с. 105].  

У вузькому розумінні прагматизм пов’язується з методологічною максимою, сформульованою 
Ч. Пірсом, якого не влаштовувала неточність філософської термінології та порожні метафізичні 
конструкції. Пірс шукав метод виключення з мови позбавлених смислу висловлень. Сформульована 
ним максима – це припис для вчених і філософів, згідно з яким вони повинні оперувати лише такими 
поняттями, які мають спостережуване підтвердження. Така максима дозволяла справлятися з 
різними спекулятивними побудовами філософів старого зразка. Подібною процедурою займались і 
представники аналітичної філософії, що зближує їх із прагматизмом. Сьогодні під прагматизмом 
розуміють уже не стільки відповідну максиму, скільки епістемологічну програму, розроблену 
спільними зусиллями представників цього філософського напряму. 

Прагматисти заявили, що вони мають намір здійснити «Коперніканський переворот», а саме – 
повну реконструкцію філософії. Головна їхня ідея полягала в тому, що ключем до розв’язання 
філософських проблем є практичне ставлення до людського життя. «Філософія повинна займатися 
не «проблемами філософів», а людськими проблемами» [3, с. 45]. На думку Ф. Шилера, мета і 
головний акцент прагматизму спрямовані на поступове експериментальне дослідження фізичних, 
біологічних, психологічних, лінгвістичних і соціальних проблем, які неможливо розв’язати за 
допомогою єдиної метафізичної формули чи апріорної системи. Відмовляючись аналізувати 
значення, вживання та цінність як три окремі, не пов’язані між собою поняття, прагматизм уперше 
пояснив природу істини і процесу, завдяки якому істини реального життя справді встановлюються, 
розвиваються і, якщо це потрібно, модифікуються чи відкидаються [див.: 9, р. 334]. 

В основі філософії прагматизму лежить визнання цілісності людської природи і глибокої 
ірраціональності концепції «чистого розуму» [2, с. 142]. Звідси випливає нове розуміння 
співвідношення «чистої» і прикладної науки, думки і дії, відокремлення інтуїції від практичного 
досвіду та експериментальної верифікації. Філософія прагматизму ґрунтується на запереченні 
непорівнянності часткових інтересів і суспільних проблем. Тому не дивно, що за такого 
широкого охоплення глибоких філософських проблем загальне визначення прагматизму, в 
якому знайшла б відображення вся розмаїтість методів наукового пізнання, становить значні 
труднощі. Звідси напрошується висновок, що головною метою науки тепер є не стільки знання 
та істина, скільки перетворення та експлуатація природи.  

Прагматизм надав усім компонентам наукового пізнання екзистенційно-феномено-
логічного значення, сприяючи тим самим аксіологізації та гуманізації науки. Він виник 
природно у процесі філософських рoзмислів про зрoзумілі, знaйoмі та життєвo важливі 
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проблеми, актуалізувавши oдну з найпрoдуктивніших філософських теoрій кінця ХIХ ст., ідеї 
якої прoдoвжують впливати на рoзвиток філософії та багатьох інших галузей знання. 
Найкращим дoказом новизни і продуктивності цієї теорії, вважає Ф. Шиллер, є повнoта і 
безглуздість нерозуміння, з якими її приймають [див.: 10, р. 95]. Йдеться про те, що філосoфська 
спільнота Європи спочатку була обурена вихідною тезою прагматизму, що істина має працювати і 
приносити кoристь, ввaжаючи це комерціалізацією та приниженням ідеальних, священних, 
духoвних ціннoстей, зведенням їхньої значущості до рівня долара і цента. 

Єдиний по-справжньому фундаментальний ідеал науки – це достовірне знання. Не важливо, 
що саме пізнається наукою: окреме чи загальне, фактичне чи ціннісне. Наука всеохопна, її 
цікавить і те, що є, і те, що може бути, і те, що повинно бути. Призначення науки – пошук смислів. 
Однак єдиного визначення поняття смислу немає. Смисл – набагато ширша категорія, ніж думка. 
Залежно від методу змінюється і смисл. Наприклад, аксіоматичний метод передбачає смисл у 
формі логічних і математичних конструкцій, а прагматистський метод – як тлумачення 
(інтерпретація), що здійснюється за допомогою людських цінностей, емоцій, думок, ідеалів, 
екзистенціалів тощо. Ч. Пірс, який не надавав прагматистському методу загальнофілософського 
значення, обмежив сферу його застосування науковими поняттями і тією практикою, що мала 
місце в науковому товаристві під час обговорення смислу наукових понять. Як зазначає А. Рибас 
із посиланням на Рорті, «прагматизм як нова філософська школа починається саме зі спроб 
визначення поняття смислу і з вказівки на відповідну прогалину в класичному раціоналізмі. 
Прагматична максима Пірса стала першим досвідом фіксації смислу в його протиставленості 
класичній парадигмі й породила цілу традицію в американській філософії» [7].  

Смисл трактується Пірсом як синтез віри, знання і дії. В. Джемс, запозичивши ідею 
прагматистського методу Пірса, поєднав її з утилітаризмом Дж. С. Міля. Під методом 
прагматизму він мав на увазі поєднання понять та ідей з віруваннями, з їх працездатністю в 
«потоці досвіду» індивіда. Якщо ми оперуємо прагматистським методом, то ми ніколи не 
побачимо в подібному слові завершення свого дослідження. З кожного слова потрібно взяти 
його практичну цінність (practical cash-value). На думку Дьюї, смисли – не що інше, як 
інструменти, за допомогою яких людина може реалізувати свої проекти.  

Варто звернути також увагу на процеси прагматизації некласичної та постнекласичної 
методології наукового пізнання. Відомо, що класична методологія як «об’єктоцентристська» і 
«безсуб’єктна» в цілому не містила спеціально прагматистської компоненти. Становлення некласичної 
методології зумовлене кризою в науці на зламі ХІХ-ХХ ст., що призвела до нового розуміння 
специфіки наукової діяльності, надання важливого значення принципу активності суб’єкта пізнання та 
методичних засобів, які ним використовуються. Зростала роль суб’єктивного, ціннісного, творчого 
моментів у сфері пізнавальної діяльності. Наука пізнавала дійсність крізь призму ідеалізованих 
суб’єктів, штучних мов, символічних засобів, проблемних ситуацій, гіпотетичних припущень, які 
вимагали апробації на предмет їхньої науково-прагматичної значущості. У методологію 
природознавства проникають такі прагматистські настанови, як «принцип економії» мислення та 
радикальний феноменалізм (Мах), ідеї конвенціоналізму (Пуанкаре), інструменталізму (Дьюї), 
операціоналізму (Бріджмен), теоретичного навантаження фактів (Дюгем – Квайн), мовно-
концептуального каркасу науки (Карнап), відносності розмежування аналітичне-синтетичне, 
емпіричне-теоретичне, когнітивне-ціннісне (Квайн, Девідсон, Селарс, Патнем).  

Прагматизація методології природознавства набувала різних форм, однак її головною 
настановою було з’ясування епістемної ефективності використовуваних засобів, їхня оцінка як 
інструментів розв’язання проблемних ситуацій, теорій – як умовних «робочих моделей», а науки 
– як однієї з форм адаптації людини у світі. «Прагматизм, – підкреслював Ч. Пірс, – це не 
світогляд, а лише метод рефлексії, мета якого зробити наші думки ясними» [4, с. 132]. 
Прагматистська методологія не відкидає жодної гіпотези, з якої випливають корисні наслідки. 
Застосовуючи характерний для прагматизму принцип утилітаризму, природознавець отримує 
максимальну користь від кожної теорії чи гіпотези.  

Сучасна філософія науки спирається на парадигму цілісності, на розуміння важливості 
глобального, всебічного погляду на світ. Це виявляється, по-перше, у цілісності суспільства, 
біосфери, ноосфери, світобудови, оскільки людина перебуває не поза межами досліджуваних 
об’єктів, а безпосередньо включена в них як елемент; по-друге, у формуванні нового розуміння 
природи як органічної цілісності (організм, вид, біоценоз, біогеоценоз); по-третє, природничі науки 
об’єднуються, посилюється також взаємодія природничих і гуманітарних наук. Виходячи з 
парадигми цілісності, основним об’єктом дослідження природознавства стає єдиний неподільний 
Усесвіт, розвиток якого визначається універсальними законами здатної до самоорганізації природи.  
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Щодо гуманітарного знання, то в ньому домінує прагматистський метод із притаманною 
йому логікою практичного умовиводу. Люди з їхніми соціальними діями є тією референтною 
системою, яка властива методології прагматизму. Не випадково Дільтей вважав гуманітарну 
методологію і знання ключем до розуміння всієї культури. Прагматистські ідеї в структурі 
гуманітарної методології націлені на самопізнання і самотворення людини, а також удосконалення 
комунікативного досвіду на засадах гуманізму. «Рорті звертає увагу на те, що прагматизм як 
своєрідна стратегія філософування постала в результаті пошуку точок дотику між науковим і 
гуманітарним знанням і еволюціонував згодом у напрямі дискредитації ідеалу наукового знання 
(як адекватної відповідності об’єктивному стану справ) і відмови від панування епістемологічних 
настанов у філософії та культурології. Рорті вважає таку еволюцію закономірною і досить 
повчальною для сучасних філософів, які намагаються захищати традиційну парадигму пізнання з 
її вимогами систематичності, точності й доказовості» [6, с. 113].  

Прагматизм не відмовляється від ідеалу науковості знання. Понад те, природничі науки можуть 
бути взірцем для наслідування, проте це ще не означає, що мистецтво, релігія чи політика позбавлені 
пізнавального потенціалу. «Так, Пірс був упевнений у тому, що привносить у філософію методологію 
точних наук, і навіть намагався дедукувати свої філософські погляди з тверджень математичної логіки. 
З іншого боку, Пірс підпорядкував логіку етиці й естетиці і люто критикував своїх позитивістських 
опонентів. Джемс прославився своєю любов’ю до емпіризму, фактичності й конкретики, однак він же 
проголосив вірування настільки ж надійним джерелом істин, яким є й природничі експериментальні 
науки. Дьюї, у свою чергу, намагався використати дарвінізм для обґрунтування своїх філософських 
поглядів, маючи намір зробити «науковим» усе існуюче знання» [там само, с. 113].  

Р. Рорті критикує традиційну епістемологію, протиставляючи їй прагматизм як адекватну 
стратегію філософування, незалежну від класичних уявлень про істину як відповідність реальності. 
Репрезентаціонізм у теорії пізнання – не просто помилкова концепція, в його основі лежить 
аморальне жадання людини сховатися від особистої відповідальності за свої дії, переклавши її на 
безлику об’єктивність, істину як авторитетну інстанцію, що не залежить від особистості. 
Прагматизм відмовляється від істини як відображення реальності, добачаючи в цьому догматизм. 
Істина повинна мати людське обличчя, бути результатом творчої діяльності суб’єкта пізнання. Саме 
в цьому, на думку Рорті, полягає принципова відмінність між науковим природознавством і сферою 
соціогуманітарного знання. Культуру формалізувати неможливо, тому що вона ґрунтується не 
стільки на наявному, скільки на можливому та належному. Логізація сутнього все перетворює на 
мертву схему, тоді як осмислення буття передбачає свободу творення смислів, які невіддільні від 
ірраціонального, в тому числі й від абсурду. 

Головною настановою прагматизму стало подолання класичного «метафізичного 
мислення» чи, іншими словами, платонівської парадигми філософування. На думку Рорті, 
найбільший внесок у цю справу зробили Вітґенштайн, Гайдеґер і Дьюї. Саме вони закликали 
відмовитися від репрезентаціоністського розуміння пізнання. Рорті називає їх філософами, чия 
мета полягала в «наставлянні», щоб допомогти їхнім читачам і суспільству в цілому порвати із 
застарілими «словниками» і підходами, не забезпечуючи при цьому якої-небудь «основи» для 
нових інтуїцій [див.: 5, с. 9]. 

Ще однією заслугою прагматизму можна вважати обґрунтування нового типу раціональності, 
відмінного від класичного, що вичерпав свій евристичний потенціал. Його переваги ґрунтуються на 
практичній значущості комунікативної моделі пізнавальної діяльності та відмові від її ціннісної 
нейтральності. «Рорті вказує на неповноту суб’єкт-об’єктної схеми філософського пізнання і звертає 
увагу на сферу цінностей, які не можуть бути суто теоретичними конструктами, а є точками дотику 
теорії і практики, філософії і життя. Саме цінності, або ж смисли, визначають суть філософської 
проблематики й, окреслюючи тематику філософування, вимагають кардинального переосмислення 
всієї структури пізнання, тому що відразу ж стає очевидним, що смисл має своєрідний онтологічний 
статус, який не можна звести ні до суб’єктивності, ні до об’єктивності» [7]. 

Можна по-різному ставитися до намагання Рорті дискредитувати традиційну епістемологію, 
що завжди претендувала на статус верховної інстанції у сфері пошуків істини, на володіння 
критерієм істинності, проте не можна не погодитись із його думкою, що класична раціональність –
фундамент і передумова тоталітарного мислення. В сучасних умовах таке мислення неприйнятне. 
«Безумовним правилом філософування в наш час повинно стати визнання права кожного на його 
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істину; дотримання цього правила є запорукою демократичного суспільства, в якому тільки й може 
виявитися нова, некласична раціональність» [там само]. 

Ідея нової раціональності в контексті філософії прагматизму та неопрагматизму набуває нової 
– практичної – значущості, тому що саме життя вимагає нового мислення. «Рорті, безперечно, 
правий, стверджуючи, що нині філософія вже не може відриватися від реального життя, а, навпаки, 
повинна підкоритись його інтересам, як би далеко вони не перебували від інтересів самої філософії 
(філософії як проблематизації сутнього з метою осмислити нежиттєве, трансцендентне щодо 
реальності й актуальне лише для того, хто перед спокійним благополуччям надає перевагу 
відкритості думки). Правильним є також і те, що нині саме солідарність публіки, а не строгість 
філософського міркування виносить вердикт стосовно права на існування тієї чи тієї філософської 
концепції» [там само]. Саме завдяки новому погляду на зв’язок філософії з реальним життям ідеї 
прагматизму стали актуальними і популярними в сучасному філософському дискурсі.  

Висновок. Отже, філософія прагматизму і неопрагматизму на початку третього 
тисячоліття дедалі повніше розкриває свій потенціал, у тому числі й у сфері дослідження 
найактуальнішої проблематики філософії та методології науки. Завдячуючи прагматизму, 
становлення нової раціональності, постнекласичної науки і методології набувають адекватного 
пояснення та виправдання. Ми звикаємо до думки, що знання тісно пов’язане з віруваннями і 
діяльністю, спрямованою на досягнення певної мети, що наукове пізнання має ціннісні виміри 
і невіддільне від смислотворення, що «звичка мислити дзеркально» (Р. Рорті) давно вже 
застаріла і тому від неї треба рішуче відмовитись, якщо ми хочемо зберегти природу і жити у 
цивілізованому, вільному, демократичному суспільстві.  
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Summary 
Marchuk M. Serbin M.-K. Pragmatism and Neo-Pragmatism in Terms of Contemporary Philosophy of 

Science. The article considers theoretical and methodological possibilities and the philosophy of pragmatism 
neopragmatism problems in terms of modern methodology of science. The authors analyze the nature and specifics of 
the formation of this kind of philosophizing, outgoing guidelines and principles, basic concepts that have become 
relevant in philosophy of the late twentieth and early twenty-first century. It is shown that pragmatism and 
neopragmatism is relevant in terms of philosophy in Ukraine, which is attached to the global ideological and 
methodological discourse. Critical analysis attempts to reconstruct modern philosophy to release it from archaic 
Platonic metaphysics, oriented to study transcendental entities, and attempts to rethink the ideal of science through the 
prism of convergence of natural science and humanities. Keywords: James, Dewey, epistemology, knowledge, 
metaphysics, science, Pierce, pragmatism and neo-pragmatism, rationality, Rorty, sense, philosophy of science, values. 
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КОНТРОВЕРЗИ СМИСЛУ:  
ОСОБЛИВОСТІ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ АРГУМЕНТАЦІЇ 

 
У центрі уваги автора – постмодерністські настанови щодо постановки та розв’язання проблеми 

смислу в гуманітарних науках. Проаналізовано спадкоємні риси постмодерністської методології, виявлені у 
ланцюжку «структуралізм – постструктуралізм». З’ясовано підстави для ствердження ілюзорності, 
парадоксальності, імплозії смислу. Виявлено новаторські підходи постмодернізму до традиційної ціннісно-
смислової проблематики в науковому пізнанні. Ключові слова: гуманітаристика, гуманітарні науки, 
дискурс, постструктуралізм, епістема, ілюзія, імплозія, історія, симулякр. 

 
Здатність наділяти життя загалом й окремі явища, процеси, об’єкти смислом – специфічно 

людська характеристика, дослідження якої вирізняє гуманітаристику із загальної царини 
наукового пізнання. Поняття смислу належить до категорійно-поняттєвого апарату багатьох 
гуманітарних наук, зокрема, логіки, лінгвістики, психології, соціології, історії та ін. Вивчаючи 
різні аспекти проблеми смислу, дослідники керуються настановами і засобами сучасних 
філософських напрямів і методологічних підходів, серед яких особливої актуальності в 
гуманітарному пізнанні набули постмодерністські настанови.  

Проблематикою постмодерністської методології в гуманітарному пізнанні займаються 
чимало українських науковців. До прикладу, особливості виявлення постмодернізму у межах 
методології політичної науки досліджує А. Гарбадин [2]. Постмодернізм як універсальну матрицю 
сучасної літератури осмислює Н. Головченко [3]. Роль постмодернізму В дослідженні соціальних 
процесів і формуванні соціологічних теорій аналізують Е. Ільюшина [10] та В. Щербина [20]. 
Можливості застосування постмодерністських настанов в історичній науці вивчають Я. Дашкевич 
[4], Л. Зашкільняк [9], О. Сухий [15] та ін. 

Польська дослідниця Е. Доманська критично оцінює вплив постмодернізму на формування 
теорій і методології в історичних дослідженнях і виявляє потребу у подоланні тем наративу, 
тексту, дискурсу та інших, визначених постмодерністськими підходами [8]. Нині ми, на думку 
авторки, потребуємо аналізу впливу постмодернізму на гуманітаристику й підведення підсумків 
щодо його здобутків і недоліків [див.: 7].  

Мета цієї розвідки – виявити й окреслити методологічні підходи до постановки та 
розв’язання проблеми смислу в гуманітарних науках, започатковані у філософії постмодернізму.  

До представників постмодернізму традиційно зараховують Жана Франсуа Ліотара, Жіля 
Дельоза, Жана Бодрияра, Жака Дериду, Юлію Кристеву, а також Мішеля Фуко і Ролана Барта 
(пізні періоди їхньої творчості). Праці одних і тих самих авторів аналізують як у річищі 
постмодернізму, так і постструктуралізму. Коли в центрі уваги постає лінгвістично-семіологічна 
проблематика, розглядають ланцюжок «структуралізм – постструктуралізм», натомість, коли 
акцент роблять на ширшому культурно-історичному вимірі, тоді порівнюють і протиставляють 
епохи модерну та постмодерну. Ж. Ф. Ліотар визначає термін «постмодерн» як «стан культури 
після трансформацій, яких зазнали правила гри в науці, літературі та мистецтві наприкінці XIX 
століття» [11, с. 9]. Термін «постструктуралізм» зазвичай використовують як умовну назву для 
сукупності концептів, створених, на відміну від структуралізму, не для позначення чи 
структуризації реальності, а передусім для нового поштовху до проблематизації її осмислення. 
При цьому реальність трактується як текстуалізований світ. Беручи за основу категорійну сітку 
структуралізму, але використовуючи нові методологічні принципи (диз’юнктивний синтез, 
антиінтерпретацію, діалогізм, релятивацію, розрізнення, медіацію тощо), представники 
постструктуралізму дійшли висновку, що немає жодної приреченості чи однозначності життя – це 
множинна актуальність, щодо якої будь-яку інтерпретацію можна трактувати як можливість. 

У цьому контексті переосмислюється онтологічно-гносеологічна визначеність категорій 
«структура», «відношення», «зміст», «форма» і «смисл». Якщо в методології структуралізму 
смисл віднаходиться, встановлюється через пошук структури – сукупності відношень, 
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інваріантних при певних перетвореннях, то у постструктуралізмі відновлюється у прихованих за 
структурою значеннях, інтерпретації. Постструктуралізм відмовляється від раціональної 
реконструкції, побудови узагальненої моделі, натомість здійснює процедури деконструкції 
структури текстів, шукає приховане, таємне, інтуїтивно вловлюване. Онтологія присутності 
трансформується в онтологію відсутності, оскільки постструктуралізм відмовляється від визнання 
об’єктивної реальності як самототожної даності, яка задає процедури означення й інтерпретації, 
передуючи означувальній діяльності мови і мовця.  

Класична філософія як метафізика присутності створює передумови для логоцентризму 
спочатку в теології, а потім і в науці, оскільки стверджує взаємозв’язок будь-чого, що існує, з 
буттям. Логоцентризм спонукає розглядати текст як щось похідне від реальності, буття, щось 
другорядне, якому передує істина, смисл, конституйовані елементами логосу [22, р. 14–15]. 
Постструктуралісти продовжують розпочате Ф. Ніцше руйнування традиційної метафізики. 
Зокрема, Ж. Дерида пропонує відмовитися від пошуків онтологізованих абсолютів, або 
трансцендентальних позначених, натомість розкривати джерела смислів у письмі, грі форм слова, 
тобто на рівні означників.  

Інші, серед них – Ж. Бодрияр, відмовляються від традиційного тлумачення літературного й 
загалом культурного тексту як сумірного реальності, яку він нібито зображує. Навпаки, 
стверджується, що текст лише створює ілюзію реальності, спровоковану самою культурою. 
Замість реальності ми маємо справу з гіперреальністю – симулякрами. Як пише автор книги 
«Симулякри і симуляція», «симулякр – це зовсім не те, що приховує за собою істину, – це істина, 
яка приховує, що її немає» [1, с. 16]. Філософія постмодерну виходить з того, що традиційна для 
мислення операція абстрагування втратила своє значення й призначення. Якщо раніше її 
результатом було відтворення дійсності у вигляді копії, карти або поняття, то сьогодні її місце 
заступає симуляція – «породження моделями реального без оригіналу і реальності: 
гіперреального» [1, с. 16]. Симулякри передують реальним подіям і об’єктам, які постають 
похідними, другорядними щодо них. Вони настільки точно копіюють реальність, що поступово 
заступають її собою. Так формується не просто нова реальність, а перевернута реальність, у якій 
марно шукати першопричину, трансцендентний первень, у всьому панує безперервно 
відтворюваний іманентний код. «Більше жодної дзеркальності між сутністю і зовнішністю, 
реальним і його концептом. Більше жодної уявної коекстенсивності: розміром симуляції є 
генетичне скорочення розмірів до межі. Реальне утворюється зі зменшених клітин, з матриць і 
спогадів, моделей наказу – і в такий спосіб воно здатне відтворюватися безліч разів» [1, с. 17]. У 
цьому новому просторі гіперреальності немає місця раціональному, істині, оскільки немає 
референтів, яким відповідали б знаки.  

Знаки – самостійні, здатні не лише самовідтворюватись, а й породжувати нові знаки. 
Найпотужнішим джерелом симулякрів стають засоби масової інформації – медіа, які виконують 
функцію медіуму-посередника. Але це більше не посередник між реальністю та її знаком, а 
виробник знаків, які й стають реальністю. У такий спосіб руйнується зв’язок між означником і 
позначеним. Змінюється трактування головної функції знака – позначення як заміщення предмета 
в думці та мовленні: «знак позначає швидше «відсутність» предмета, а в підсумку, і принципову 
відмінність від самого себе» [13, с. 618]. 

Ситуацію, що склалася в добу постмодерну, Бодрияр описує як імплозію смислу. Імплозія (з 
англ. implosion – вибух всередину, на відміну від explosion – назовні) означає злиття засобу і 
змісту, їхнє взаємопроникнення, взаємозаміну, ототожнення тощо. Тут мовиться про 
взаємостосунки смислу, значення і повідомлення, які набувають перверзивних видозмін. Смисл, 
по суті, більше не належить повідомленню, не походить від нього, не породжується ним. Він 
загалом зникає, усувається, дискредитується. В одних випадках, коли засоби інформації надміру 
роздуті й розмножені, продукують масиви інформації нон-стоп, постійно її оновлюючи, часто 
подаючи суперечливі повідомлення, смисл надто швидко поглинається і, як наслідок – втрачається 
сенс його схоплювати, фіксувати. В інших – інформація не несе смислового навантаження, немає 
значення, вона суто інструментальна, технічна (як генетичний код, який не має додаткового 
смислу, є тим, чим він є), або ж навпаки, інформація має деструктивне призначення і тим самим 



 

 
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 726 – 727. Філософія 

 
100 

нейтралізує смисл і значення. Зрештою, Бодрияр доходить висновку: «Ми перебуваємо у просторі, 
в якому інформації дедалі більше й більше, а смислу дедалі менше й менше» [1, с. 110]. 

Якщо перерветься процес симуляції, очевидною стане відсутність або втрата смислу. Саме тому, 
на думку Бодрияра, велетенські енергії витрачаються на підтримку гіперреальності комунікації та 
смислу – найзначнішого симулякра сучасності. Ця гіперреальність, заступаючи собою реальність, 
будучи надміру реальною – більш реальною, ніж реальне – підтримує лише ілюзію смислу. 

У такий спосіб нівелюється проблема смислу як така. Її просто не існує, відповідно, й немає 
потреби шукати шляхів її розв’язання.  

У цьому виявляється сутнісна відмінність постструктуралізму від феноменології та 
структуралізму у ставленні до проблеми смислу. Феноменологія утверджує пошук смислу 
провідною темою філософії. Смисл виявляється на перетині світу і раціональності. «Оскільки ми у 
світі, оскільки ми приречені до смислу, що б ми не зробили, що б ми не сказали, усе набуває свого 
значення в історії», – пише М. Мерло-Понті у «Феноменології сприйняття» [12, с. 19]. Як бачимо, 
поряд зі світом, смисл постає однією з неусувних підвалин людської екзистенції. Феноменологія 
прагне осягнути смисл світу у копіткому творчому процесі, на зразок праці видатних 
письменників чи митців. Головне її завдання – розкрити таїну світу і таїну розуму, поєднавши 
крайній суб’єктивізм і крайній об’єктивізм. Смисл у цьому випадку не можна ні перетворити на 
абсолютний Дух, ні звести до реалістичного світу. «Феноменологічний світ – не світ чистого 
буття, а смисл, який виявляється на перетині моїх досвідів і на перетині моїх досвідів з досвідами 
іншого; завдяки зчепленню тих і тих він, отже, невіддільний від суб’єктивності й 
інтерсуб’єктивності, які складають одне ціле завдяки відновленню моїх минулих досвідів у моїх 
теперішніх досвідах, досвіду іншого – у моєму досвіді» [12, с. 19]. Смисл можливий, оскільки 
раціональність сумірна світові й виявляється у досвіді сприйняття. 

 На відміну від феноменології, постмодернізм відмовляється від смислу як такого, який 
можна осягнути, схопити чи виявити. Так, М. Фуко у «Theatrum philosophicum» [16] протиставляє 
«Феноменології сприйняття» книгу Ж. Дельоза «Логіка смислу». Дельоз критикує Гусерля за 
неспроможність зрозуміти «всю (світловодо-звуконепроникну) нейтральність смислу» через 
прагнення утримати раціональний аспект здорового глузду й загальнозначущого смислу. Здоровий 
глузд (le bon sens) задає загальний принцип єдино можливого смислу, визначаючи лише один 
«смисл-напрям». У той час, як Дельоз пропонує відмовитися рухатися в цьому одному напрямі чи 
навіть у протилежному, для нього важливим є наявність парадоксу, тобто неможливість обрати 
якийсь напрям узагалі. Парадокс – це розбіжність смислу, роздоріжжя, на якому немає вказівника. 
Він характерний не лише для людського життя, наприклад, як абсурд у екзистенціалізмі, а й для 
Всесвіту загалом і цілком уписується в сучасну наукову картину світу. 

Так само слід визнати неможливість загальнозначущого смислу (le sens commun) як 
«органу, функції, здатності ототожнення, яка змушує різноманітне набувати загальної форми 
Того Самого» [5, с. 111]. Здоровий глузд породжується прагненням або потребою передбачати 
події, а загальнозначущий смисл – ототожнювати, щоб упізнавати події. Саме завдяки 
загальнозначущому смислові суб’єкт ототожнює себе з Я, одним і тим самим у різні періоди 
часу, в різних функціях, у різних подіях. Так само Я ототожнює й упізнає все довкола себе, 
долаючи різнорідність і різноманітність світу, як темпоральну, так і просторову. Лише 
доповнюваність здорового глузду й загальнозначущого смислу робить можливим «альянс між Я, 
світом і Богом – Богом як граничним завершенням напрямів і верховним принципом 
тотожності» [5, с. 112]. Парадокс у Дельоза значущий у двох аспектах: втрата здорового глузду 
призводить до божевілля і, як наслідок, до втрати можливості передбачення; а відсутність 
тотожності своїм наслідком має втрату можливості упізнання (своєрідний різновид амнезії).  

Ілюстрацією ситуацій парадоксу автор обирає пригоди Аліси в Країні Чудес 
Льюїса Керола – за межею здорового глузду, самототожності й тотожності світу. Світ, яким 
мандрує Аліса, викликає захоплення й занепокоєння водночас – це дивосвіт, який не вписується 
у звичний, з погляду здорового глузду, порядок речей. Це світ навиворіт – той самий світ, у 
якому ми живемо, але зсередини, і він постає таким, як його описує сучасний фізик або хімік. За 
послідовними, взаємопов’язаними лініями візерунків на горішньому, зверхньому боці ховається 
спід витинанки – строкатий, переривчастий, недоладний, у якому важко впізнати звичні 
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малюнки й образи. Проте саме тут, за словами Дельоза, відбувається дарування смислу – в 
царині, яка передує будь-якому здоровому глуздові та будь-якому загальнозначущому сенсові, 
на межі речей і речень – на поверхні, якою ковзає мова.  

Смисл внутрішньо пов’язаний з нонсенсом – парадоксальним елементом, випадковою точкою 
відліку на прямій, яка водночас задає два протилежні напрями, або серії. Саме нонсенс приводить у 
рух мову, а смисл постає об’єктом «фундаментальних парадоксів, які повторюють фігури 
нонсенсу» [5, с. 116]. Тому, відповідно до несиметричних боків нонсенсу, смисл також має два боки: 
один тяжіє до серії, заданої як означальна, інша – до серії, заданої як позначувана. Визначити ці дві 
серії можливо завдяки двом аспектам смислу – завзятості і над-буттю, та двом аспектам нонсенсу – 
порожньому місцю (місцю без пасажира) і позаштатному об’єктові (пасажиру без місця) 

Смисл, так само як і нонсенс, парадоксальний – це те, що висловлюється у реченні, але не 
тотожний з ним, і водночас це атрибут стану справ, або порядку речей, але він не тотожний ні з 
ними, ні з їхніми якостями. Смисл – на межі між речами і висловленнями про них. Ця межа, або 
поверхня, дуже крихка. Смисл – четвертий вимір речення, відкриття якого Дельоз приписує 
стоїкам [21, р. 4–22]. Це нематеріальний, повністю нередукований до чогось іншого вимір, який 
з’являється на поверхні речей (тіл). Він постає поряд із десигнацією об’єктів (франц. désignation – 
позначення, називання), маніфестацією суб’єкта (франц. manifestation – вияв, показ) та 
сигніфікацією поняття (франц. signification – визначення, фіксація значення). Смисл (франц. sense) 
– це порожнє місце, прогалина в сигніфікації. Смисл не належить ні самим речам, ні висловленням 
про них, він стверджує чисту подію (наприклад, «рости», «червоніти», «молитися» тощо). 
Природа смислу подвійна: «висловлювальна» (в реченні) й «атрибутивна» (щодо стану справ). 
Водночас смисл не належить ні речам – безтілесний, ні словам – позалогічний. 

Творчість Дельоза стала для гуманітаріїв за межами Франції, зокрема у Північній Америці, 
так би мовити, зразковим утіленням постструктуралістських і постмодерністських ідей, 
протиставлених метафізичній традиції від Платона до Геґеля. Як зазначає М. Фуко, «Логіку 
смислу» слід розглядати як «найсміливіший і найбільш зухвалий із метафізичних трактатів – за 
тієї однієї умови, що замість скасування метафізики як заперечення буття ми змушуємо останню 
говорити про над-буття. Фізика: дискурс, який має справу з ідеальною структурою тіл, сумішей, 
реакцій, внутрішніх і зовнішніх механізмів; метафізика: дискурс, який має справу з 
матеріальністю безтілесних речей – фантазмів, ідолів і симулякрів» [16, с. 446]. Смисли за такого 
підходу не належать ні фізичному, ні метафізичному дискурсові. І їх осягнення виводить за межі 
класичного стосунку речей і речень. Мова не творить і не відкриває смисли, вона плине 
поверхнею, на якій трапляються смисли-події. «Царина смислу – це анонімний потік мови; саме 
про нього ми говоримо як про завжди минулий або готовий трапитись, і тим не менше він 
здійснюється в екстремальній точці сингулярності. Смисл-подія настільки ж нейтральний, як і 
смерть: «не кінець, але нескінченне; не особлива смерть, а будь-яка смерть; не справжня смерть, а 
як сказав Кафка, смішок її спустошливої помилки»» [16, с. 450]. 

Особливий простір досліджень у контексті постмодернізму окреслили праці М. Фуко 
історико-філософського спрямування. Теми смислу, замислу, витоків, установленого суб’єкта 
тощо забезпечують універсальну присутність Логосу в історії, проти чого постав бунтівний 
мислитель, спробувавши створити свою версію альтернативної історії. 

У найкращих традиціях французької філософії (згадаймо картезіанство) Фуко пропонує 
піддати сумніву всі наперед задані загальності, враховуючи загальність смислу, різні групи, 
зв’язки, в істині яких ми впевнені ще до початку аналізу. Потрібно відкинути будь-які форми 
безперервності – синтетичні узагальнення, які сприймаються як очевидні, окрім загальності 
розсіяних подій. Дискурс розсіюється у різноманітних подіях, словах, текстах, але кожне з них 
має прикмети, за якими ми впізнаємо сам дискурс. Аналіз знання, започаткований Фуко, 
спрямовується на форми розподілення і систему розсіювань, а не на звичні й усталені «сфери 
об’єктів», «нормативні типи актів висловлень», «алфавіт конкретних понять» або «тематичну 
постійність» [16, с. 39]. Тільки у такий спосіб можна визначити сукупність висловлень у 
їхньому індивідуальному змісті. 

Також потрібно відмовитися від усіх уявлень, які забезпечують нескінченну неперервність 
дискурсу, його приховану присутність у самому собі й у грі зникнення присутності та повернення 
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відсутності. На відміну від історичного аналізу, археологічний аналіз не шукає і не відтворює якесь 
таємне першоджерело всіх видимих витоків дискурсу – порожню точку, і не займається 
інтерпретацією «вже-сказаного» і «не-сказаного» – безтілесного дискурсу, «заповненого 
порожнечею своїх слідів» [17, с. 27]. Відмова від пошуку первісного витоку – ознака позитивності 
методу археології, що засвідчує його науковість і остаточний розрив із метафізикою. Відмова від 
інтерпретативних практик – розрив з німецькою герменевтичною традицією. І те, й те, як видається, 
є прикметним для французької філософії, яка успадкувала прихильність до позитивізму.  

Водночас, як ми вже зазначали, Фуко відмежовувався і від структуралізму. Хоча сфери 
дискурсу зумовлені сукупністю всіх актуалізованих висловлень, але об’єктом аналізу постає не 
мова, а розсіяні дискурсивні події, що виникли у певний час у певному місці. «Чому вони виникли 
тут?» – ось питання, яке постає перед археологією. Відповідь полягає в тому, що висловлення – це 
така подія, яка не вичерпується ні мовою, ні смислом. «Це незвичайна подія: по-перше, тому, що 
вона пов’язана з письмом або мовною артикуляцією і водночас розкривається в самій собі як 
залишкове існування у полі пам’яті чи матеріальності манускриптів, книг і загалом будь-якої 
форми реєстрації; по-друге, тому, що вона залишається єдиною і разом з тим відкритою для 
повторень, трансформацій, реактивацій; нарешті тому, що визначена не лише ситуацією, яка її 
спровокувала, і наслідками, а й (з урахуваннями різних модальностей) тими висловленнями, які 
передують або супроводжують її» [17, с. 30]. Смисл, у цьому контексті, – маргінальний продукт 
дискурсу. Він сходить з авансцени за лаштунки, полишаючи змістовну площину, приречений 
прослизати лише у конфігураціях зв’язків між розсіяними виявами дискурсу. Нова історія – 
археологія – не досліджує наміри автора, не з’ясовує форму духу, тему чи задум твору, уникаючи 
психологізації, притаманної для гуманітарної методології. «Твір не можна дослідити ні як 
безпосередню, ні як визначену, ні як однорідну спільність», оскільки кожного разу історик буде 
наштовхуватися на різноманітні смисли [17, с. 26]. Від негативної характеристики запровадженого 
різновиду аналізу Фуко переходить до позитивних визначень його завдань і відповідних рис: 
дослідника-археолога цікавить не інтерпретація фактів дискурсу, а аналіз їхнього існування, 
спадкоємності, функціювання, взаємної детермінації, незалежних або корелятивних змін.  

Захоплюючись історією і здійснивши низку історико-соціальних розвідок, філософ визначає 
незвичне розташування історії, порівняно з іншими гуманітарними науками. Хоча історія 
належить до царини найдавніших знань про людину і вважається «матір’ю» гуманітарних наук, 
але її місце не серед них і навіть не поруч з ними [23, c. 378]. У праці «Слова і речі. Археологія 
гуманітарних наук» Фуко пише про історію як емпіричну науку про події та спосіб буття всіх 
емпіричних істот, враховуючи людину. Емпіричну й таку, що має стати критичною і позитивною. 
Про те якою є і може стати ця наука, ще до кінця не з’ясовано. Дослідити її становлення автор 
береться за допомогою археології. Започатковуючи новий метод дослідження, Фуко водночас 
окреслює і нову царину його застосування: виявляє дискурсивні практики, які породжують знання. 

Введення поняття дискурсу як складної та диференційованої практики, яка підкоряється 
правилам і аналізованим трансформаціям, що не підлягають безпосередньому усвідомленню 
учасниками дискурсу, викликає занепокоєння. Воно пов’язане, зокрема, з можливою втратою 
традиційних надбань людини і культури, серед яких Фуко називає і розуміння смислу як такого, 
що походить від людини і втілюється у словах [17, с. 207]. Очевидно, що «археологічні знахідки» 
Фуко свідчать про обмеження, які накладаються на «смисли» у дискурсивних практиках. 

Історія науки, у викладі Фуко, – це аналіз епістем. Епістема – це сукупність зв’язків, які 
можуть об’єднати в цю епоху дискурсивні практики, які надають місце фігурам епістемології, 
наукам і будь-яким можливим формалізованим системам. Або: епістема – це сукупність усіх 
зв’язків, які можна розкрити для кожної епохи, між науками, коли вони аналізуються на рівні 
дискурсивних закономірностей. Фуко застерігає, що не слід розуміти епістему як світогляд; 
спільні для всіх видів знання норми і твердження; тип раціональності, форму знання чи структуру 
думки, характерну для певної доби. Натомість епістема дозволяє охопити гру примусів і 
обмежень, які у певну мить історії нав’язуються дискурсу [17, с. 190].  

На зламі XVIII–XIX століть відбувся перехід від епістеми Порядку до епістеми Історії. Перед 
нами не цілком зрозумілим, парадоксальним способом постає неоднозначність історичності. З одного 
боку, автор заперечує загальновідому тезу про історичність як характерну рису людського буття, 
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стверджуючи, що у ХІХ столітті, названому століттям історії, виявилося, що історичність властива не 
лише людині. У цей час відбулася докорінна зміна епістеми, під впливом якої людина зіштовхнулася з 
історичністю природи загалом і окремих специфічно людських видів діяльності: праці та мови.  

На перший погляд очевидно, що саме притаманну людині історичність спроектували на 
інші речі, природу. Але Фуко наполягає, що відбулось якраз протилежне: «речі передусім 
отримали властиву їм історичність, яка звільнила їх від тривало-неперервного простору, що 
нав’язував ту ж саму хронологію, що й людям» [23, с. 380]. Виявилося, що природа має свій 
природний плин часу, який не підкоряється людським історичним цілям і не пронизаний 
людським смислом; економічне господарство підлягає дії законів, які розкривають умови 
історичних змін способів і форм виробництва; мова веде лік власного родоводу, а не відлунює 
згадками про біблійні сюжети чи прикмети доісторичних періодів. З’явилося чимало «історій» 
різних царин, що, зрештою, призвело до втрати людиною Історії: через подрібнення простору, 
над яким класичне знання простягалось у своїй неперервності, через становлення кожної 
окремої царини шляхом власного розвитку людина, яка з’явилася на початку ХІХ століття, 
виявилася «деісторизованою» (фр. déshistoricizé. – О. Р.) [23, с. 380].  

З іншого боку, в калейдоскопі різного роду історій різноманітних речей і слів просвічується 
глибинна основа – людська історичність. Людина не просто має історію чи належить історії, вона 
сама – історична, підлягає змінам, розвитку, становленню. І світ, і речі, і слова, і людина, і її 
діяльність історичні. Часто дослідники намагалися пояснити ці феномени один через одного, беручи 
за основу якийсь із них – природу, людину чи певний аспект людської життєдіяльності (працю, 
мову, саме життя). Але очевидним результатом усіх спроб знайти універсальне пояснення для 
досліджуваних предметів залишається визнання історичності будь-яких історій. Історія, за словами 
Фуко, створює для гуманітарних наук сприятливе довкілля, привілейоване і водночас небезпечне, 
оскільки пропонує для них підґрунтя, домівку, задає культурну площину (з хронологічними та 
географічними координатами), в якій визначається вагомість кожної з наук, але тут таки установлює 
і нездоланний рубіж – заперечує будь-які претензії на обґрунтованість виявів універсальності. 

Людина не може стати об’єктом позитивного знання, оскільки ніколи не дорівнює сама собі. 
Гуманітарні науки описують лише окремі культурні епізоди, навіть тоді, коли намагаються 
з’єднати їх одним хронологічним або синхронічним зв’язком. «Людина, – підводить підсумок 
Фуко, – ніколи не з’явиться у своїй позитивності, без того, щоб остання одразу ж не обмежилася 
безмежністю Історії» [23, с. 383]. Межа, яку не можуть подолати гуманітарні науки, полягає в 
законі часу. Історія доводить, що будь-що помислене буде знову помислене думкою, яка ще не 
існує. ХІХ століття відкрило людину, яку Фуко назвав «скінченністю без нескінченності», тобто 
такою «скінченністю, яка ніколи не завершиться», оскільки у кожний момент думки вона має час 
подумати ще раз те, що вже подумала [23, с. 384]. 

Сам спосіб філософування французького мислителя на підставі історичних розвідок – 
свідчення незаповненості історії якимось певним смислом і здатності дослідника відшукати у 
шерезі послідовних, але довільно вибраних «фактів», бажаний, шуканий смисл, який є відповіддю 
на неоднозначно поставлене ним запитання. Але будь-яка «історія» в межах епістеми не 
самодостатня, а підкорена типовій формі культури, і відповідно, заангажована механізмами 
соціального контролю влади-знання, які виявляються в дискурсивних практиках. Про 
трансцендентний чи іманентний смисл (як онтологічну категорію) щодо такої історії говорити 
зайве. Не має історія і «значення» (у структуралістському розумінні). Тим не менше Фуко визнає 
певну осмисленість, зрозумілість (intelligible), притаманну історії. Ключем до цієї осмисленості не 
може стати ні Геґелева діалектична логіка, ні структуралістський системний зв’язок. Осягнути 
історію можна лише за допомогою моделей боротьби, стратегії і тактики, оскільки «історія, яка 
захоплює нас у свою течію і визначає нас, має швидше форму війни, ніж мови: вона – арена 
стосунків влади, а не стосунків «значення»» [цит. за: 14, с. 11].  

У передмові до одного з видань своєї книги «Історія безумства в класичну епоху» автор 
відмовляється надати своєму твору одного «авторського» і тому «правильного» смислу, що цілком 
відповідає його власному концептові «смерті автора» і слугує додатковим аргументом на користь 
теорії «інтертекстуальності» Ю. Кристевої [див.: 19; 24]. Фуко заперечує усталений підхід до 
тлумачення і розуміння твору з позиції диктату автора, обмежуючи свободу читача. Він проти 
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влади замислу і влади того смислу, якого автор надавав своїм словам. «Мені б хотілося, – пише 
мислитель, – щоб книга (принаймні в очах людини, яка її написала) була лише сукупністю фраз, із 
яких вона складається і нічим іншим; ...щоб цю дрібничку-подію, ледве помітну серед великої 
кількості інших книг, переписували знову й знову, щоб вона розпадалася на фрагменти, 
повторювалася, віддзеркалювалася, подвоювалась і, зрештою, зникла – причому так, щоб той, 
кому випало її створити, ніколи не зміг домагатися для себе права бути їй паном або нав’язливо 
навіювати іншим, що саме він хотів сказати і чим саме вона має бути. Одне слово, мені б хотілося, 
щоб книга не зводила власний статус лише до статусу тексту – з цим прекрасно впораються 
педагогіка чи критика, – але щоб їй вистачило нахабства оголосити себе дискурсом, іншими 
словами, одночасно битвою і зброєю, стратегією й ударом, боротьбою і трофеєм або бойовою 
раною, збігом обставин і відгомоном минулого, випадковою зустріччю і повторюваною 
картиною» [18, с. 21]. Ця розлога цитата розкриває зміст особливого – «постмодерного» – 
ставлення до смислу як до потенціалу, який актуалізується щоразу під час зустрічі, з одного боку, 
тексту чи події, а з іншого – того, хто їх осмислює. Смисл конституюється на перетині двох 
«відкритостей»: того, що осмислюється, і того, хто осмислює. Потенції, закладені у цих двох 
«завершеностях, які ніколи не завершаться», у момент зустрічі замикаються з обох боків. І в цьому 
одномоментному просторі тут-і-тепер – постає смисл. 

Висновки. Спільним для структуралізму та постструктуралізму стало виявлення правил і умов 
конституювання смислу, на відміну від його розуміння чи тлумачення. З погляду структуралізму, 
смисл задається структурою, тобто зсередини, а з погляду постструктуралізму – наративом, 
дискурсом, тобто ззовні. Оскільки смисл не самодостатній, а є продуктом формальних або владних 
стосунків, то в постструктуралізмі частіше мовиться про ілюзію, симуляцію, імплозію, 
парадоксальність смислу, сумірність смислу і нонсенсу, їхню оберненість одне до одного. 

Аналіз постмодерністських підходів до постановки та розв’язання проблеми смислу виявляє 
їхню обмеженість усталеними бінарними опозиціями: наявність – відсутність; заданість – довільність, 
реальність – ілюзорність, сенс – нонсенс тощо. Однак, постструктуралізм розкриває й нові грані 
дослідження смислу, зокрема змістивши ракурс із трансцендентальних позначених як джерел смислу 
на рівень означників (письмо, наратив тощо). Так до уваги беруть умови створення ілюзії смислу.  

Постструктуралісти шукають незвичних підтекстів, зокрема виявляють тотальну владну 
функцію дискурсу – чи то літературного, чи то наукового, чи будь-якого іншого. Їхня мета при 
цьому – уникнути двобічної детермінації означника і позначуваного, вислизнувши тим самим за 
поріг таких епістемологічних проблем, як істинність, об’єктивність і науковість.  

Постмодернізм відмовляється від владних претензій одного смислу порівняно з іншими. 
Так, Ю. Кристева переконливо аргументує безглуздість буття, М. Фуко стверджує, що сучасна 
людина заперечує віру у смисл, а Ж. Дерида в одній зі своїх останніх книг – «Дисемінація» (від 
лат. disseminatio – розсіювання, поширення) доводить неоднозначність, закладену в мові, до її 
апогею [6]. Гра різнотлумачень мовних знаків – семантичний хаос – доходить до нерозв’язних 
суперечностей і цілковитої втрати смислу. Сама книга постає яскравою демонстрацією цього 
хаосу. Автор цілеспрямовано досягає єдності задуму (показати тотальність безглуздя) і форми 
його вираження – через словомарення і смислоблукання до повного знесилення в абсурді. У такий 
спосіб він позбавляє читача можливості інтерпретувати значення тексту, надаючи йому певного 
смислу, й тим самим заперечує презумпцію метафізичної присутності абсолютної істини і будь-
якої ідентифікації, натомість утверджується лише різниця та відмінність.  

Постмодернізм обґрунтовує нейтральність і парадоксальність смислу, трактуючи його як 
подію, що трапляється на поверхні зустрічі слів і речей, позбавлену об’єктивних і 
суб’єктивних характеристик. 
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Summary 

Ruptash O. Controversies of Meaning: Features of Postmodern Argumentation. The article is focused on 
guidelines of postmodernism for setting and solving the problem of meaning in the humanities. The hereditary traits 
of postmodern methodology found in the chain «structuralism – post-structuralism» are analyzed. It is found the 
grounds to assert illusions, paradoxes, implosion of meaning. Innovative approaches of postmodernism to the 
traditional value-semantic problems in scientific knowledge are revealed. Keywords: humanities, the human 
sciences, discourse, post-structuralism, episteme, illusion, implosion, history, simulacrum. 
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ТРАДИЦІЯ В ГУМАНІТАРНО-НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ 

 
Аналізується місце і роль феномена традиції в природничонауковому та гуманітарному контексті, 

окреслюються її гносеологічні та методологічні можливості в цих сферах наукового пізнання. Показано, 
що традиція належить до невід’ємних константних частин розвитку гуманітарного знання, зберігаючи в 
собі кумулятивні та регулятивні риси, що примножують як смислове багатство цього поняття, так і 
здатність до трансформації, редукції і регенерації. Порівнюється та функціонально розмежовується 
значення традиції в гуманітарних науках та мистецтві. Ключові слова: гуманітарні науки, методологія, 
мистецтво, природничі науки, традиція, цінності. 

 
Останнім часом увага до традицій в науці невпинно зростає, що зумовлено зацікавленням 

проблемами динаміки наукового пізнання, наукової комунікації та спадкоємності в сучасній науці. 
Зазвичай традиція, пов’язана з досить обмеженою сферою культури та історією, претендує на 
набуття статусу загальності й за частотою вживання починає конкурувати з поняттями прогресу, 
перспективи, інновації тощо. Крім цього виникає і така важлива проблема, як функціювання 
традиції в умовах звертання до неї представників різних гуманітарних дисциплін. 

Питання про роль традицій, про їх значущість у науці досліджували H. Агафонова, А. Атонов, 
В. Візгін, П. Гайденко, І. Kacaвін, Т. Кун, M. Полані, К. Попер, M. Розов, Ст. Тулмін, В. Філатов, 
В. Черняк та ін. У їхніх працях досліджується сам феномен традиційності в науці, співвідношення 
традицій і новацій, традицій і революцій, обговорюється проблема появи новацій у процесі 
наслідування традицій тощо. 

Оскільки головна увага в низці праць зосереджена на специфіці функціювання традицій у 
природничих науках [див.: 1; 4; 6; 10; 15; 19], доцільно вивчити також питання про своєрідність 
умов і процесів розвитку знання і в традиціях гуманітарних наук. З одного боку, це – важливе 
пізнавальне завдання, що має велике значення для еволюції сучасної епістемологічної думки, а 
також для оптимізації процесів розвитку, власне, гуманітарної сфери пізнання. З іншого боку, 
аналіз специфіки функціювання традицій у гуманітарних науках допоможе краще обґрунтувати 
підхід до аналогічної проблеми у природознавстві. 

Об’єктом дослідження є феномен традиції в науковому пізнанні, предметом – 
методологічна цінність традицій у гуманітарно-науковому дискурсі. 

Метою цієї розвідки є виявлення місця та ролі наукових традицій в сучасній 
гуманітаристиці, визначення причин трансформації та новітніх форм існування цих традицій, 
осмислення проблеми з методологічних і ціннісних позицій. 

У зв’язку з цим у статті формулюються та розв’язуються такі завдання: 
- узагальнення багатого і різнобічного досвіду, накопиченого в дослідженні поняття традиції 

та її гуманітарно-наукового виміру; 
- вивчення стану і виявів традиції в гуманітарних науках другої половини XX – початку XXІ 

століття; 
- утвердження традиції як важливого елемента стабільного, стійкого розвитку сучасної 

гуманітаристики, що сприяє збереженню цінного досвіду цієї сфери наукового пізнання. 
Аналізуючи існування традицій у гуманітарних науках у першому наближенні, ми фіксуємо, 

по-перше, певну програму в якійсь із наук, яка за низкою параметрів (передусім змістовних) якщо 
не протистоїть, то різко відрізняється від іншої, і, по-друге, групи вчених, які працюють у межах 
цих концептуальних координат. Прикладом таких традицій можуть слугувати школа анналів, 
молодограматики та Женевська школа в лінгвістиці, психоаналіз і біхевіоризм у психології, та 
багато інших шкіл і напрямів, які відомі історикам науки. Зрозуміло, що за такого підходу 
традиція як наслідування різними колективними суб’єктами якихось спільних зразків відходить на 
другий план. Проте цей підхід не виключає їх із предмету аналізу, оскільки колективні суб’єкти 
пізнання трактуються не як окремі, не пов’язані один з одним соціальні організми, а як рівні 
одного соціального суб’єкта пізнання. 

Своєрідність формування знання у межах традицій гуманітарних наук безпосередньо 
пов’язана з характерними умовами, в яких цей процес відбувається. До таких найважливіших умов 
відносяться: особливості соціокультурних завдань, на розв’язання яких орієнтовані гуманітарні 
науки; специфіка об’єкта пізнання; своєрідність структури дослідницьких програм і передусім 
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характер ідеї, що лежить в її основі; особливості організації безпосереднього суб’єкта пізнання, 
вплив на нього зовнішніх і внутрішніх чинників. Оскільки знання формується у взаємодії всіх цих 
умов, то очевидно, що в аналізі слід уникати їх протиставлення одна одній. Навпаки, аналіз кожної 
з них повинен враховувати особливості всіх інших. 

Модерна наука набуває характеру соціально значущого виду діяльності внаслідок того, що 
орієнтується на виробництво наукового знання як засобу розв’язання актуальних проблем. Тому 
виникає питання про специфіку цих проблем, на розв’язання яких спрямований комплекс 
гуманітарних наук. Усебічна відповідь на нього передбачає детальну типологію таких проблем, 
створення якої – справа майбутнього. Проте у першому наближенні можна виокремити два кола 
проблем: теоретичні та соціокультурні. До перших відносяться проблеми особистісного характеру, 
і передусім виховання людини, формування її певних світоглядних позицій, до других – 
обґрунтування цілей соціального, політичного, економічного та культурного розвитку людства. 
Зрозуміло, що виокремлення цих двох проблемних сфер умовне, оскільки в реальному житті вони 
тісно взаємопов’язані та взаємозалежні. Існує ще третя сфера соціальних проблем, від розв’язання 
яких залежить доля всієї соціальної системи. У наш час вони набули характеру глобальних 
проблем. 

Стосовно проблем, які пов’язані з природничою сферою, проблеми, що виникають у 
гуманітарній сфері, часто мають «локальний», специфічний для цієї системи характер, оскільки 
для їх розв’язання потрібні особливі засоби, особливі знання. Якщо, наприклад, створення нового 
типу технології чи відкриття фундаментального фізичного закону можуть застосовуватись у 
різних соціально-економічних контекстах, то завдання і засоби духовного, світоглядного чи 
релігійного характеру, як показує практика, в них принципово різні. 

Не можна також казати, що проблеми суспільства розв’язуються винятково за допомогою 
знань, отриманих природознавством, технічними науками, чи, навпаки, що проблеми духовного і 
світоглядного порядку покликане розв’язувати лише гуманітарне знання. У реальній практиці 
дедалі частіше стає очевидною потреба у використанні різних дисциплін у розв’язанні конкретних 
завдань, до якої б сфери соціальної дійсності вони не належали. Особлива роль гуманітарних 
дисциплін саме й полягає у тому, що в них виробляється знання, на підставі якого відбувається 
розвиток усього суспільства. 

З іншого боку, досліджуючи пізнання в його ролі стосовно суспільства, Б. Юдін виокремлює 
специфіку гуманітарних наук не лише за об’єктом пізнання, що притаманне і природознавству, а й 
за обґрунтуванням «мети і цінностей різних соціальних груп» [16, с. 185]. І в цьому розумінні 
очевидна «локальність» гуманітарних наук стосовно природознавства, оскільки для дійового 
обґрунтування мети і цінностей в очах людей іноді не потрібно особливого категорійно-
поняттєвого апарату, доступного лише фахівцям. Швидше, навпаки, світоглядна, аксіологічна, 
виховна та інші функції гуманітарного знання саме й передбачають його загальнодоступність, 
образність, здатність проникати у свідомість людей різного соціального та культурного рівнів. 

На відміну від природознавства, розвиток якого стимулювався суспільством і, навіть, 
державними органами, що особливо стало помітним після створення Лондонського королівського 
товариства і Паризької академії наук, гуманітарне пізнання тривалий час не отримувало 
організаційної інституціоналізації та розвивалось у спільних із мистецтвом організаційних 
формах. Дж. Холтон наводить приклад обережного ставлення політичних діячів до розвитку 
гуманітарного знання. Він зазначає, що великий герцог Леопольд ІІ, погодившись у 1839 р. на 
утворення першого союзу вчених у Пізі, поставив умову, щоб «ні філософія, ні політика, ні 
історія, ні ораторське мистецтво, ні поезія, ні право, ні економіка, ні державне управління» не 
були предметами обговорення [14, с. 325]. 

Якщо виокремлення специфічних для гуманітарного пізнання проблем – недостатньо 
розроблена тема досліджень, то пошук його особливостей на підставі виокремлення особливого 
об’єкта дослідження – стала позиція в сучасній методології гуманітарних наук [див.: 3; 5; 8; 11; 12; 13]. 
Оскільки явища людського буття і культури – складні та багатогранні, то це викликає певні труднощі в 
їх пізнанні. Крім того, специфіка людини як об’єкта пізнання полягає в тому, що об’єкт пізнання 
водночас є і його суб’єктом, і тому, пізнаючи себе, людина тим самим формує свою особистість. 

Так само як природа у природознавстві вивчається різними дисциплінами в різних аспектах, 
і людина є предметом пізнання різних гуманітарних наук. Характер же обраного аспекту у 
вивченні людини не може не впливати на особливості організації колективних суб’єктів пізнання і 
програм, що розробляються ними. Існування «наскрізних» для різних гуманітарних дисциплін 
об’єктів вивчення (структури мови, психіка людини, культурні артефакти тощо) слугує однією з 
умов виникнення низки програм для вивчення цього об’єкта. 

Розуміння того, що зовнішні чинники багато в чому визначають спрямованість і зміст 
процесу наукового пошуку, посідає чільне місце в сучасній філософії науки. Вплив таких чинників 
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на наукову діяльність простежується на матеріалі виникнення і розвитку різних галузей знання. 
Незважаючи на видиму незалежність розвитку природознавства від передумов соціокультурного 
характеру, у низці досліджень показано різні форми і канали їхнього впливу [див.: 7; 9; 21]. Що ж 
до гуманітарного пізнання, то його залежність від соціокультурних і ціннісних настанов не 
викликає ні у кого сумніву. Ця залежність спостерігається не лише на початковому етапі існування 
традиції, коли формується ідея дослідження, визначається методика наукової роботи, а й на будь-
якому етапі її розвитку. Понад те, саме зміна соціально-історичного та світоглядного контексту 
спричиняють істотні метаморфози гуманітарних традицій. 

Особливості людського існування, подвійна роль людини – і як об’єкта, і як суб’єкта 
пізнання, специфіка пізнавальних завдань, що мають «локальний» характер і на розв’язання яких 
орієнтувалися гуманітарні науки, багато в чому зумовили особливості їх традицій як цілісних 
систем, що породжують нове знання. У цьому плані передусім слід відзначити переважання в 
гуманітаристиці, в її традиційних сферах (історії, мистецтвознавстві тощо) саме загальної, а не 
спільної праці, що в цьому випадку свідчить про існування тут традицій, зазвичай, у вигляді 
напрямів, а не наукових шкіл. 

Проте у низці гуманітарних наук дедалі більшого значення починають набувати школи, в 
основі яких лежить спільна праця. Можна навіть помітити тенденцію до збільшення кількості цих 
шкіл, що говорить, зокрема, про поступове проникнення в гуманітарну сферу колективних методів 
роботи. Справді, аналізуючи характер сучасних наукових традицій у психології чи соціології, ми 
швидко переконуємось у тому, що не лише за характером праці, а й за будовою дослідницьких 
програм ці науки стають швидше схожими на наукові традиції у фізиці чи біології, ніж на наукові 
напрями, якими завжди були багаті історія чи літературознавство. Недаремно багатьма 
наукознавцями соціологічні школи досліджуються в одному вимірі з природничо-науковими, без 
виокремлення будь-якої специфіки соціологічних шкіл як суто гуманітарних [див.: 2]. Поряд із цим, 
існує такий погляд, згідно з яким лінгвістика також стоїть на одному рівні з «розвиненими» науками 
у природознавстві. Його дотримується, наприклад, К. Леві-Строс, який вважає, що такою 
лінгвістику робить універсальний об’єкт і єдиний загальновизнаний науковий метод [18, с. 588]. Ця 
тенденція проникає також в історію, чому сприяє використання в гуманітарних науках нових 
методів роботи, зокрема, застосування цифрових технологій [див.: 17; 20]. 

Отож, аналізуючи умови, в яких відбувається формування нового знання в гуманітарних 
науках, можна окреслити два типи програм, які притаманні гуманітарному пізнанню і які 
віддзеркалюють головні суперечливі тенденції в розвитку цих наук. Слід зауважити, що ці типи 
виокремлюються здебільшого умовно, оскільки вони репрезентують лиш окремі екстримальні 
ситуації. У межах першого типу програм пізнання трактується як розуміння, тлумачення 
суб’єктом об’єкта пізнання. При цьому основою пізнання постає суб’єктивно-емоційний світ 
ученого, сукупність його соціальних цінностей та ідеалів, світоглядних настанов. На іншому 
полюсі перебуває другий тип пізнавальної діяльності, в якому пізнання розуміється як спрямоване 
на пошук законів, інваріантів соціокультурної дійсності, задля чого суб’єкт пізнання використовує 
як основу свого пошуку певні теоретичні концепції. 

Інакше кажучи, у другому випадку зв’язок між емоційно-особистісним світом ученого, його 
світоглядними, методологічними настановами і об’єктом пізнання опосередкований теорією, 
зорієнтованою на пояснення. Очевидною є розмитість, нечіткість меж між цими двома типами 
програм, яка зумовлена багатозначністю розуміння самої теорії, різною мірою її абстрактності. 
Зрозуміло, що немає незумовленого пізнання. Це помітно, зокрема, в тому, що на ранніх етапах 
розвитку природознавства Нового часу роль теорії, завдяки якій відбувалося подальше пізнання, 
виконувала натурфілософія. Аналогічну роль в яскраво виражених «розуміючих» гуманітарних 
науках виконують філософсько-методологічні передумови, що й визначає панування спільної праці, 
на підставі якої виникають дослідницькі напрями. Тому виникнення напрямів у гуманітарних 
дисциплінах припускає достатню поширеність певних філософсько-світоглядних настанов. 

Поява ж абстрактно-теоретичної побудови, що лежить в основі дослідницької програми, 
багато в чому знімає проблему розуміння, робить її другорядною. Сам об’єкт з емоційно-
особистісного перетворюється на раціонально-знеособлений, він немов би «відсторонюється» від 
дослідника, що слугує передумовою для об’єднання різних учених з їх індивідуальними 
особливостями в єдиний колектив, об’єднаний єдиним пізнавальним прагненням. І тут 
індивідуально-особистісні особливості дослідників, які, здавалось би, повинні їх поділяти, 
створюючи умови для виникнення проблеми розуміння, відходять на другий план разом із нею. А 
на перший план виходить проблема об’єктивного пояснення, яка вже розв’язується на підставі 
загальних теоретичних передумов. Це означає, що проблема розуміння, якою так багато займалися 
герменевтики, полягає не лише в особливостях пізнання людиною явищ культури, а й в 
особливостях організації самого колективного суб’єкта пізнання. 
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Проте у тих програмах гуманітарних наук, в яких пояснення відіграє провідну 
методологічну роль, «розуміюча» позиція не нівелюється, вона просто перекладається на рівень 
філософських передумов безпосередньої дослідницької діяльності, і в такому вигляді завжди 
присутня у ній. Саме тут і фіксується ціннісна позиція вченого, що здійснює прямий вплив на весь 
процес дослідження в гуманітарному пізнанні. 

З цього погляду стає зрозумілою помилковість протиставлення наук про природу і «наук про 
дух» як за методом, так і за предметом. Ціннісний підхід до об’єкта дослідження має бути 
властивим як дослідникові природи, так і гуманітарію. Вчений-природознавець часто не 
рефлексує цінності, оскільки вони стосуються рівня філософсько-світоглядних передумов його 
діяльності. Але вони стають помітними для нього завжди, коли в науці здійснюються серйозні 
перетворення категорійно-поняттєвого апарату, відбувається трансформація усталених понять, 
методів, настанов тощо. 

Особливості цінностей у процесі досліджень ученого-гуманітарія полягають у тому, що 
вони мають яскраво виражений світоглядний характер. Наукові пошуки і висновки у гуманітарних 
традиціях найтісніше пов’язані з аксіологічною позицією вченого, з його етичними настановами і 
переконаннями, оскільки його наукові результати можуть слугувати підставою соціокультурних 
змін і в силу цього набувають особливого суспільного значення. 

З погляду природознавства програми «розуміючого» гуманітарного пізнання мають 
емпіричний характер, що обмежує можливості виникнення шкіл. Приміром, у багатьох науках, які 
вивчають різні фрагменти історії (історію мистецтв, цивільну історію, історію літератури) велике 
значення надається виявленню та опису нових фактів, якими стають твори мистецтва, історичні та 
політичні події тощо. Важливість подібної роботи ні у кого не викликає сумніву, але сам характер 
цих досліджень не сприяє виникненню згуртованих наукових колективів. 

Оскільки ідеї, що лежать в основі програм «розуміючого» пізнання, нерідко пов’язані із 
з’ясуванням особливостей «локального» об’єкта, а в їх основі лежать особистісно-світоглядні 
підстави, які орієнтують ученого у виборі об’єкта аналізу, методів дослідження, остільки ці ідеї 
набувають чуттєво-образного характеру. У цьому розумінні гуманітарне пізнання тісно 
переплітається з мистецтвом, бо цінності, що утверджуються мистецтвом, завжди мають пряме 
соціально-історичне значення. Це відбувається внаслідок того, що мистецтво цілісно віддзеркалює 
соціальну дійсність, а не розчленовує її на окремі складники. 

Акцентуючи увагу на пізнавальній та соціальній функції художньої творчості, ми тим 
самим ставимо його в один ряд із науковим пізнанням. І в цьому ряду гуманітарне пізнання 
займає проміжну ланку між природознавством і мистецтвом. Якщо соціологія, лінгвістика, 
економіка швидше нагадують природничі науки, то багато праць літературознавців або істориків 
часом більше схожі на твори художньої літератури, ніж на наукові праці дослідників природи, 
на що звертали увагу ще неокантіанці. Як і творчість художників, наукові дослідження істориків 
інколи здійснюються в процесі загальної роботи. У межах окремих напрямів за умов відсутності 
загального керівного центру і жорстко заданої парадигми існує велика свобода у висловленні 
своїх думок як за змістом, так і за формою. Але це не означає, що у наукових школах керівник 
здійснює якийсь тиск на членів школи. Вони самі приймають усі умови, бо без цього плідний 
розвиток програми ускладнюється. 

Риси схожості гуманітарного пізнання і мистецтва, мабуть, пов’язані з певними загальними 
характеристиками традицій, у межах яких розвиваються ці види духовної діяльності. Історики 
мистецтва досить часто вживають поняття школи для опису певних традицій у мистецтві. Проте, 
за невеликим винятком (що передусім стосується художніх шкіл раннього Відродження, коли 
художники працювали у рамках тієї цеховій організації, що панувала тоді), під школою в 
мистецтвознавстві розуміється напрям у згаданому значенні слова, тобто діяльність людей на 
підставі певних спільних настанов, але без єдиного керівного центру. У цьому розумінні напрями 
мають більш яскравий природничонауковий характер, аніж школи. 

Що стосується специфіки традицій у гуманітарних науках, то слід зазначити таке: якщо 
традиції в мистецтві конституюються передусім світоглядними й естетичними принципами, то 
гуманітарні – світоглядними й теоретичними пізнавальними настановами. Незважаючи на загальні 
риси, які зближують ці два види духовної діяльності, їх відмінності досить істотні. Головна з них 
полягає в тому, що традиції в гуманітарних науках спрямовані передусім на розв’язання 
соціально-історичних проблем, тоді як напрями у мистецтві формуються і розвиваються не з 
метою пізнання (ця функція для них побічна), а для реалізації естетичних завдань. 

Дослідження гуманітарного знання з погляду традицій сприяє виокремленню чітких критеріїв 
віднесення нових і старих ідей у цих науках до тих або тих традицій, виявлення їхнього справжнього 
соціокультурного смислу. В силу тісного зв’язку гуманітарного пізнання з культурним 
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середовищем, зі світоглядними симпатіями і антипатіями інколи вчені-гуманітарії неправильно, 
неправдиво оцінюють власне місце у розвитку науки і навіть власну належність до традиції. 

Висновок. Отже, наведений аналіз дозволяє виявити істотні особливості наукових традицій, 
їх функціювання як систем, які породжують нове знання. У цьому контексті вони постають 
початковими одиницями наукової діяльності, специфіка яких у різних сферах наукового пізнання 
істотно впливає на характер основного продукту наукової діяльності. Наукова школа є особливою 
формою наукових традицій. 
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Summary 
Dutkovsky I. Tradition in the Humanities Space. The article analyzes the role and place of the 

phenomenon of tradition in both natural science and humanitarian context, outlines its epistemological and 
methodological capabilities in these areas of scientific knowledge. It is shown that tradition belongs to the 
inalienable constant parts of human knowledge, maintaining a cumulative and regulatory features that enrich 
both the semantic richness of this concept and capacity for transformation, reduction and regeneration. The 
authour compares delimited and functional significance of tradition in the humanities and the arts. Keywords: 
humanities, methodology, art, natural sciences, tradition, values. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ 

ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ 
 
Досліджується процес становлення терміну «постмодернізм», витоки, умови виникнення, причини 

формування та еволюції постмодернізму як філософського напряму. Цей процес аналізується крізь призму 
взаємодії соціальних і культурних змін у суспільстві. Проблема виникнення постмодернізму вивчається у 
культурологічному та соціологічному ракурсі, які й сьогодні мають місце у філософському дискурсі. 
Ключові слова: постмодерн, постмодернізм, інформація, суспільство, культура. 

 
Дослідження засад формування того чи того філософського напряму або течії – невід’ємна 

частина його дослідження, оскільки саме вивчення витоків і передумов, джерельного та 
культурологічного, соціального базису дає нам можливість охопити всю повноту цього напряму, 
осягнути умови його становлення, а відтак і глибше зрозуміти основні засади філософської течії 
та, як кінцева мета, – створити комплексну характеристику цього напряму. Наразі 
постмодерністський підхід до осмислення сучасності актуалізується і досі залишається важливим 
культурологічним і соціальним явищем не лише на західному підґрунті, а й у контексті сучасної 
української соціокультурної ситуації. 

Враховуючи незавершеність постмодернізму, пов’язану не лише з особливістю його 
теоретичних засад, а й із сучасністю та незавершеністю самої постмодерної культури, яку він 
породжує, наразі будувати цілісну картину цього феномену непросто. Хоча такі спроби 
робляться в українській дослідницькій літературі, а також у працях російських та інших 
зарубіжних авторів. Зокрема, згадаємо Н. Автономову, І. Ільїна, М. Кастельса, Л. Маркову, 
В. Діанову, Д. Затонського, П. Козловський та ін. 

Сам термін «постмодернізм» певною мірою відображає реальний стан сьогоднішнього 
українського суспільства. Зауважимо, що вже згадана невизначеність постмодернізму зумовлює 
відсутність однозначного визначення цього терміну. Його немає ще й тому, що сам постмодерн 
– не досягнення локального типу чи окремого філософа, це сучасний феномен загальної 
культури, осмислення загальних людських надбань. Хоча, наприклад, Д. Затонський стверджує, 
що «постмодерністські можливості» – оскільки до них відноситься глибина проникнення в саму 
машинерію людського буття й оскільки вони не гальмуються ідеологічною упередженістю – 
художньо ледве не безмежні; що ж до найновішого глобального постмодернізму, то він значною 
мірою деформований глибиною свого «песимізму», і це перетворює його швидше на домінанту 
кризової культури, ніж у видатне явище мистецтва. Чим постмодернізм чистіший, тим він 
дрібніший» [3]. У свою чергу, Дж. В. Чемпмен підводить під поняття «постмодерн» усе, що є 
сучаснішим, ніж французький імпресіонізм, тобто щось прогресивне та абсолютно нове. В 
англомовній літературі постмодерн постає зовсім з іншого боку. Д. Сомервела у «Дослідженні 
історії» характеризує «постмодерн» як теперішню фазу розвитку європейського суспільства та 
європейської культури, а початком цього етапу вважає 1875 рік, коли відбувається певний 
перехід до глобалізації, відмова від зосередження на національно-державних інтересах і 
становлення глобального, загальнолюдського типу мислення. 

 В американському просторі поняття «постмодерн» за відносно невеликий проміжок часу 
переживає колосальні зміни: від непевного виразу, що має в собі негативний контекст – 
розслаблення, слабосилля та параліч, до позитивного розуміння, що передбачає 
плюралістичний підхід до сучасних і майбутніх зобов’язань людини. Як один із варіантів 
підходу і типології соціуму поняття «постмодерн» розкриває Деніел Бел, який наголошує, що 
всі зміни, які проходять під грифом «пост-», стосуються виключно інтелектуальних, 
ментальних аспектів людського життя, хоча й не є чимось принципово новим, а постають 
наступним етапом розвитку індустріального суспільства.  

С. Скоропанова зазначає, що поняття постмодернізм слугує для пояснення: нового 
періоду у розвитку культури, стилю постнекласичного наукового мислення, різноманітних 
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течій постнекласичної філософії, нового художнього стилю, нового напряму в літературі, 
малярстві, архітектурі тощо, художньо-естетичної системи 20 століття та, власне, теоретичної 
рефлексії зазначених явищ.  

У філософському просторі «постмодерн» з’являється набагато пізніше, ніж у мистецтві, 
скульптурі та літературі, й у вигляді справжнього, повноцінного поняття розробляється лише 
Ж.-Ф. Ліотаром у його праці «Становище постмодерну». Філософ запевняє, що 
постмодерністський філософський дискурс – це дискурс опозицій, а власне – опозицій до гранд- 
і мета-наративів. Він закликає боротися саме за такий спосіб характеристики дискурсу: «Що 
таке постмодернізм? Давайте вести війну з тотальним; давайте станемо свідками непристойного; 
давайте активізувати розходження і ми врятуємо честь імені», тобто через боротьбу із 
загальним, тотальним, яке вже не має змісту в сучасному світі, починається звільнення окремих 
частин, а отже – спрямованість на множинне, на плюралізм. 

Однак, незважаючи на численну кількість публікацій на цю тему, окремі питання 
залишаються малодослідженими. Зокрема нез’ясованою залишається роль соціокультурних змін у 
становленні постмодернізму як такого, а сам постмодернізм розуміється академічними філософами 
здебільшого як щось розмите і нерозбірливе, те, що не має під собою чіткого логічного підґрунтя. 
Відтак і термін «постмодернізм» не з’ясований до кінця та не має певного чіткого, ясного 
визначення. Тому ми спробуємо відтворити історичний процес становлення постмодернізму як 
філософської течії, виявити основні причини його виникнення і довести, що цей напрям і стиль 
мислення досі залишається актуальним і значимим не лише у теоретичному філософському 
просторі, а й у практичному вимірі, особливо – в сучасному українському вимірі. 

Отже, теоретичним підґрунтям становлення постмодерністської концепції були й 
залишаються дослідження та роботи здебільшого представників французького постструктуралізму, 
таких як Ж. Лакан, Ж. Деріда, М. Фуко, Ж.-Ф. Ліотар. Свою популярність у різноманітних колах 
постмодерн здобув, зокрема, за допомогою його широкого використання не лише на основі 
філософського базису, а, і це його перше підґрунтя, – в літературі, скульптурі, архітектурі та 
художньому мистецтві загалом. Відтак як певна теорія культури, теорія мистецтв, в якій намагалися 
звести до спільного знаменника досвід різноманітних нових мистецтв, постмодернізм осмислюється 
радше як синонім постструктуралізму, аж доки не виявить себе як теоретичну рефлексію, певну 
методологію, а отже, не заявить про себе як окремий напрям, окрема критична культурологічна, а 
згодом – і філософська школа. Саме аналіз різноманітних художніх творів дав постмодерну 
можливість так широко розвиватися до наших днів.  

Отже, постмодернізм сьогодні можна визначити як напрям сучасної філософії, який 
методологічно, змістовно та цілісно дистанціюється від класичної, некласичної філософії та 
конституює себе як пост-сучасну, пост-некласичну філософію. Відтак, постмодернізм стоїть в 
опозиції до попередніх філософських течій. Головне питання – чому? Р. Рорті зазначає, що 
філософія зазвичай не вигадує чогось концептуально нового, а лише пояснює та систематизує ті 
події, які вже відбулися. Відтак сучасна філософія може розвиватися виключно у вигляді певної 
розповіді чи опису, «розмовою про культуру в культурі». Значить, постмодернізм, згідно з 
Р. Рорті, сьогодні не постає метою чи вектором, який спрямовує подальший розвиток людства, а 
лише засвідчує те, що відбувається.  

Далі ми переходимо до передумов становлення постмодернізму. Що саме спричинило саме 
такий розвиток філософії? Ж.-Ф. Ліотар стверджував, що сам перехід до епохи постмодерну 
розпочинається приблизно в 50-60 рр. ХХ сторіччя, але не постає як заперечення модерну, а 
скоріше як його логічне продовження та розвиток. Відтак, на думку філософа, «постмодернізм 
міститься ще у модерні, оскільки модерн намагався описати й осягнути самого себе, вийти за 
власні межі, нехай і не надто дієвим способом, а тому постмодернізм – лише той самий модернізм 
на якісно новій стадії свого розвитку та оновлення» [2, с. 126].  

П. Козловський зосереджує свою увагу на надзвичайно широкому поширенні техніки, яке 
спричиняє суттєві зміни у мисленні сучасної людини. Йдеться про так зване технократичне 
мислення, за якого суспільство надає значну перевагу саме технологічному вектору розвитку як 
оточуючого середовища, так і себе самого.  

І перше, що призводить до якісних змін у суспільстві – це зміна взаємин між людьми. Якщо 
раніше йшлося про виробництво як таке, а цінувалася здебільшого енергія – її кількість, то 
сьогодні в авангард розвитку виходить абсолютно нове утворення – інформація. Інформація не як 
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банальна фіксація даних, того, що вже відбулось, а інформація як та сила, що дозволяє значно 
скоротити витрати енергії на виробництві. Крім того, потрібно зазначити, що спроби 
диференціювати техніку і культуру виявляються недієвими і помилковими: ці поняття не 
стосуються різних аспектів людського життя (матеріального та духовного), а навпаки – тісно 
сплетені між собою та логічно доповнюють одне одного на даному етапі розвитку людства, 
оскільки як культура, так і техніка не є чимось відстороненим, а вигадані та матеріалізовані саме 
людиною. Отже, однією з основних суспільних передумов становлення та виникнення 
постмодернізму є перехід від індустріального суспільства до інформаційного, а відтак і культура 
перетворюється, існує не лише заради самої культури, а постає скоріше помічником, однією з 
можливостей турботи про людину, – культура оформлює і закінчує те, що дає техніка та наука, 
надаючи йому найбільш відповідної форми. 

Наступним і не менш важливим є той факт, що наше суспільство сьогодні перебуває у 
стані пошуку. Як, власне, і завжди. Проблема полягає у тому, що після тотального раціоналізму 
Нового часу, після спроб фундаментальних мислителів відповісти на питання буття за 
допомогою розуму, стає дедалі більш очевидним, що «раціо» не здатне осягнути всю повноту 
нашого буття, не здатне зрозуміти трансцендентне. Зокрема, П. Козловський стверджує, що 
Модерн сформував беззастережну переконаність у здатності розуму розв’язувати будь-які 
проблеми суспільного й індивідуального буття. Благі наміри просвітників вилилися не тільки у 
розмежування науки і техніки, а й у появу тоталітарних режимів [див.: 4, с. 20-25]. І хоча наш 
розум неможливо заперечувати, він все одно залишається абсолютно безсилим у питаннях 
цінностей, оскільки не здатен породжувати ідеї, а осягнути за допомогою логіки та раціональних 
висновків Бога тим більш неможливо [5].  

Загалом появу постмодерністської філософії можна пояснити, звичайно, бажанням 
філософів, мислителів і митців осягнути ту культурну ситуацію, що складається не лише в їх 
країні та їх оточенні, а й взагалі у людства в цілому. Здебільшого це зумовлено єдиним – 
перенасиченням, причому в усьому: надлишок інформації, надлишок подій, надзвичайна суміш 
культур і традицій, котрі постійно перемішуються між собою і з кожним роком стає дедалі 
важче виокремити головне і другорядне, першочергове і наступне, фундамент і, нарешті, 
надбудову. Чим це зумовлено? Із середини ХХ століття розпочинається надзвичайно широкий та 
масштабний процес мілітаризації та глобалізації, а розвиток старих наук і створення нових 
призводить до зовсім інших підходів до міжкультурного спілкування. Відтак постає питання і 
про співвідношення науки і культури. Наука в тому вигляді, як її уявляв і конструював модерн – 
у позитивістському та постпозитивістському ракурсі вже не виправдовує себе, а сучасна наука 
відмовляється від чіткої диференціації та робить наголос на міждисциплінарних зв’язках і 
різноманітних нелінійних підходах. Так, у межах психології починають використовувати 
математичні або біологічні методи і, навпаки, раціональна методика тісно пов’язується із 
нераціональним, а сам підхід до науки стає більш творчим, наукові ж винаходи намагаються 
відповідати «гуманізованим» стандартам (штучний інтелект, клонування тощо). Одним із 
яскравих прикладів цього є становлення синергетики і спроби осягнути оточуючий нас хаос; 
інший приклад – теорія фракталів. Отже, сам підхід до навколишнього середовища остаточно 
змінюється: світ уже не уявляється чіткою системою чи механізмом, а радше постає як щось 
незбагненне, набагато більше за те, що здатен не те що зрозуміти, а й просто описати наш розум. 
Відтак проект модерну стає недієздатним.  

Крім фундаментальних змін у суспільстві не менш важливими є індивідуальні зміни – ті, що 
стосуються кожного з нас, хоча й здебільшого нав’язані суспільством. Так, у сучасних 
дослідженнях наголошується на тому, що в нинішньому суспільстві речі перестають виконувати 
свою безпосередню роль: вони вже не вичерпуються практичним використанням, а стають радше 
недосяжним ідеалом, до якого людина завжди прагне, хоч ніколи не зможе досягти. Ж. Бодріяр 
зазначає, що «в нашій міській цивілізації дедалі частіше змінюються покоління продуктів, 
приладів, «гаджетів», порівняно з якими людина постає як вид надзвичайно стійкий. Якщо 
вдуматися, – продовжує він, – їх різноманітність аж ніяк не більш дивна, ніж незліченна 
множинність природних видів, яким людина вже склала детальний опис. Причому в ту ж епоху, 
коли вона почала це робити систематично, вона зуміла також створити в Енциклопедії вичерпну 
картину оточуючих її побутових і технічних предметів. Надалі рівновага порушилася: побутові 
речі (про машини не йдеться) стрімко множаться, потреб стає дедалі більше і більше, процес 
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виробництва змушує речі з’являтись і зникати дедалі швидше, у мові не вистачає засобів, щоб їх 
іменувати» [1, с. 9]. Можна стверджувати що людина масового суспільства чи, як визначає це 
явище Ж. Бодріяр, суспільства споживання, перебуває в залежності від речей, від їх плинності й 
мінливості. Людина стає відчуженою і від оточуючих, і від самої себе, оскільки таке 
технологізоване суспільство за допомогою своїх важелів (наприклад, реклами) намагається 
створити у свідомості людини цілісний образ ідеального життя. Але навіть досягнення 
змальованих прикладів не робить людину щасливою: техніка розвивається швидше, ніж людина 
встигає до неї звикнути, і в погоні за цим образом надто легко втратити свою особистість. Тому 
насправді інформаційне суспільство все більш фрагментує дійсність у сприйнятті людини. 

Слід зазначити, що хоча найяскравішими представниками постмодернізму у філософії 
зазвичай вважаються французи (Фуко, Бодріяр), сам постмодернізм формується скоріше як 
інтернаціональне, глобальне явище, як наслідок тісної взаємодії культур і філософських традицій. 
Так, значний внесок у постмодерністське переосмислення предмета і завдань філософії належить 
американцеві Р. Рорті [6]. І сьогодні можна сміливо заявляти про те, що постмодернізм 
розвивається не просто як філософський напрям, а все глибше і глибше поширюється у 
різноманітні сфери людського життя, такі як музика, архітектура, кіно.  

Постмодернізм – надзвичайно гуманістичний напрям у філософії, що намагається 
побудувати нову теорію соціальної реальності, дає нам можливість по-новому поглянути на 
оточуючий світ і зрозуміти сучасні реалії нової технократичної епохи.  

Сьогодні постмодернізм виконує важливу роль серед різноманітних філософських напрямів, 
оскільки створює свою власну та цілісну модель реальності, формує певні специфічні ідеали і 
норми опису та пояснення світу, які осмислюються з плюралістичного погляду, та проголошує 
власні ідеали і норми організації знання. 

Висновки. Постмодернізм виникає як відповідь на виклик модерну та його раціоналістичних 
методів осягнення світу, як спроба осягнення та приборкання технологічних і соціальних змін у 
культурі та загальному прогресі людства. Сьогодні українське суспільство так само, як і західне 
суспільство кінця ХХ століття, стоїть на роздоріжжі та вимагає розв’язання нагальних культурно-
соціальних проблем. Отже, хоча постмодернізм перш за все формується як одна із форм 
постструктуралізму та деконструктивізму, постмодерністський дискурс сьогодні стає на міцний 
«філософський» шлях, а відтак розширює поле своєї взаємодії та використання на практиці, 
оскільки він розуміється скоріше не як просто теорія, що намагається описати суспільні та 
культурні зміни, а як модель соціокультурної дійсності, в яку тісно вплітається та задає вектор 
майже у всіх сферах людської діяльності, починаючи з мистецтв і закінчуючи соціологією, не 
втрачаючи до сьогодні своєї актуальності.  
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Summary 
Klyucheva D., Roshkulets R. Social and Cultural Sources of Postmodern Anthropology. The article 

investigates the establishment of the concept of postmodernism, sources and reasons of its evolution as 
philosophical doctrine. This process was considered in relations with social and cultural changes in society. So 
problem of beginning of postmodernism was shown in culturological and sociological points of view that are 
present in philosophical discourse today. Keywords: postmodern, postmodernism, information, society, culture. 
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НЕЛІНІЙНЕ СВІТОРОЗУМІННЯ 
В КОНТЕКСТІ ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ НАУКИ 

 
Крізь призму теорії самоорганізації та нелінійного підходу здійснюється аналіз основних принципів 

постнекласичної науки та їх екстраполяції на системи різної природи. Особливу увагу автор акцентує на 
принциповій нелінійності та стохастичності біфуркаційних переходів як у соціальних, так і природних 
структурах. Розкривається спеціфіка співвідношення детермінізму і індетермінізму в ці періоди. Автор 
доводить тезу, відповідно до якої формування нелінійного стилю мислення не означає кінець попередньої 
наукової парадигми і межу розвитку класичної картини світу, а початок певного методологічного синтезу 
в межах сучасної картини світу, який здійснюється в нелінійному світорозумінні. Ключові слова: 
нелінійність, постнекласика, біфуркаційні періоди, теорія самоорганізації, детермінізм, індетермінізм. 

  
У багатьох дослідженнях, біля витоків яких стоять основоположники теорії самоорганізації 

– Г. Хакен [17], І. Пригожин, Г. Ніколіс [11], нелінійному світобаченню був відразу заданий 
світоглядний контекст, розширювальний ракурс, що знайшло свій вияв у доповненні строго 
математизованого ядра філософськими коментарями, сміливими аналогіями, які здійснюють 
можливість застосування принципів самоорганізації в різних сферах пізнання. Тут можна 
виокремити дві проблеми, які перебувають у тісному взаємозв’язку. Перша характеризується тим 
потенціалом у галузі наукової мови досліджень світу і суспільства (категоріями, законами, 
принципами), який пропонує нелінійне світорозуміння соціогуманітарному пізнанню. А друга – 
тими принципово новими образами, смислами у сприйнятті сутності світу, людини і суспільства, з 
якими нелінійна парадигма йде в соціогуманітарні науки. Перша – більше проблема методології, 
друга – світобачення (світогляду).  

Які ж принципи нелінійного світобачення можна виявити у загальнонаукових теоріях? 
Вони концентровано виражають методологію теорії самоорганізації, а відповідно – й 
нелінійного підходу:  

1. Принцип становлення, який показує, що головна форма буття – не те, що стало, а те, що 
стає; не спокій, а рух; не завершені, вічні, стійкі – цілісні форми, а перехідні, проміжні, 
тимчасові, ефемерні – дробові утворення. Становлення виражає себе через дві свої крайнощі – 
хаос і порядок. Хаос – основа складності, випадковості, потенції творіння, конструкції. Порядок 
– основа простоти, необхідності, закону, краси, гармонії.  

2. Принцип упізнавання (узагальнення квантомеханічного принципу спостережуваності) 
означає впізнавання буття як становлення. При цьому параметри порядку (амплітуди зростаючих 
конфігурацій) відіграють двояку роль: повідомляють системі, як поводити себе і повідомляють 
спостерігачеві щось про макроскопічні стани системи.  

3. Принцип згоди, який означає, що буття як становлення формується і пізнається лише в 
ході діалогу, комунікативної, доброзичливої взаємодії суб’єктів і встановлення гармонії в 
результаті діалогу. Одне з джерел принципу згоди – принцип конвенціональності в науковому 
пізнанні, сформульований А. Пуанкаре [9, с. 67].  

4. Принцип відповідності, в межах якого відбувається акцентування уваги на можливості 
переходу від класичної науки до постнекласики (як за інтуїтивними параметрами, так і за 
формальними).  

5. Принцип додатковості, який констатує незалежність і принципову неповноту як до-
постнекласичного опису реальності без нелінійного, так і навпаки. Буття у цьому трактуванні 
являє собою як процес, який стає, так і той, що став.  

Ураховуючи, що загальний характер і динамізм нелінійного світорозуміння в сучасній науці 
пов’язані передусім із теорією самоорганізації та заснованому на цьому світобаченні, спробуємо 
осмислити елементи саме такого світорозуміння. Тут варто звернути увагу на те, що, незважаючи 
на запозичення соціогуманітарним знанням окремих елементів категорійного апарату 
природничих дисциплін, перші все ще спираються на твердження, які відображають лінійний 
підхід. Це пов’язано з тим, що деякі з найбільш сучасних форм природничого світоосягнення не 
ввійшли до методологічного апарату соціальних наук. Тому гуманітарне мислення ще й досі більш 
традиційне в концептуальному відношенні, ніж у природничонаукове знання. З числа останніх 
досягнень природничих наук, важливість яких для соціогуманітарних дисциплін ще не до кінця 
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осмислена, варто виокремити принцип нелінійності, принцип додатковості, фундаментальну роль 
випадкового, ідею єдності можливого і дійсного в реальності. Так «у них не на належному рівні 
осмислено феномен додатковості самоорганізації та організації, самоврядування та управління, 
порядку і хаосу й інші закономірності та ідеї» [2, с. 118]. У тому числі й такі принципи як 
нелінійність, незворотність, біфуркація, атрактор та інші. 

Істотно, що статус факторів світобудови нелінійність, нерівноважність і нестійкість 
отримали лише в нелінійно-синергетичному світорозумінні. З позицій класичної парадигми, як 
уже зазначалося, вони сприймались як наслідок того, що та чи та теорія не відповідає очікуванням 
наукового співтовариства, тобто свідчить про неповноту знання. Механічний підхід класичної 
фізики до пізнання світу знайшов яскраве відображення у словах П. Лапласа: «Дайте мені 
розташування і швидкості всіх часток у світі, і я розрахую всі події на вічні часи» [7, с. 41]. 
Іншими словами, якщо знати, які початкові умови були задані, можна з якою завгодно точністю 
розрахувати кінцевий результат. У цьому контексті розвиток має передбачуваний характер. Те, що 
сьогодення визначається минулим, а майбутнє – сьогоденням і минулим.  

Обмеженість такої позиції виявилася, коли було встановлено, що «нелінійні методи 
описують ширше коло процесів, ніж лінійні» [8, с. 78]. У нелінійніймоделі розвитку акценти 
зміщуються з жорсткої детермінації на принципову стохастичність. Будучи найважливішим 
чинником і принципом у процесах світобудови, стохастичність вводить у наукове пізнання 
принцип індетермінізму. При цьому, як уже зазначалося, нелінійний підхід не заперечує ролі 
порядку. Він враховує конструктивну роль хаосу. Фіксуючи руйнівну роль хаосу, нелінійна 
методологія та пов’язане з нею світобачення підкреслює і його творчий первень, тим самим 
розв’язуючи питання діалектично.  

З нелінійністю пов’язане усвідомлення глибокої незворотності соціального розвитку, 
багатоваріантності й альтернативності як в історичній ретроспективі, так і в перспективі, зокрема 
в мисленні, де нелінійність виявляє себе як готовність до несподіваного розростання незначних 
флуктуацій у макроструктуру. Особливо велика роль флуктуацій у зонах біфуркацій. Тепер уже не 
викликає сумнівів той факт, що «необхідні не просто навіть революції, а кризи і катастрофи, вони 
– єдиний спосіб розвитку, переходу на якісно вищий щабель» [5, с. 8-9].  

Констатацією виваженості та наукової коректності поняття біфуркації може слугувати теза 
про те, що «праці визнаних авторитетів у галузі синергетики і теорії катастроф, на які охоче 
посилаються автори обґрунтувань, набагато глибші від однобічного трактування і не дають 
приводу для крайнощів» [4, с. 24]. Тут перш за все враховується наявність у цих поняттях 
внутрішніх і зовнішніх джерел соціальних систем. На цьому акцентує увагу прихильник теорії 
катастроф В. Арнольд [див.: 1]. Асоціюється біфуркація з катастрофічними змінами і конфліктами. 
Однак «у відповідності до теорії самоорганізації, без напруженої альтернативності в розвитку 
історії виникнення нового рівня організації неможливо» [16, с. 119], позаяк у вирішальний момент 
переходу система повинна вчинити критичний вибір через динаміку флуктуацій. Просканувавши 
флуктуаційне тло, система здійснює декілька спроб, у результаті чого обирається якась 
флуктуація. Стабілізувавши її, система перетворюється на «історичний об’єкт», оскільки її 
подальша еволюція виявляється прямо залежною від цього вибору. Так поняттєвою мовою теорії 
самоорганізації фіксуються фундаментальні співвідношення між випадком і зовнішнім 
обмеженням, між випадковістю й доконечністю, між свободою вибору і детермінізмом. Результат, 
який є наслідком дії малої причиновості (флуктуаційних змін), які характеризують вихідний 
нестійкий стан, постає перед нами як випадковий.  

Випадковість у загальному вигляді трактується як відсутність закономірності або ж як щось їй 
протилежне. Саме біфуркаційна модель демонструє, що на рівні результату (великі наслідки) немає 
безпосередніх і рівновеликих причин, які його детермінують, а тому він і описується як випадковий.  

Нелінійна модель (порівняно з класичною та стохастичною) привносить у визначення 
випадковості якісно нове розуміння понять і уявлень: стан нестійкої рівноваги, істотна 
нерівноважність, малі причини – великі наслідки і ефект посилення (самодії) флуктуаційно 
обраного напряму змін. Інакше кажучи, тут ми маємо справу з істотно нелінійними процесами. Це 
дозволяє дійти істотного філософсько-світоглядного висновку про випадковість як одну з базових 
характеристик існування нелінійного світу. У цьому контексті стає можливим більш глибоко 
осмислити засади випадковості. Адже наші початкові уявлення про структурну організацію світу 
ґрунтуються на тому, що у світі немає безпричинових явищ, кожне явище чимось зумовлено, має 
свою першопричину. Випадковість за такого підходу інтерпретується як наслідок складної, 
заплутаної, а тому й опосередкованої множини причин. 
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Нелінійний характер взаємодій розкриває, як можлива подібна опосередкованість. Ідея 
випадковості істотно спирається на уявлення про те, що причини не завжди можуть бути розумно 
співвіднесені зі своїми наслідками, у взаємозв’язках у матеріальному світі існують своєрідні 
ірраціональні елементи. Однак це не означає безпричинового характеру випадку. Труднощі тут 
скоріше пов’язані з тим, що відбувається відмова від моделі лінійного світу як базової, що 
виробляється якісно нове «нелінійне мислення» з його докорінним зламом усталених понять і 
уявлень. Випадковість у процесі «перебудови» мислення набуває нових конструктивних 
характеристик. Якщо в лінійних моделях випадковість несла відповідальність за наявність 
постійних іррегулярних коливань значень певних властивостей систем довкола середніх величин, 
то при аналізі процесів, які мають нелінійний характер, у точках біфуркації випадковість 
(флуктуація) стає відповідальною за зміни глобальних масштабів. Конструктивна роль випадку 
(хаосу) зростає, а отже, змінюються й підстави його задіяння у хід творчих процесів [14, с. 82-
92]. Слід підкреслити, що, як показує історія розвитку форм раціональності, чим складніший і 
різноманітніший світ, тим значніша роль випадковості в ньому. Логіка цього постулату полягає в 
тому, що «світ дуже складний, а людський розум явно неспроможний повністю осягнути його, 
саме тому людина вигадала штучний прийом – у складній природі світу звинувачувати те, що 
прийнято називати випадковим, – і у такий спосіб змогла виокремити сферу, яку можна описати за 
допомогою простих закономірностей» [15, с. 284]. Методологічне домінування детермінізму 
втрачає своє першорядне значення після задіяння випадковості як принципу, що описує 
становлення світобудови, у наукову картину світу. «У цьому зв'язку детермінізм постає як одна з 
мов опису світу, як одна з найбільш спрощених мов» [13, с. 221].  

Розвиваючи цю тему, треба зауважити, що нелінійний підхід усе ж підкреслює значну роль у 
процесах розвитку іншого фундаментального чинника світобудови – доконечності. Детермінізм у 
такому розумінні залишається принципом світу, який реалізує себе в умовах, коли вже відбувся 
виход системи на певний атрактор. В основі такого прочитання чинників світобудови – принцип 
додатковості, який акцентував увагу на співіснуванні випадковості, що домінує в періоди 
біфуркацій системи, і доконечності в періоди постбіфуркаційного, міжбіфуркаційного станів 
системи, які передбачають закони детермінізму.  

Теорія самоорганізації та принцип нелінійності поглиблюють і уточнюють наші уявлення 
про категорії «частина» і «ціле». У межах системного підходу ціле береться у взаємодії з його 
складниками, а цілісні, системні властивості не зводяться до суми частин. «У системі, здатній до 
самоорганізації, частини, або підсистеми, які беруть участь у єдиному, колективному русі, 
втрачають колишню свою автономність, вони несуть на собі відбитки цілого, й тому їх уже не 
можна протиставляти одна одній» [3, с. 348]. Оскільки в процесі взаємодії частин і цілого, що 
беруть участь у колективному русі, частина постає в єдності з цілим, остільки тут позбавляється 
смислу питання: що чому передує – частина цілому чи ціле частині. Оскільки нелінійна 
методологія ставить перед собою завдання дослідження виникнення самоорганізовуваних 
структур, остільки вона може трактуватись як специфічна галузь системного підходу. З іншого 
боку, вона є цілком самостійним напрямом міждисциплінарних досліджень, бо вивчає не стільки 
загальні принципи аналізу й синтезу систем, скільки конкретні механізми утворення процесів 
самоорганізації в системах різної природи.  

Отже, констатуючи єдність випадковості й доконечності, частини і цілого, також хаосу і 
порядку, рівноважності і нерівноважності, теорія самоорганізації та нелінійне світорозуміння, 
а точніше – їх філософське прочитання, ґрунтується на діалектичному сприйнятті дійсності, 
єдності та боротьби протилежних первнів. У цьому контексті розвиток нашого світу виглядає 
складною боротьбою різних протилежних первнів і суперечливих тенденцій на тлі 
безперервної дії випадкових причин, які руйнують одні стійкі (точніше, стабільні) структури і 
створюють передумови для появи нових. Збереження в єдності таких різних пояснювальних 
принципів дозволяє в результаті вважати нелінійне світорозуміння однією з найважливіших 
основ постнекласичної раціональності.  

Важливим науковим фактом у цьому розумінні є збіг змісту і смислового навантаження 
поняття «самоорганізація» у постнекласичній парадигмі та матеріалістичній діалектиці. В обох 
наукових картинах світу самоорганізація фіксується як найважливіша властивість, здатність 
природи (матерії) до мимовільної активності в напрямі зростання організованості явищ і процесів, 
в умовах безперервно змінюваного середовища їх існування.  

Внутрішнім джерелом процесів самоорганізації та саморуху матерії слугує суперечність між 
протилежними тенденціями цих процесів: нестійкістю та стійкістю, безладом і порядком, 
дезорганізацією та організацією, випадковістю й доконечністю. Перехід від хаосу до 
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впорядкованості, від деієрархізації до ієрархізації, від старих структур до нових відбувається за 
аналогією з переходом кількісних змін у якісні. Закон «заперечення заперечення» виявляється тут 
як діалектичне заперечення новою структурою старої. У цьому випадку, з одного боку, структура-
наступниця заперечує свою попередницю, а з іншого боку, виникаючи на її основі та розвиваючи 
внутрішньо властиві їй позитивні тенденції, вона зберігає з нею зв’язок. У цьому розумінні 
дисипація енергії відіграє роль своєрідного природного добору, відкидаючи нежиттєздатні 
властивості системи і зміцнюючи все те, що здатне підживлювати систему «життєвими» 
потенціями надалі.  

Принцип самоорганізації може бути з успіхом використаний для експлікації та уточнення не 
тільки категорії саморуху, а й розвитку [10, с. 118]. Феномен нелінійності представляє особливий 
інтерес для конкретизації та розробки ряду фундаментальних тверджень діалектичної концепції 
розвитку. Те, що в традиційному діалектичному описі розвитку структурно не аналізувалось, а 
просто позначалось як «стрибок», «перехід у нову якість», тепер стало предметом наукового аналізу.  

Новий підхід до самоорганізації, по-перше, може стати основою для створення єдиної концепції 
глобального еволюціонізму. Така концепція покликана показати, як у результаті самоорганізації та 
ускладнення структури систем відбувається виникнення різних форм руху матерії, починаючи від 
найпростіших об’єктів неорганічної природи і закінчуючи живими системами. По-друге, доводячи 
існування самоорганізації у відкритих системах різної природи, теорія самоорганізації тим самим 
підтверджує, що принцип саморуху і внутрішньої активності матерії можна застосувати до всіх її 
форм. Тому колишнє метафізичне і механістичне уявлення про неорганічну матерію як сталу масу, що 
приводиться в рух зовнішньою силою, виявляється неспроможним. По-третє, результати, отримані в 
межах постнекласичної науки, дають можливість краще зрозуміти механізми виникнення нових 
структур у результаті взаємодії елементів системи, що призводять до появи кооперативних процесів. 
Усе це сприяє уточненню та конкретизації таких філософських категорій як структура і система, 
порядок і безлад, стійкість і нестійкість, простота і складність, які використовуються для 
характеристики процесів розвитку. Нарешті, сам розвиток багато в чому постає по-новому в світлі 
досягнень нелінійної картини світу. У цьому контексті поняття вищого і нижчого, простого і 
складного можуть інтерпретуватися по-різному. І найбільш адекватним у цьому випадку є пояснення 
за допомогою понять організації та самоорганізації. Саме на їх основі стає можливим обговорювати 
механізми і критерії розвитку в неорганічному світі, а найголовніше – обґрунтувати і конкретно 
розкрити зв’язок і взаємодію між неживою і живою природою як якісно відмінними, але водночас 
єдиними формами матерії, що рухається та розвивається.  

У межах кібернетики як науки про загальні принципи управління організація трактується, 
по-перше, з погляду збереження динамічної стійкості, тобто підтримання всіх істотних параметрів 
системи в заданому режимі (принцип гомеостазу), по-друге, контрольованої зміни організації за 
допомогою сигналів прямого і зворотнього зв’язку для досягнення заздалегідь поставлених цілей 
(автоматичне регулювання і управління) [12, с. 135].  

Обмеженість кібернетичного підходу до організації полягає в тому, що він не враховує інші 
типи організації, що зустрічаються як у людській діяльності, так і, особливо, в об’єктивному світі, де 
організація постає передусім як самоорганізація матеріальних систем у процесі їх розвитку, а 
досліджує лише системи управління. При цьому кібернетика займалася дослідженням самоорганізації 
в спеціально сконструйованих машинах і пристроях, але в них вона зрештою зумовлювалася 
діяльністю людини, яка мала доцільний характер. Саме через втручання в цей процес людського 
чинника про жодні спонтанні процеси в строгому значенні слова тут не могло бути й мови і, отже, 
самоорганізація в кібернетиці відрізняється від самоорганізації в синергетиці [12, с. 134-142].  

У контексті системно-структурного підходу організація та самоорганізація досліджуються з 
набагато ширшого погляду. Тут підкреслюється взаємодія частин і цілого, що призводить до 
виникнення специфічних системних властивостей, відсутніх у частин. З такого погляду 
кооперативний ефект можна трактувати як окремий випадок системної властивості. Однак загальна 
теорія систем і системний підхід нічого не говорять про конкретні механізми взаємодії специфічних 
систем, у яких виникають ефекти взаємодії під час входження системи в зону біфуркації.  

Дослідники, які започаткували синергетичні дослідження, своїм головним завданням вважають 
розкриття конкретних механізмів взаємодії великої кількості об’єктів, що призводить до спонтанного 
виникнення їх самоорганізації. Удосконалення організації, пов’язане з розвитком матеріальних систем, 
у теорії самоорганізації постає як перехід від старих структур до нових, тобто від одного типу 
взаємодії, впорядкованості елементів системи до іншого, який вимагає не просто кількісної, а й 
якісної, ціннісної характеристики інформації. Отже, нелінійний підхід, зорієнтований на аналіз 
самоорганізації, виявляється перспективнішим як із методологічного, так і з наукового 
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погляду. Переваги такого підходу з методологічних позицій очевидні, тому що процеси розвитку 
конкретних видів матерії, її форм руху пов’язані саме з процесами її самоорганізації. Для живої 
природи ці процеси розвитку досліджуються всім комплексом біологічних теорій і дисциплін. Однак 
моделі, запропоновані теорією самоорганізації, можуть і тут допомогти вивчити багато цікавих явищ 
за допомогою аналогій, почерпнутих з аналізу процесів у фізиці та хімії. Саме через 
міждисциплінарність виявилося можливим ефективніше застосовувати сучасні фізико-хімічні методи 
для дослідження живих і соціальних систем, оскільки підхід до них як до самоорганізовуваних 
процесів менше спотворює їх справжню природу, а одержані при цьому висновки можна 
контролювати за допомогою спостереження, біологічного і соціального експерименту [8, с. 78].  

Відкриття у постнекласичній науці процесів самоорганізації в неживій природі ясно показує, 
що перехід від безладу до порядку, що супроводжується виникненням самоорганізації та стійких 
структур, зміна старих структур новими відбувається за специфічними внутрішніми законами, 
властивими тим або тим формам руху матерії. У кінцевому рахунку, саме якісні та кількісні 
критерії самоорганізації характеризують рівень складності й досконалості відповідних форм руху. 
Спираючись на ці уявлення, можна дати класифікацію видів, форм, властивостей матерії за 
ступенем їх складності, досконалості організації, а тим самим – і за ступенем розвитку. У зв’язку з 
цим і сам розвиток постає як досить складний процес руху, який самоорганізується від простого 
до складного, від менш організованого й досконалого до більш організованих і складних форм.  

Отже, з урахуванням нелінійного світорозуміння сутність розвитку можна визначити так: 
розвиток – це зростання ступеня синтезу порядку і хаосу, зумовлене прагненням до максимальної 
стійкості. Такий процес має нелінійний характер. Поняття розвитку в зазначеному розумінні 
універсальне, тобто однаково стосується як сфери неорганічних, так біологічних і соціальних 
явищ. Загальність цього поняття визначається тим, що в його визначенні використані уявлення 
про порядок, хаос і стійкість, універсальність яких не підлягає сумніву. На тлі взаємопереходів 
хаосу і порядку, народження найпростіших дисипативних систем як елементарної форми синтезу 
порядку і хаосу та їх перехід до більш складних форм синтезу (завдяки утворенню дисипативних 
систем з більш складною ієрархічною структурою) є, мабуть, універсальний спосіб досягнення 
об’єктивною реальністю стану максимальної стійкості [17, с. 87]. Зважаючи на нестійкість будь-
яких переходів від хаосу до порядку і назад, максимальна стійкість може бути досягнута лише 
шляхом подолання самої протилежності між хаосом і порядком.  

Отже, філософська інтерпретація ідей і результатів теорії самоорганізації постулює 
природничо-наукове підтвердження фундаментального принципу саморуху матерії. Згідно з цим 
принципом саморух матерії постає: 1) як рух, внутрішньо властивий самій матерії; 2) як рух 
мимовільний, що не допускає втручання зовнішніх сил; 3) як рух спонтанний; 4) на деяких етапах 
еволюції системи принцип саморуху матерії постає не тільки як тенденція до самоорганізації, а й 
тенденція до саморуйнування.  

Нелінійне світобачення має глибокі світоглядні наслідки. Воно не просто змінює понятійний 
лад мислення, але перебудовує і наше світовідчуття, сприйняття простору і часу, нашу життєву 
позицію, наше ставлення до життя. Теорія самоорганізації, як уже згадувалося, відкриває інший 
бік світу: його нестабільність, нелінійність і відкритість (різні варіанти майбутнього), зростаючу 
складність формоутворень, їх об’єднань у цілісності, що еволюціонують. Загальна спрямованість 
подібного роду досліджень повинна бути виражена небагатьма ключовими словами: еволюція, 
коеволюція, самоорганізація, складність, хаос, нелінійність, нестабільність, відкритість. При 
цьому, надаючи процесу порядкоформування універсальний характер, проголошуючи спільність 
законів самоорганізації на рівні природи, суспільства і людини, нелінійність виходить на 
найважливішу світоглядну проблему – проблему пошуку людиною свого місця у світі, в якому 
відбувається саморозвиток. Можна сказати, що якщо раніше людина прагнула до 
самоствердження, «ліпити світ за своїм образом і подобою» (звідси популярність ідей прогресу, 
управління світом) [11, с. 56], то нелінійний аспект відкриває інший, інтеграційний світоглядний 
підхід: людина повинна прагнути «ліпити себе за образом і подобою світу», не перебудовувати 
світобудову, а вбудовувати себе у впорядковану світобудову. Звідси – іманентне прагнення теорії 
самоорганізації до філософського пошуку наскрізних, універсальних, загальних для світу духу і 
світу матерії закономірностей упорядкування як орієнтирів для індивідуального і суспільного 
буття сучасної людини, спрямованих не стільки на конкуренцію та кількісні накопичення, скільки 
на кооперацію та якісні переходи.  

Картина світу, експлікована теорією самоорганізації, імпліцитно містить смисложиттєву модель 
– модель саморозвитку людини у світі, в якому відбувається самоорганізація. Людина у своєму 
ставленні до світу уникає двох крайнощів: з одного боку, вона не є маріонеткою в трансцендентній грі 
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вищих сил, а з іншого – вона не є домінуючою силою у Всесвіті. Людина постає старанним учнем 
Природи і Космосу, вибудовує своє індивідуальне буття за законами універсального світопорядку [11, 
с.122]. Відбувається світоглядне піднесення організації себе і свого оточення до рівня абсолютних 
смислів. Сучасна людина – людина науково-технічної ери, яка, переконуючись у синхронності та 
наскрізному характері законів самоорганізації в природі, соціумі, культурі, розвитку психічної сфери, 
знаходить у такому світобаченні надійні раціональні, етичні та естетичні засади для осмислення свого 
окремого життя в загальному потоці буття. Наука ж перестає розумітись як джерело влади над світом, 
а ступає умовою внутрішнього перетворення людини, яка пізнає [10, с.346].  

Нелінійне світорозуміння як бачення світу крізь призму законів його самоорганізації покликане 
не тільки продемонструвати сучасній людині ідентичність, синхронність принципів буття, а й навчити 
її розпізнавати у спонтанному розмаїтті мирської повсякденності універсальні алгоритми 
саморозвитку, самоструктуризації, формоутворення. Іншими словами, теорія самоорганізації 
презентує новітнє природознавство і доходить тих же висновків, що й мислителі минулого: зрозуміти 
світ і себе не означає накопичити і з’єднати масу розрізнених знань про різні аспекти реальності. 
Зрозуміти себе і світ – означає оволодіти логікою смислів організації світу і себе в цьому світі.  

Подібна трансформація мислення, що викликана до життя концепцією самоорганізації, 
вимагає і відповідної зміни цінностей. Тривалий час наука і технологія у новоєвропейській 
культурній традиції розвивалася так, що вони узгоджувалися лише з західною системою 
цінностей. Тепер з’ясовується, що сучасний тип науково-технічного розвитку може бути 
доповнений альтернативними, здавалося б, чужими для західних цінностей світоглядними ідеями 
східних культур [6]. Тут можна виокремити три основні моменти.  

По-перше, східні культури завжди виходили з того, що природний світ – це живий організм, 
а не знеособлене неорганічне поле, яке можна перетворювати і переробляти. Тривалий час західна 
наука ставилася до цих ідей як до пережитків міфу і містики. Але після розвитку сучасних уявлень 
про біосферу як глобальну екосистему, з’ясувалося, що середовище, яеа нас безпосередньо оточує, 
справді є цілісним організмом, у який задіяна людина. Ці уявлення вже починають у певному 
розумінні резонувати з образами природи, які були притаманні стародавнім культурам.  

По-друге, об’єкти, які репрезентують людиномірні, здатні до саморозвитку системи, 
вимагають особливих стратегій діяльності. Настанова на активне силове перетворення об’єктів 
уже неефективна у взаємодії з такими системами. За простого зростання зовнішнього силового 
тиску система може не породжувати нове, а лише відтворювати один і той самий набір структур. 
Однак у стані нестійкості, нелінійності, в точках біфуркації часто невеликий вплив – укол у 
певному просторово-часовому локусі здатен породжувати нові структури та рівні організації. 

По-третє, у стратегіях діяльності зі складними людиномірними системами виникає новий 
тип інтеграції істини і моральності, цілераціональної та аксіораціональної дії. Наукове пізнання і 
технологічна діяльність з такими системами передбачає врахування цілого спектру можливих 
траєкторій розвитку системи у точках біфуркації. Реальний вплив на неї з метою пізнання чи 
технологічної зміни завжди стикаються з проблемою вибору певного сценарію розвитку з безлічі 
можливих сценаріїв. І орієнтирами в цьому виборі слугують не лише знання, а й моральні 
принципи, що накладають заборони на небезпечні для людини способи експериментування з 
системою та її перетвореннями. 

У західній традиції наукового дослідження домінує цілераціональність і самоствердження, у 
східному типі мислення – ціннісна раціональність та інтеграція. Новий тип раціональності, який 
сьогодні утверджується в науці, ініційований синергетичною парадигмою, заснований на зміщенні 
акцентів від самоствердження до інтеграції. Ці тенденції – самостверджуюча й інтегративна – два 
найважливіші аспекти будь-якої живої системи. Жоден із них по своїй суті не є ні хорошим, ні 
поганим. Хороше характеризується динамічною рівновагою; погане, або хворобливе, зумовлене 
порушенням рівноваги, переоцінкою однієї тенденції та нехтуванням іншої. Це з очевидністю 
домінує і в нашому мисленні, і в системі наших цінностей.  

Ми можемо помітити, що цінності, які самостверджуються, асоціюються з чоловічим 
первнем. Справді, у класичній картині світу, з її патріархальним суспільством, чоловіки 
наділяються не лише привілеями, але також економічними перевагами і політичною владою. І в 
цьому криється одна з причин того, чому зрушення до більш збалансованого світорозуміння і до 
системи цінностей такі важкі для більшості людей. Тим часом існує інша форма влади, більш 
прийнятна для нової парадигми – влада як здатність впливати на інших. Ідеальною структурою 
для здійснення цього типу влади є не ієрархія, а мережа. І перехід до нелінійної картини світу 
передбачає зрушення і в соціальній організації – від ієрархії до мереж [6, с. 89].  
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Структура не ієрархічна, а мережева притаманна більшості моделей світобудови у древніх 
космогоніях, у християнських містичних ученнях і східних релігіях. Тому не випадково, на наш 
погляд, уже в перших працях, присвячених філософському аналізу постнекласичних ідей, були 
відзначені глибокі паралелі між твердженнями теорії самоорганізації (І. Пригожин, І. Стенгерс, 
Е. Янч, Ф. Капра, С. Курдюмов і О. Князєва, С. Гомаюнов, Т. Григор’єва) та ідеями, характерними 
для позанаукових форм пізнання.  

У цьому аспекті зроблено лише перші, хоча й досить сміливі, кроки з виявлення 
культурологічних і теологічних смислів ідей теорії самоорганізації. Величезна теоретична робота з 
уведення у філософський і загальнонауковий обіг космогонічних і теологічних уявлень про 
світобудову, зі співвіднесення цих різних поняттєвих контекстів ще попереду. Зараз важливо 
відзначити лише те, що теорія самоорганізації та ініційований нею нелінійний стиль мислення 
дали поштовх такому співвіднесенню, що дозволяє навести мости між минулим, сьогоденням і 
майбутнім інтелектуальним і духовним досвідом людства.  

Нелінійне світобачення не означає відмови від традицій, накопичених в інших сферах 
людської культури. Понад те, розширювальна (світоглядна й методологічна) інтерпретація ідей 
самоорганізації веде до творчого «перевідкриття», переосмислення відомих образів, символів, 
цінностей культури, дозволяє оживити для сучасної людини архаїчні пласти і традиції історії та 
культури. Справді, якщо порівнювати ідеї теорії самоорганізації про універсальну світобудову з 
космогонічними уявленнями, ми можемо зафіксувати, що їх основні твердження структурно 
ідентичні. Так, уявлення давніх про первісний Хаос як про безформну першооснову всіх світових 
структур порядку співвідноситься з нелінійним розумінням середовища, де у потенційній 
можливості міститься весь спектр можливих структур – атракторів еволюції. Двоїста роль хаосу 
стосовно впорядкованих структур асоціюється у древніх поглядах з ходінням Бога в глибини 
Хаосу в ім’я початку нового життєвого циклу, вивільнення Героєм творчої сили, яка прихована у 
Хаосі. Йдеться, з одного боку, про небезпеку ентропійного згасання створеної структури, 
позбавленої енергетичного «живлення», а з іншого – про роль хаосу як носія новаційних 
флуктуацій та хаосу як формотворної дисипативної сили. Синергетичний принцип про 
співіснування у створених структурах порядку на макрорівні та хаосу на мікрорівні корелює з 
ідеєю древніх про те, що хаос із світобудови ніколи не зникає і зберігається в порядку.  

У такому розумінні виникає новий діалог людини і природи, людська творчість постає як 
відкритий процес виробництва та винаходів у відкритому світі, що виробляє і створює винаходи. 
Виникає потреба у встановленні нових зв’язків між історією людини, людських суспільств і 
мінливою природою. Ці зв’язки, новий синтез, пошук нової єдності між природою і людиною є 
вираженням фундаментальної тенденції у Всесвіті. Тому й сучасна наука, що зазнала за останні 
десятиліття концептуальних трансформацій, стала частиною пошуків трансцендентальних, 
універсальних патернів, властивих багатьом видам культурної діяльності: мистецтву, музиці, 
літературі. Постнекласична наука завдяки нелінійному підходу ліквідує дихотомію між діяльністю 
вченого і літератора. Літературний твір, як правило, починається з опису вихідної ситуації за 
допомогою скінченної кількості слів, причому в цій частині розповідь ще відкрита для численних 
ліній розвитку сюжету. Ця особливість літературного твору якраз і надає читанню цікавості – 
завжди цікаво, який з можливих варіантів розвитку вихідної ситуації буде реалізований [4, с. 51].  

Говорячи про зміну поглядів на розвиток як просто поступальний рух до розуміння цього 
процесу як самоорганізації, звернімося до розуміння порядку і хаосу в розвитку як процесу, що 
організовується ззовні, виробленому в межах теоретичної соціології та загальнонаукових 
концепцій. Тут ми також виявимо багато цікавих ідей.  

Пошуки образу соціального порядку, представлені в соціологічних концепціях, стосувалися 
різних сторін, аспектів майбутньої універсальної моделі соціальної самоорганізації. Наприклад, 
порушення питання Гоббсом про соціальний порядок можна розуміти як першу теоретичну 
розробку майбутньої проблеми формування порядку як переходу до макроскопічної 
впорядкованості при збереженні мікроскопічної хаотичності, перехід до когерентності, 
узгодженості окремих елементів системи, породження нової цілісності, яка переважає за своїми 
якостями елементи, які в неї входять [13, с. 76].  

Класична соціологія, яка внесла в аналіз соціуму ідею еволюції та розуміння суспільства як 
цілого (організму), що розвивається, долучила до сфери свого дослідження нове коло проблем, 
пов’язане із саморозвитком макросоціологічних систем. Порядок став асоціюватися зі складністю, 
а розвиток соціуму – з наростанням внутрішньої неоднорідності та внутрішньо-системної 
складності (О. Конт, Е. Дюркгайм, К. Маркс). Виникнення соціальної впорядкованості на 
макрорівні супроводжується зростанням внутрішньої диференціації на мікрорівні, спеціалізацією 
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за окремими видами праці, видами діяльності, формами соціального життя. Теорія самоорганізації 
описує це як неодмінність наростання структурної неоднорідності, порушення симетрії в ім’я 
народження нового, більш складного порядку.  

Соціологічні уявлення про соціальну рівновагу як адаптивну властивість системи, баланс 
стійкості та нестійкості, циклічність у концепції В. Парето так само можна трактувати як 
теоретичний внесок у нелінійне світорозуміння. Ці ідеї увійшли в стохастичну модель як окремий 
випадок, як момент загального процесу саморозвитку системи.  

І, нарешті, ми вважаємо, що можна говорити про найглибшу внутрішню спорідненість 
нелінійного підходу з теорією соціальної ентропії, кібернетикою, загальною теорією систем, а отже, 
і про методологічний синтез, здійснений у синергетичній моделі процесів самоорганізації складних 
систем. Теорія самоорганізації не тільки акумулює попередні напрацювання теоретичної думки про 
закони світоустрою та організації, не лише надає їм нове природничо-наукове підтвердження, а й 
примиряє конфліктуючі сторони, тобто логічно розв’язує суперечності у розумінні ходу і характеру 
еволюційних процесів у складно-організованих системах, що склалися в науці до середини XX 
століття. Стирання межі між об’єктом і суб’єктом, між тим, хто пізнає, і пізнаваним окреслило сферу 
нового «діалогу з природою», суть якого І. Пригожин і Г. Ніколіс визначили так: «Ми перетворимо 
те, що на перший погляд здається перешкодою, обмеженням, на новий погляд, який і надає нового 
смислу відношенню між тим, хто пізнає, і пізнаваним» [11, с. 262].  

Синергетичну теорію і нелінійний підхід можна вважати найповнішим, адекватним і 
інтегральним знанням про становлення порядку в системах різної природи тому, що воно 
репрезентує різні етапи процесу еволюції порядку – починаючи з його виникнення та закінчуючи 
розпадом. Говорячи про синтезуючу роль теорії самоорганізації, варто підкреслити, що ця роль 
заснована на факті не суперечності, а доповнення філософських уявлень про діалектичні закони 
розвитку. Закономірності цілісного процесу самоорганізації можна вважати інваріантом основних 
законів діалектики, що описують джерело, механізм і спрямованість розвитку. Досліджувані 
синергетикою закономірності самоорганізації розгортаються в руслі базових категорій діалектики: 
кількості – якості, міри – стрибка, доконечного – випадкового, частини – цілого, внутрішнього – 
зовнішнього, диференціації – інтеграції.  

Постнекласична картина світу, основу якої становить синергетична парадигма, містить такі 
патерни нового нелінійного способу мислення: 

1. Предметом науки є не тільки процеси і явища, які підпадають під загальні закономірності, 
а й події індивідуальні, неповторні, випадкові. 

2. Природний порядок світобудови не є початковим, матерія інертна, їй притаманні джерела 
саморуху, внутрішньої активності. Функціювання природних систем має відтворювальний характер. 

3. Математичний опис реальності не є універсальним і всеохопним. Гуманітарні науки за 
умов нової картини світу доводять свою недругорядну роль у спробі створити адекватну модель 
світобудови. Нове нелінійне мислення доводить неодмінність методологічного синтезу 
природничо-наукового знання та гуманітарного мислення. Тільки в цьому контексті може бути 
знайдена альтернатива класичної моделі, що відповідає очікуванням як представників точних, 
так і гуманітарних дисциплін.  

4. Відтворення систем має певну спрямованість, але воно не підпорядковане жорсткій 
детермінації. У постнекласичній картині світу детермінізм в описі світу не заперечує 
випадковості – вони узгоджуються і взаємодоповнюють одне одного. У біфуркаційний період у 
системі переважну роль відіграють нестійкість до зовнішніх умов, випадковість. 
Постбіфуркаційнй період, коли система переживає порівняно більш стійкий стан, 
характеризується набуттям чинності причиново-наслідкових зв’язків.  

5. Розвиток має багатоваріантний, альтернативний характер, отже, буде цілком логічно 
припустити, що так звані «тупикові», проміжні шляхи розвитку потенційно можуть виявитися 
досконалішими або перспективнішими від того варіанту розвитку, який утілився в реальність.  

6. Принцип нелінійності доводить, що досягнення сталого, оптимального стану для системи 
неможливе без проходження через нестійкість. На перший план висувається конструктивна роль 
випадковості, хаосу, а не тільки руйнівна сторона медалі – їх сутності. 

7. Процес розвитку передбачає як зростання різноманітності, так і його згортання. 
8. Спрямованість розвитку систем не задана однозначно, тому що нарощування складності в 

структурі відбувається за нелінійними законами, тобто не можна зводити розвиток до 
кумулятивної поступальності. Термін «управління» в цьому контексті доцільно, на наш погляд, 
замінити на «спрямовуючий вплив» (особливо це припущення важливе для громадських 
структур і для людини), оскільки управляти складно-організованими системами неможливо. Для 
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систем цього типу схема «керування – результат» не цілком адекватна, в силу того, що тут більш 
важливий своєчасний топологічний вплив на внутрішні тенденції, властиві цим системам, а 
також важливим є припущення існування зон і моментів, вільних від будь-якого контролю. Ці 
зони характеризуються принциповою непередбачуваністю.  

Отже, потрібно підкреслити, що формування нелінійного стилю мислення не означає кінець 
попередної наукової парадигми і межу розвитку класичної картини світу. На цьому етапі ми 
можемо говорити про певний методологічний синтез у межах сучасної картини світу, який 
здійснюється в нелінійному світорозумінні. Воно містить у собі: 1) ядро постнекласичного стилю 
мислення; 2) суттєві елементи детермінізму з його причиново-наслідковими зв'язками; 3) основні 
принципи імовірнісного (некласичного) стилю, пов’язаного з термодинамікою, що відкрила 
незворотність фізичних процесів.  

Висновок. Отже, теорія самоорганізації, світоглядним стрижнем якої є принцип нелінйності, 
покликана у науковий спосіб осмислити те, що не потрапляло раніше в коло дослідження науки 
(хаос, порядок, становлення – все те, що не піддавалося раніше науковому опису). Вона є спробою 
раціонально пояснити нераціонально влаштований світ, або точніше – намагається створити 
раціональну модель нераціонально влаштованого світу. Все це дозволяє говорити про те, що 
синергетика, здійснюючи світоглядний і методологічний синтез, здатна згодом трансформуватись 
у філософію самоорганізації, нелінійне мислення. Вона акцентує увагу на Людині та соціальних 
системах. Аналізу методологічного значення теорії самоорганізації та нелінійного підходу в 
осмисленні соціальних процесів і буде присвячено наступну нашу розвідку.  
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Summary 
Snegiriov І. Nonlinear Understanding of the World in the Context of Post-non-classical Science. The 

article through the prism of self-organization theory and nonlinear approach analyzes the basic principles of 
post-non-classical science and its extrapolation of a different nature. Particular attention is paid to the principle 
of non-linearity and stochastic bifurcation transitions in the social and natural structures. Specificity of 
determinism and indeterminism ratio in these periods. The author proves the thesis that the formation of a non-
linear way of thinking does not mean the end of the old scientific paradigm and the limits of the classical picture 
of the world, and we are talking about some methodological synthesis within the modern picture of the world, 
which is carried out in a non-linear worldview. Keywords: nonlinearity, postneklassika, bifurcation periods, the 
theory of self- organization, determinism, indeterminism. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ КОНСТАНТ 
УКРАЇНСЬКОГО ФІЛОСОФСЬКОГО ДИСКУРСУ 

 
Досліджується проблемне поле україномовного філософського дискурсу, зокрема такий його аспект 

як термінотворення. Цей процес аналізується крізь призму взаємодії української та європейських 
національних філософій і, як наслідок, взаємопроникнення змісту філософських термінів. Проблема 
термінології досліджується в ракурсі етимологічного осмислення іншомовних термінів (англійських, 
французьких, німецьких), їх витоків із древніх мов, які мають місце в українському філософському обігу. 
Ключові слова: україномовний філософський дискурс, термінологія, грека, латина, константа, концепт, 
пристрасть, солідарність. 

 
Актуальність теми. Проблема мови у філософії актуалізована щонайменше початком ХІХ 

століття, передусім німецькою романтичною школою, в руслі якої започатковується як 
культурологічний, так і лінгвістичний процес, конституюються герменевтика, філософія культури та 
філософія мови. ХХ ст. характеризується посиленням філософсько-лінгвістичної традиції шляхом 
так званого «лінгвістичного повороту», проблематику якого досліджує ціла плеяда видатних 
філософів, серед яких Г. Фреге Л. Вітґенштайн, М. Даміт, Дж. Мур, Дж. Остін, Дж. Райл, Дж. Серл, 
П. Стросон та ін., які зосереджують свої дослідницькі зусилля на тому, що світ доступний людині у 
пізнанні завдяки мові і мова не просто правильно чи неправильно віддзеркалює світ, а постає 
головним джерелом його можливих інтерпретацій. Наступний етап пов’язаний з фактором 
глобалізації, багатовекторність якого не оминула і мовної сфери. Проблемою стає «вільне блукання 
чужих слів» в усіх європейських мовах, схоплення та привласнення їх собі, буквальне хизування 
ними та нерідко довільне і необережне користування.  

У цей процес включається постмодерністський дискурс, для якого мовна проблематика та й 
проблема текстуальності загалом, як це має місце, приміром, у Ж. Деріди, стає визначальною, а 
пошук нових форм вербалізації нерідко радикалізується до непередбачуваності. Тому вже нікого не 
дивує багатозначність термінів, складнощі у спробах висловитись і зрозуміти висловлення, звідки 
непорозуміння, або взагалі нерозуміння почутого-написаного.  

Це загальна проблема філософського дискурсу – українського, європейського, світового. Адже 
сам термін «дискурс» відображає реальний стан філософської мовної культури сьогодення, оскільки 
точний переклад цього слова означає «мовлення». Якщо мовлення – це акт або здатність, то дискурс – 
швидше результат того й того. І мовлення, і дискурс – актуалізація мови. Але мовлення – це 
потенційна чи діюча її актуалізація, тоді як дискурс – її ентелехія, як сказав би послідовник 
Аристотеля, – її творення. Дискурс – це завершене й доведене до досконалості мовлення. Ось чому ми 
особливо чутливі до недосконалостей дискурсу. Слова летючі. Дискурс тягне до землі [див.: 6, с. 156]. 
Якщо філософія покликана привносити ясність у життя, то дискурс – у філософію. Тому 
вдосконалення україномовного філософського дискурсу передбачає ґрунтовний перегляд остаточного 
смислу основоположних філософських термінів, широковживаних і, на перший погляд, знаних. 

Якщо говорити про ступінь наукової розробки цієї проблематики, то єдиним у такому роді, 
але й доволі масштабним, є дослідження цілої групи французьких філософів і мовознавців під 
егідою Барбари Кассен, які в подальшому зачепили філософів і перекладачів інших 
національностей. Плоди їхньої праці вилились у трьохтомний «Європейський словник філософій» 
[див.: 4], виданий в Україні у 2011 році. Підзаголовком цього Словника є «Лексикон 
неперекладностей», що говорить сам за себе. «…Філософія для авторів «Словника» не є 
розумовою діяльністю, яка лише зовнішньо пов’язана з мовою – а з іншого боку, не є й діяльністю, 
монопольно пов’язаною лише з певними «обраними» мовами, які одні лише мусять вважатися по-
справжньому «філософськими». Навпаки, кожна мова, на переконання авторів Словника, надає її 
носіям унікальні та неповторні ресурси філософування…» [4, с. 8]. У Словнику зібрана певна 
(фізично можлива) кількість філософських термінів, перекладних, складно-перекладних або 
неперекладних, відомих кожному філософу (й не тільки), які детально аналізуються від своїх 
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витоків до сучасності. Відтак стає очевидною та прихована небезпека, яка криється в 
легковажному ставленні до мови, або в неконтрольованому мовленні. Словник корисний не лише 
для філософів і мовознавців, а й для тих, хто намагається пізнати онтологічний статус мови.  

Усе ж цей Словник залишається французьким, а не українським, хоча згадана праця 
акцентує увагу саме на українському філософському дискурсі. Тому наукова новизна роботи 
полягає у спробі створити термінологічний каркас філософського мовлення, апеляції до 
автентичності та оригінальності української філософії та її основоположних термінів зокрема. 
Значна частина понять, які перебувають у щоденному обігу філософа, котрий, не задумуючись, 
цілком упевнений у знанні їхнього смислу, втратила своє первинне значення або з часом набула 
смислових нашарувань. Так виникають непорозуміння на рівні колективу, нації, світової 
спільноти і, що не менш важливо, на рівні діалогу індивіда з історичним філософським спадком.  

Українська філософська спільнота часто перекладає і вживає філософські терміни з англійської, 
німецької, французької мов, які є перекладом з латинської, а він, у свою чергу, є перекладом або 
калькою з грецької (що показано нижче на прикладі). Від такого багаторазового перекладу можна 
чекати чого завгодно, але не прозорості та ясності понять і термінів. Загалом же такі філософські 
терміни як латинська калька з грецької, а також латинські відповідники грецьких понять повинні 
насторожувати мовця. Адже вони призводять до значних смислових зміщень. Це вкрай важливо, 
оскільки скрупульозні штудії словників цих древніх мов наводять на думку, що українська філософія 
ближча за духом до грецької мови. Перші лінгвістичні терміни, які з’явились на території колишньої 
Київської Русі, були запозичені саме з грецьких граматик. Грецька термінологія стала основним 
джерелом для формування української лінгвістичної термінології та більшість грецьких термінів у ній 
збереглася в ужитку аж до сьогодення. Навіть у буденному досвіді українці безпосередньо вживають 
слова грецького походження, тоді як латинські слова в багатьох випадках викликають труднощі у 
процесі розуміння, що схоже на наявність певного бар’єру [див.: 5]. 

Запозичення відбувається двома шляхами: безпосередньо з мови до мови та 
опосередковано. Українська лінгвістична термінологія не складає в цьому плані виключення. 
Значна кількість запозичених термінів не потрапила в українську мову безпосередньо з 
основної мови, але через іншу. Тож терміни латинського чи грецького походження були 
запозичені через західноєвропейські мови. З них найчастішим посередником були німецька та 
французька мови. Що стосується грецьких термінів, то вони в більшості випадків 
запозичувалися ще через латинську мову [див.: 5]. 

Сьогодні точки перетину європейських філософій назвати просто взаємодією було б 
недостатньо – це не відображає реальної картини. «Стирання кордонів і меж» переходить будь-
які межі і в результаті складається враження, що весь світ філософує однією мовою. Стає 
складно виокремити зі спільного хору соло окремої нації. Менш за все необхідна оцінка таких 
процесів з погляду добра і зла, адже це – невідворотний і логічний процес світової історії. 
Залишається лише констатувати його як факт. Однак це не означає, що будь-яка автентична 
національна філософія неможлива. «Говорити про єдину «європейську філософію» так само 
парадоксально, як говорити про єдину «європейську мову». З метою забезпечення 
взаєморозуміння доводиться, певна річ, звертатись і до того, й до того: при цьому роль першого 
виконує певний набір «загальноєвропейських» філософських концептів, а роль другого – колись 
латина, нині ж особлива «нейтралізована» версія англійської мови, яка вимушено платить за 
інтернаціоналізацію власним оштучненням. Але подальше заглиблення відкриває за 
європейською філософською єдністю множину мовно-світоглядних унікальностей, які разом 
складають уже не Універсум, а Мультиверсум. Відповідно, справжньою основою кожної з 
численних європейських філософій постає набір не універсальних, а цілком унікальних 
філософських концептів, які повною мірою розкривають своє смислове багатство лише у 
рідному для них мовному оточенні, але по ходу свого історичного становлення частково 
вбирають у себе також і смисли інших споріднених концептів, які існували чи досі існують в 
інших європейських філософських мовах» [4, с. 8]. Відтак перед нами постає вибір однієї з двох 
позицій, які умовно можна назвати «плюралізмом» (мов, філософій) і «єдністю».  

Очевидно, що у розв’язанні кола означених проблем ми пристаємо на бік плюралізму. «Коли 
людина наївно каже, «що <українською мовою> можна перекласти все», – це те саме, що сказати: 
«в принципі, я особисто можу грати на фортепіано як Горовіц, разом із тим займатися фізикою як 
Гайзенберг, а ще танцювати як Вадим Писарєв і стрибати з жердиною як Сергій Бубка». Адже 
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жодна мова – як і жодна людина – не може (ба більше: не мусить і прагнути!) здійснити все те, що 
можуть здійснити усі інші людські мови» [8, с. 34]. Однак ми будемо відштовхуватись якраз від 
таких термінів, на які будь-яка нація втратила право власності, через що вони стали об’єктами 
спільного надбання, у такий спосіб втративши свої індивідуальні відтінки і вузькі стежки. 

Одним із таких термінів є «концепт». Як і більшість європейських слів, він бере свої витоки 
з латини: «conceptus, ūs … зачаття, запліднення; плід (зародок)» [3, с. 222]. Первинне значення 
цього терміну обіцяє цікаву його історію. «Вказуючи у власному сенсі на плід вагітності, що 
розвивається в лоні матері – тобто на зародок, – він вживався в зазначений час [ХІІІ ст.], а також 
раніше, за доби латинської античності, в похідному значенні, яке описувало інтелектуальне 
уявлення, що розвивається в умі… Внутрішнє вироблення думки, з одного боку, і загальність – з 
другого, – ось принаймні два ключових складника conceptus» [4, с. 279]. Зазвичай концепт 
пов’язують із «поняттям», а іноді взагалі ототожнюють, що є помилкою. Доречною тут буде 
історія, «як розважалися, будучи студентами, Сартр і Мерло-Понті: вони вигадували 
найнеймовірніші теми для дисертацій, змагаючись, хто кого перевершить у безглуздості… Одна з 
їх вигадок: «Концепт поняття і поняття концепту». Справді, обидва концепти настільки близькі, 
що важко уникнути спокуси бачити в них одне й те ж поняття і вважати їх синонімами, які 
означають абстрактну або загальну ідею. Але якщо все ж спробувати знайти відмінність між 
концептом і поняттям, то поняття зазвичай термін більш невиразний і разом з тим ширший, тоді як 
концепт – більш точний і строгий… Поняття – це щось дане, тоді як концепт доводиться 
формулювати спеціально. Поняття – результат певного досвіду; концепт – результат певної 
роботи… Поняття – факт дійсності; концепт – твір» [6, с. 260].  

Вельми корисним для переосмислення є термін «пасивний». Він настільки укорінився у 
свідомості всіх без винятку європейців (і не тільки), що навіть словники не обтяжують себе 
зусиллям його пояснити. Будь-який школяр знає, що пасивний – антонім активного, це щось 
бездіяльне, байдуже і на тому крапка. Переклад цього терміну з англійської, французької та 
німецької на українську один і той самий – passive / passif / passiv – пасивний. Однак у 
латинському словнику складно знайти і натяк на байдужість-бездіяльність: «I passīvē [I passivus] 
повсюди, розсіяно… Passīvitās, ātis переплутаність, безладність… Passīvus, a, um 1) нанесений без 
розбору; 2) розсіяний, той, що перебуває повсюди, повсюдний; 3) перемішаний» [3, с. 730]. З 
усього розмаїття тлумачних словників лише в одному ми натрапили на цікаву думку з цього 
приводу. Сучасний французький філософ Андре Конт-Спонвіль у своєму «Філософському 
словнику» [див.: 6] 2012 року пише про так званий «пасивний аргумент»: «Аргумент, який 
традиційно висувався проти фаталізму, зокрема фаталізму стоїків. Якщо все наперед визначене і 
приречене долею, навіщо себе утрудняти і взагалі робити що-небудь?» [6, с. 394]. З огляду на це, 
найбільш доречним прямим перекладом терміну «пасивний» буде безлад або переплутаність, як 
противага строгості й впорядкованості фатуму, але аж ніяк не байдужість. Скутість людини, яка 
підтримує уявлення про наявність у світі фатуму чи долі як такої, протиставляється тут свободі 
руху (і будь-чого іще) людини, яка цю думку заперечує.  

Можливо, у першому перекладі з латини є шанс усе ж таки віднайти зв'язок із сучасним 
розумінням терміну «пасивний», але друге його значення має лише шанс ще більше заплутати 
недосвідченого шукача істини. Річ у тім, що друге значення, або другий переклад – це латинська 
калька з грецького слова πάθος, що українською мовою перекладається як пристрасть, потерпання. 
Тож виходить «II passīvē [II passivus] пасивно, у страждальній формі… Passio, ōnis 1) потерпання; 
2) страждання» [3, с. 730]. Проте це зовсім інша тема, не менш цікава й заплутана. 

Первісно πάθος вживалось у розумінні активності, руху, пристрасної частини душі на 
противагу пасивному розуму. «Такий опис у термінах руху нагадує, що досвід чуттєвого (sensible) 
– це досвід змін, становлення, нестійкості» [4, с. 480]. Тобто це поняття вміщувало весь спектр 
почуттів та відчуттів динамічної душі людини. Щоправда греки акцентували на хворобливій, 
аномальній, невиліковній природі таких відчуттів. Згодом стоїки дещо позбавили його цих 
відтінків, зробивши спробу приборкати пристрасну душу своїм принципом не-пристрасності – 
апатією, під якою вони розуміли мудрість і щастя, що полягає у незворушності. Тут патос і апатія 
постають своєрідними корелятами у раціоналізованій етиці стоїків. 

Пізніше, коли Цицерон шукав латинський аналог грецького слова, то вибір стояв між 
perturbationes (хвилюваннями) і morbos (хворобами). Такі два суттєво різні значення терміна παθός 
відображають точність і скрупульозність латини. Цицерон, надаючи перевагу терміну 
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perturbationes, писав: «Те, що греки називають πάθη, нам більше подобається називати 
хвилюваннями, а не хворобами». […] Perturbationes, за його визначенням, – це звихрені та 
нерівномірні рухи душі, протилежні розуму. Perturbationes – найгірші вороги духу та спокійного 
життя» [4, с. 481]. Проблема полягає в тому, що у розмовній латинській мові словом perturbations 
позначали всі ті стани, які греки називали morbi (хвороби). Сучасні словники перекладають 
perturbation «в переносному значенні як розлад, збентеження, сум'яття, безлад». Примітно, що 
пряме значення цього слова – «бурхлива погода» [8, с. 10] і воно справді передає особливий 
характер perturbations як душевних станів. Усе ж ми вважаємо недоречним надавати право цьому 
терміну позначати той зміст, який має πάθος. Очевидно, Цицерон намагався приписати 
perturbations чужий йому смисл, чим лише ускладнив процес перекладу. 

Відтак, у сучасних словниках перше значення πάθος включає «власне все, що хто-небудь 
потерпає або відчуває» [2, с. 919]; і лише друге особливе значення – «нещастя, страждання, горе; 
поразка» [2, с. 919]; а вже далі – випадок, пригода, афект, пристрасть. Як не дивно, але 
пристрасть стоїть далеко не на першому місці, а хворобливий відтінок вживається у специфічному 
значенні; натомість основне значення терміна словник радить вбачати у всьому чуттєвому 
загалом. Такий стан речей і зумовлений отими трансформаціями латинського перекладу з грецької 
мови. «Знову латина, як це часто буває, виявилася точнішою і доречнішою, ніж грека. Отже, 
грецькі слова не варто передавати дослівно…» [4, с.481].  

Вищезгадане поняття афект запропонував Августин. «Те, що греки називали πάθη, а 
Цицерон – perturbationes, – пише Августин, – більшість людей називають passions […]. Тому він 
припускає, що не варто беззастережно приймати Цицеронове perturbatio: це ідіосинкратичний 
авторський переклад. Краще дотримуватися загального слововжитку passio або, ще краще, 
вживати термін affectus. Адже останнє дозволяє уникати в обговоренні емоцій виключно 
негативних конотацій. Термін perturbatio, що відлунює визначення емоцій як motus turbidus 
[бурхливий, неспокійний рух], насичений філософською зневагою. Як і етична категорія апатії 
(απάθεια), це слово пасує до теорії чеснот, де добре – це лише синонім раціонального, тоді як будь-
яка форма афективності зустрічає недовіру. Августин відкидає стоїчний ідеал незворушного 
мудреця, якого ніщо не розгубить, не роздратує, не зворушить. Для нього той, хто ніколи не радіє, 
не має жодного бажання, не страждає та нічого, по суті, не боїться, є нечутливим до добра та зла. 
Адже християнська етика вимагає, щоб ми любили Бога, щоб ми бажали добра та ненавиділи зло. 
Тому Августин обирає affectus за його нейтральність: праведні афекти супроводжують праведне 
життя, а зіпсуті афекти має той, хто веде зіпсуте життя…» [4, с. 482-483].  

Отже, історія метаморфоз терміна πάθος можна змалювати поетапно в короткій схемі: 
– хворобливі відчуття (πάθος); 
– хвилювання, збудження, неспокійні стани (perturbationes); 
– емоції загалом, тобто в нейтральній позиції (affectus); 
– і, нарешті, сьогодні – весь набір чуттєвого (passio,пристрасть). 
Поняття патетичного зробило велике коло і повернулося до свого вихідного звучання, але, 

як не дивно, на цьому шляху набуло ще декілька нашарувань смислу. Ми бачимо один корінь у 
πάθος і passio, але різні значення. Сучасні європейські мови користуються августинівськими 
термінами (passion, emotion). В українській мові термін розділився на пристрасть (в другому 
пункті схеми) і на патологію (в першому). Щодо патології у медицині – це окрема тема. Видно, 
усвідомлення патосу як набору всього чуттєвого ще не визріло у свідомості українського народу, у 
той час як це сталося лише у словниках. Можливо, нам справді-таки ближча грека. І якщо так, то 
поряд з європейськими мовами, які задають тон усій нашій філософії, і які в цьому випадку ближчі 
до латини, у процесі нашого взаємного філософування завжди будуть викликати непорозуміння, 
викривлення смислів і бліді карикатури.  

Що стосується солідарності, то цей термін глибоко засів у сфері політики, що, однак, не 
означає, що його може оминути допитливий філософський розум, так як сам смисл солідарності є 
наразі дуже актуальним. «Вживаючи слово «солідарність» до теми й не до теми, наші політики і 
прекраснодушні мислителі абсолютно вихолощують його смисл. Поруч із терпимістю, вона стає 
«політкоректною» чеснотою. Це не означає, що солідарність – це погано. Це лише означає, що 
користуватися цим словом стає все важче. З поняття вона перетворюється в лозунг. З ідеї – в ідеал. З 
інструмента – в заклинання. Складається враження, що солідарність потроху переходить у власність 
мітингів і газет. І це неправильно. Навіть політкоректна плутанина в словах політично небезпечна» 
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[6, с. 562]. Що ж так приваблює цих «сучасних префектів» у терміні «солідарність»? На щастя, це не 
калька і не грека, а латинське «I solidum, ī 1) щільна речовина, щось тверде; 2) твердий ґрунт; 3) ціле, 
повна сума…» [3, с. 938] або «I solidus, a, um 1) щільний, масивний, міцний, твердий…» [3, с. 938]. 
Можливо, відсутність реальної твердості духу і слова компенсується сьогодні «твердим корінням» 
солідарності? «У римському праві є вираз in solido, що означає «повністю, у повному складі». 
Боржники солідарні, якщо кожен з них несе відповідальність за повернення всієї позиченої суми 
(якщо решта виявиться неплатоспроможною). Само собою зрозуміло, така солідарність являє собою 
гарантію для кредитора і ризик для кожного з позичальників. Те саме відбувається з подружньою 
парою, яка володіє спільним майном: кожен з членів подружжя може розоритись, якщо інший 
наробить боргів. І той факт, що він нічого не знав про ці борги або навіть висловлювався проти 
позики, нічого не змінює. Відтак, членів подружжя об’єднує фінансова солідарність – вони обоє 
несуть відповідальність за все, що може статися з кожним із них, за все, що зробить кожен із них… 
Два індивідууми об’єктивно солідарні, якщо те, що відбувається з одним неминуче зачіпає й другого 
(наприклад, якщо у них одні інтереси) або якщо зроблене одним утягує в діяльність і другого» [6, 
с. 563]. Як правило, серед людей слово «солідарність» вживається в якості щирої згоди зі 
співбесідником, як підтримка когось. Можливо, крім політиків є інші категорії людей, які вживають 
цей термін в іншому, своєму розумінні. Як би ці смислові перипетії не призвели до поширення 
такого явища як сленг, що займає важливу роль у термінології. Скільки є професій, стільки є сленгів 
[див.: 1]. Кожен з них має своєрідну лексику, яка знаходиться поза межами літературної мови. 
На думку вчених, для термінології сленг небезпечний там, де не існує розвинута термінологічна 
система, тому що він потім порушує структуру мови.  

Висновок. Термінотворення – процес, який ніколи не закінчується. Тому хибною є думка, що 
певні терміни або поняття одного разу виникають і залишаються незмінними. Вони постійно 
трансформуються і це – невід'ємна ознака живої мови. Саме через це зміст нашого дослідження аж 
ніяк не повинен сприйматись як аргумент проти взаємодії та взаємопроникнення різних (байдуже 
яких) мов. Тут лише йдеться про те, що такі процеси не можна пускати у вільне плавання і варто 
контролювати, адже наслідки стосуються кожного. Усвідомлене користування мовою є 
пріоритетним для філософії, а значить і першим у списку порядку денного. Європейські мови, 
безперечно, варті пошани, але це не означає, що носії української мови повинні в них усе переймати. 
Українська філософська мова має великий потенціал, який чекає на своїх філософів-лінгвістів.  
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Summary 
Koz’muk Y., Tkachuk L. The Problem of Terminology Constants in Ukrainian Philosophical Discourse. 

The article considers the problem field of Ukrainian philosophical discourse, including such aspects as its 
terminology. This process is analyzed through the prism of interaction of Ukrainian and European national 
philosophies and, consequently, the interpenetration of fundamental philosophical terms. The problem of 
terminology is seen from the perspective of understanding foreign etymological terms (English, French, German) 
and their origins from ancient languages which take place in Ukrainian philosophical use. Keywords: Ukrainian 
philosophical discourse, terminology, Greek, Latin, concept, passive, passion, solidarity. 



 

 
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 726 – 727. Філософія 

 
129

УДК 141:165.0/7.017 
© Вікторія Головей 

Східноєвропейський національний університет  
імені Лесі Українки (м. Луцьк). 

 
СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПТУ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ  
У ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ  

 
Висвітлюються основні етапи становлення філософського дискурсу репрезентації та розкривається 

специфіка сучасних підходів до експлікації цього поняття. Здійснений екскурс засвідчує еволюцію змісту 
поняття «репрезентація»: від безпосереднього чуттєвого представлення-вираження, в якому сутність 
очевидна, тобто видима, явлена, – до сучасної багатозначності, релятивності. Аналізуються філософські 
концепції репрезентації в межах посткласичного (Е. Гусерль, М. Гайдеґер, Г.-Ґ. Ґадамер, Е. Касірер, 
Ч. Пірс) і постнекласичного (Ж. Деріда, Ж. Дельоз, Ж. Бодріяр) філософсько-естетичних дискурсів. 
Відзначається полярність трактування поняття репрезентації у постмодерністських теоріях, у яких 
акцент переноситься з проблем розмежування сутності й видимості, автентичності й не автентичності, 
характерних для класичного дискурсу, на пошук адекватних стратегій підриву повсюдного панування 
репрезентації та образної ієрархії й утвердження в правах симулякрів. Ключові слова: дискурс, 
репрезентація, презентація, образ, симулякр, симуляція, мистецтво.  

 
Поняття «репрезентація» має давню історію, упродовж якої його зміст і сфера застосування 

зазнавали істотних змін. Це доволі багатозначний термін, який часто зустрічається у текстах із 
філософії, психології, соціології, культурології, естетики тощо. Сьогодні він надзвичайно 
поширений, навіть модний. Репрезентація стає одним із основних понять у постмодерних 
філософських теоріях, у яких трактується з протилежних методологічних позицій і набуває 
полярних оцінок. В силу такої багатозначності варто зупинитися детальніше на висвітленні 
основних етапів становлення філософського дискурсу репрезентації та аналізі специфіки сучасних 
підходів до експлікації цього поняття.  

Важливість та актуальність дослідження зумовлені також і тим, що концепт репрезентації 
має ключове значення для розуміння самої сутності процесу культуротворення та художнього 
формотворення зокрема, адже він пов’язаний з діалектикою тотожності й відмінності, ідеального і 
реального. Відношення символічної репрезентації, виражальності, діалектика ідеального і 
реального становлять саму суть тієї суспільно-культурної предметності, з якою від народження 
має справу людина.  

В силу обмеженого обсягу статті ми зосередимося лише на двох смислових зрізах цього 
багатозначного поняття, експлікуючи його, по-перше, як невід’ємну функцію свідомості й, по-
друге, як важливу філософсько-естетичну категорію, що позначає умовно-символічний характер 
художнього зображення, його нетотожність з оригіналом і водночас онтологічний (сутнісний) 
зв’язок зображення з першообразом через подібність.  

Аналізу семантики поняття присвячені праці Ф. Анкерсміта, Л. Бенуаса, К. Гінсбурга, 
М. Ямпольського. Соціокультурні аспекти репрезентації висвітлюються П. Берґером, Т. Лукманом, 
В. Петрушенком, П. Рікьором, С. Холом, А. Шюцем. Специфіку образотворчої репрезентації 
досліджували Ґ.-Г. Ґадамер, Е. Гомбріх, А. Данто, С. Лангер. Постмодерний дискурс репрезентації 
активно розвивається Ж. Бодріяром, Ж. Дельозом, Ж. Дерріда, Ф. Ліотаром; у цьому контексті 
концептуалізується поняття симуляції, що набуває полярних оцінок і протиставляється 
репрезентації. Огляд досліджень засвідчує, що термін «репрезентація» є досить багатозначним і 
вживається в різноманітних контекстах. Незважаючи на те, що це поняття досить поширене в 
сучасному філософсько-естетичному дискурсі, воно до цього часу не отримало розгорнутої 
експлікації, відповідно, його статус залишається доволі невизначеним. 

Метою статті є дослідження основних етапів становлення філософського дискурсу 
репрезентації та виявлення специфіки сучасних підходів до експлікації цього поняття. 

Поняття «репрезентація» має давню історію, упродовж якої його зміст і сфера застосування 
зазнавали істотних змін. Узагальнюючи, можна виокремити принаймні два основні традиційні 
значення: з одного боку, репрезентація заміщає те, що відсутнє на цей момент (тобто є 
субституцією); з іншого боку, репрезентація являє присутність іншого, представляє певну 
реальність (фізичну або духовну). У другому випадку йдеться про репрезентацію певної сутності, 
ідеї чи абстрактного поняття в символічних образах, пов’язаних із першообразом подібністю. 
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Саме цей, другий, аспект стає одним із центральних у богословському та філософсько-
естетичному дискурсах, присвячених аналізу зображально-виражальної природи мистецтва.  

Структура і сутність репрезентації в цих дискурсах аналізуються переважно в контексті 
проблеми онтологічного статусу першообразу й зображення, уперше розробленої філософією 
Платона. Зробивши акцент на протиставленні ідеї та її образних утілень, Платон засновує 
своєрідну іконологію, яка ґрунтується на онтологічному розрізненні першообразу та нескінченної 
градації його можливих репрезентацій. Незважаючи на апологію наслідувальних мистецтв, 
розроблену Аристотелем, а пізніше й Плотіном, більшість серйозних спроб критики мистецтва в 
його стосунку до істини спиралися на логіку платонівської аргументації. 

Головне значення для становлення дискурсу репрезентації мало створення Аристотелем 
концептуальної та категоріальної бази, в основі якої – низка сутнісних або есенціальних, 
категорій: сама сутність (ουσία, essentia); а також поняття, еквівалентні чи аналогічні сутності у 
певних аспектах або контекстах, наприклад, ентелехія, ідея, форма, ейдос, субстанція, матерія та 
ін. Переважальним типом філософського дискурсу стала така побудова, в якій певні сутнісні 
категорії визначаються як провідні принципи дискурсу, а інші поняття вважаються лише 
похідними від них. Зразком такої концептуальної ієрархії є сама метафізика Аристотеля, а взагалі 
цей тип дискурсу називається, як відомо, есенціалізмом. 

Ґрунтовне осмислення трансцендентних засад і умов репрезентації (теорія ейдосу, 
поглиблення теорії еманації) знаходимо в неоплатонізмі (зокрема, у Плотіна та Прокла), юдейській і 
християнській середньовічній теології. Філон Олександрійський, ранньохристиянські екзегети і 
Святе Письмо, і все земне буття трактували як грандіозну всеосяжну систему градацій образно-
символічної репрезентації божественного. Плотін уточнює значення терміна «мімесіс» стосовно 
образотворчих мистецтв. Визнання сакрального статусу образно-символічних репрезентацій 
божественного відповідало іконічності середньовічного світовідношення, сприйняттю світу як книги 
і як ікони, а також визнанню символічної багатозначності речей та пошукам їх глибинних буттєвих 
смислів. Проте онтологічний статус образно-символічних репрезентацій і їх відношення до 
священної реальності неоднозначно трактувалися теологами, що відбилося в дискусіях номіналістів 
і реалістів про універсалії, у контексті іконоборчих суперечок (зокрема, у проблемі правомочності 
репрезентації Бога і святих в образотворчому мистецтві) [5, с. 132-133]. 

Есенціальний дискурс репрезентації зберігає пануюче становище і в епоху Ренесансу. Так, 
у відомому трактаті Миколи Кузанського «Про вчене незнання» (ч. ІІ, 3) для роз’яснення 
відповіді на питання: як зрозуміти розгортання всієї речової множинності світу з перебування 
Бога в ніщо, Кузанський удається до порівнянь із зображеннями обличчя (своє обличчя ми 
можемо споглядати лише в зображеннях або відображеннях): оскільки Бог згортає і розгортає 
створений ним світ, він присутній у кожній речі як істина в зображенні. «…Якби обличчя 
існувало у власному зображенні й розмножувалося далеко і близько, як буває при розмноженні 
образу, – ідеться не про просторову віддаленість, а про неуникну при розмноженні різницю в 
ступені віддалення від істини обличчя, – так в усіх цих розмножених від одного обличчя різних 
образах у незбагненний, перевершуючий всі здатності думки і розуміння спосіб, єдине обличчя 
перебувало б у розмаїтих і численних формах» [12, с. 106]. Тобто Миколай із Куз, 
дотримуючись неоплатонічної аргументації, визнає, що зображення є репрезентантом істини 
першообразу, що образ бере участь в істинності зразка, але в ньому – неповнота істини, до того 
ж міра участі в істині першообразу завжди різна – «далека і близька».  

До пошуків шляхів установлення засад репрезентації та обґрунтування умов її 
можливості долучились у Новий час Ляйбніц (учення про «універсальну репрезентацію», різні 
рівні якої притаманні кожній монаді, що зумовлює необхідність розрізнення) і Геґель (система 
об’єктивацій Абсолютного духу). За Геґелем, важливою умовою самоусвідомлення духу є 
процес «возведення наявного буття в представлення (уявлення)» [4, с. 406] або ж презентації – 
у репрезентацію. Процес представлення визначається філософом як «синтетичний зв’язок 
чуттєвої безпосередності та її загальності або мислення» [4, с. 407], репрезентація трактується 
як «представлення, що себе виражає» [4, с. 392].  

У контексті вищесказаного правомірно постає питання, чи не є теорія репрезентації 
обов’язковим складником будь-якої метафізики? Коли філософія вирушає на пошуки абсолютних 
засад, способів поєднання трансцендентного з іманентним, ідеального з реальним, видимого з 
невидимим, а також розрізнення автентичного і симулятивного, концепт репрезентації стає 
необхідною умовою онтологічного розрізнення. Проте в новітній період усе частіше лунає 
критика традиційної метафізики і теорії репрезентації, заснованої на платонівській традиції. 
Рішучу спробу апології видимого й, у тому числі, мистецтва, бачимо у працях Ф. Ніцше, який із 
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притаманним йому радикалізмом ставить перед собою завдання не більш і не менш як 
«перевернути платонізм». Усупереч Платонові, Ніцше не протиставляє «видимість» «реальності», 
а навпаки, розуміє видимість як реальність, яка протистоїть перетворенню «світу істини» на 
уявний світ. Однак до реальності водночас належить безліч перспектив і, отже, можливість появи 
будь-якого образу, будь-якої репрезентативної форми.  

У ХХ столітті методологічний аспект поняття «репрезентація» акцентувала феноменологія 
Е. Гуссерля. Уведення у філософський дискурс понять «інтенціональність» та «інтерсуб’єк-
тивність» уможливило подолання дуалізму зовнішньої, фізичної і внутрішньої, психічної, 
реальності, сприяючи визнанню багатоманітності досвіду єдиної реальності та способів його 
осмислення й інтерпретації. Водночас феноменологічний проект, проблематизуючи методологічні 
настанови, виходив із принципової можливості пізнання презентацій крізь феноменальність 
репрезентацій. Репрезентація, за Гуссерлем, – репродукція присутності, навіть якщо йдеться про 
цілком вигаданий об’єкт [6, с. 342]. 

Пізніше М. Гайдеґер звернув увагу на те, що новоєвропейське тлумачення сутнього як 
пред-ставленого, а отже, проти-ставленого людині в суб’єкт-об’єктному розрізненні (завдяки 
чому «світ перетворюється на картину»), зумовлює істотну зміну в семантиці поняття 
«репрезентація», яке тепер протиставляється «присутності» (самому буттю), презентації, (раніше 
воно розумілося саме як різновид присутності) й наближується до значення «представлення 
(уявлення)» як суб’єктивної апперцепції [14, с. 50]. Натомість у герменевтичній естетиці Г.-
Ґ. Ґадамера поняттю репрезентації повертається його традиційний онтологічний статус. На 
думку Ґадамера, поняття репрезентації означує «буттєву валентність» художнього зображення, 
онтологічну співвіднесеність образу і першообразу [3, с. 137]. 

Феноменологічна інтерпретація репрезентації як методологічного принципу стимулювала 
становлення нової тематики і методології соціального пізнання, пов’язаних із дослідженнями 
мови, знаку, життєвого світу й інших культурних феноменів. Важливі методологічні настанови 
виявились у феноменологічній концепції А. Шюца, який оперує гусерлівським терміном 
аппрезентація (аналогова апперцепція), вважаючи її загальною формою знакових і символічних 
референцій [15, с. 466]. В усіх випадках такої референції об’єкт, факт або подія переживаються 
«не самі собою», а як такі, що представляють інший об’єкт, який не дається безпосередньо 
реципієнтові. Шюц наголошує на потребі врахування впливу на процеси репрезентації всього 
попереднього досвіду людини (соціального, культурного, когнітивного), всього змісту свідомості 
[15, с. 498]. На основі дослідження А. Шюцем повсякденного життєвого досвіду П. Берґер та 
Т. Лукман розробили модель соціальної реальності, сконструйованої за допомогою репрезентацій, 
сформованих у світі повсякденності [1]. 

У філософії культури, когнітивній філософії, психології йдеться про ментальні структури, що 
формуються в процесі життя людини, в яких представлено її картину світу, соціуму і самої себе. При 
цьому наголошується, що когнітивні механізми репрезентації опосередковуються соціокультурними 
чинниками: вихованням, освітою, традицією. За визначенням Е. Касірера, «репрезентація – 
представлення одного змісту в іншому й через посередництво іншого – має бути визнана сутнісною 
передумовою для побудови самої свідомості, умовою її власної формальної єдності» 11, с. 136.  

У парадигмі семіотичних і структуралістських досліджень поняття «репрезентація» тісно 
пов’язане з поняттям «знак», «референція». Наприклад, у розумінні Пірса, репрезентація – це 
заміщення будь-чого чи будь-кого за допомогою сукупності знаків [13, с. 74]. Репрезентація постає 
конститутивною функцією знаку, тому поняття «репрезентація» і «знак» взаємно визначають одне 
одного. Зв’язок цих понять полягає в тому, що феномен репрезентації наперед задається як 
вторинний стосовно присутності – презентації, тобто репрезентація зумовлена відсутністю (на цей 
момент) об’єкта, якого вона репрезентує. У теорії репрезентації С. Хола репрезентація розуміється 
як практика конструювання образу об’єкта за допомогою знаків і символів. На думку дослідника, 
репрезентація – це процес, у якому суб’єкти культури використовують будь-яку систему знаків для 
формування значень. Об’єкти репрезентації не володіють змістом самі собою: він породжується в 
процесі інтерпретації та комунікації, кодування та декодування текстів і залежить від культурного 
контексту. С. Хол зводить усі підходи у розв’язанні цієї проблеми до трьох основних моделей 
інтерпретації – відображальної (міметичної), інтенціональної і конструктивістської (остання 
включає семіотичний та дискурсивний підходи) [16, с. 15]. 

Поняття репрезентації стало одним із ключових у постмодерній теорії. У більшості концепцій 
воно пов’язується з класичним філософським дискурсом і використовується для його деконструкції. 
Так, у роботі «Голос і феномен» метр філософського постмодерну Ж. Дерида характеризує всю 
попередню класичну філософську традицію як логоцентричну «метафізику присутності». 
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Здійснюючи її деконструкцію за допомогою понять «слід», «репрезентація», «розрізнення», 
«письмо», Дерида не тільки урівнює в правах репрезентацію і присутність (презентацію), а й 
стверджує, що «презентація – це репрезентація репрезентації, яка спрямована до самої себе, а отже, 
до власного народження чи до своєї смерті» [9, с. 136]. Присутність будь-якої речі або явища – це 
завжди присутність культурно значуща й субститутивна, вписана в систему відмінностей і динаміку 
певної послідовності її репрезентацій. Отже, діалектика презентації – репрезентації вписується в 
нескінченне повторення, нескінченну гру заміщення означуваного й означника, присутності й 
відсутності, вираження й указування, ідеальності й реальності, символу і симулякру. 

Деконструкція понять «присутність», «тотожність», «істина» будь-яке можливе визначення 
ставить у ситуацію «колової репрезентації»: «Оскільки репрезентація завжди вже почалася, вона, 
отже, не має кінця. Але можна помислити закриття того, що не має кінця. Закриття – це кругова межа, 
всередині якої повторення відмінності повторюється до нескінченності. Тобто це її простір гри. Цей 
рух – рух світу як гри… Отже, мислити закриття репрезентації – це мислити жорстоку могутність 
смерті та гри, яка дає змогу присутності народитися для себе, втішатися собою через репрезентацію, де 
вона викрадає себе у відмінюваності. Мислити закриття репрезентації – це мислити трагічне: не як 
репрезентацію долі, а як долю репрезентації. Її невмотивовану й бездонну необхідність. І чому у 
своєму закритті репрезентація фатально триває?», – риторично запитує Ж. Дерида [10, с. 502]. 

І для Ж. Дерида, і для Ж. Дельоза репрезентація пов’язана з пануванням метафізики і 
дискурсу влади й ієрархії. Зокрема, Ж. Дельоз уважає, що «у класичну епоху всі сили людини 
співвідносилися з однією-єдиною силою, силою «репрезентації», яка претендувала на те, щоби 
здобути все, що є позитивного або ж такого, що підносить до нескінченності. У підсумку 
виходило, що сукупність таких сил утворює Бога, а не людину, і людина може постати тільки між 
порядками нескінченного» [8, с. 117]. Філософ протиставляє світу репрезентації світ 
конвергентних серій, дрейфуючого значення, коронованої анархії, «владу, що створює ефект». 
Якщо природу симуляції Дельоз характеризує як діонісійську, то, відповідно, напрошується 
протиставлення репрезентації та симуляції як аполонівського та діонісійского первнів. Світ 
репрезентацій – упорядкована ієрархія, світ симулякрів – хаос і «вічне повернення», яке 
«перевертає зображення і руйнує встановлений світ репрезентацій» [8, с. 235-236]. 

Натомість Ж. Бодріяр трактує репрезентацію в контексті класичної парадигми. Понад те, 
постмодерний філософ постає своєрідним союзником Платона, поділяючи його негативне 
ставлення до візуальних образів, уважаючи їх силу смертоносною не лише для реальності, а й для 
самої божественної ідентичності. Цій смертоносній силі симулятивних образів протиставляється 
сила репрезентації як «окоглядної та умоглядної медіатизації Реального» [2, с. 11]. На думку 
Бодріяра, репрезентація ґрунтується на принципі «еквівалентності знака як реального (навіть якщо 
ця еквівалентність є утопічною, вона є фундаментальною аксіомою). Симуляція, навпаки, 
виходить з утопії принципу еквівалентності, з рішучого заперечення знака як цінності» [2, с. 12].  

Бодріяр поглиблює платонівську ідею щодо ревізії образів, виокремлюючи такі послідовні 
фази: образ є відображенням глибокої реальності; він маскує і спотворює глибоку реальність; він 
маскує її відсутність; він позбавлений зв’язку з будь-якою реальністю, будучи «чистим симулякром 
самого себе» [2, с. 12]. Фактично це стадії онтологічної деградації візуального образу. «У першому 
випадку образ є доброю видимістю – репрезентація належить до порядку таїнства. У другому він є 
поганою видимістю – порядку псування. У третьому він грає роль видимості – і належить до порядку 
чаклунства. У четвертому випадку він належить … до симуляції» [2, с. 12-13].  

Із перетворенням образу на симулякр руйнується семіотична референція, репрезентація 
підміняється симуляцією, що позначає рішучий поворот у культурі. Якщо репрезентація відсилає до 
теології істини й таємниці, то у світі симуляції «вже не існує Бога, аби розпізнати своїх, і Страшного 
суду, аби відокремити хибне від істинного, … бо все вже померло і воскресло завчасно» [2, с. 13]. 
Фазам онтологічної деградації образу відповідають стадії смислової та ціннісної деградації 
культури: інфляція первісних міфів і знаків реальності; інфляція вторинної істини, об’єктивності й 
автентичності; ескалація образного там, де зникли предмет і субстанція; шалена ескалація 
симулятивного як нереального та гіперреального [2, с. 13]. Це світ апології і тріумфу видимості, 
образів-симулякрів, світ, у якому віртуальність стає важливішою за реальність і поступово витісняє 
її. Це світ алеаторики і гіперреальності, в якому відбувається «експлозія реального».  
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Висновки. Логіка розгортання дослідження зумовила потребу зробити смислові акценти на 
розрізненні принаймні двох основних типів дискурсу репрезентації, які відповідають двом 
відмінним способам осягнення світу, двом системам світоглядних координат. Згідно з першим 
підходом (від Платона – до Бодріяра), світ постає як сукупність образів-репрезентацій 
трансцендентних сутностей, тобто символічних зображень. У вимірах світу репрезентацій проблема 
істинності зображень пов’язана з розмежуванням сутності та видимості, оригіналу і копії, 
першообразу і подоби. Відмінність визначається мірою сутнісної подібності до оригіналу, або 
розрізненням презентації і репрезентації. Другий підхід передбачає «перевертання платонізму 
догори ногами», задеклароване Ніцше, поглиблене Гайдеґером, продовжене деконструкцією Дерида 
і деструкцією Дельоза. Його принцип – не «або – або», а «і – і»: Зрівняння в правах потойбічного і 
поцейбічного, репрезентації і презентації, явища і сутності, первообразу і образу, оригіналу і копії (а 
отже, їх взаємна анігіляція, адже ці поняття мають смисл тільки в бінарному розрізненні). Разом із 
тим, визнання самоцінності будь-якої речі або явища, будь-якого зображення без жодних намагань 
визначити його ієрархічну позицію стосовно сутностей, ідей та цінностей. 
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Summary 

Golovey V. The Formation of the Concept of Representation in Philosophical and Aesthetic Discourse. 
The article highlights the main stages of philosophical discourse of representation and revealed the specifics of 
modern approaches to the explication of this concept. The excursus demonstrates the semantic evolution of the 
notion of "representation" from direct sensory representative expression in which the essence is visualized – to the 
modern ambiguity and relativity. The philosophical concepts of representation at post-classical (Husserl, 
Heidegger, Gadamer, Cassirer, Pierce) and post-nonclassical (Derrida, Deleuze, Baudrillard) philosophical and 
aesthetic discourses have been analyzed. It is noting the polarity interpretation of the concept of representation in 
postmodern theory, where the focus is shifting from the distinction of essence and visibility, authenticity and 
identity, which is typical for the classical discourse, to searching for adequate strategies of undermining the 
widespread dominance of figurative representation and hierarchy and strengthening the rights of simulacra. 
Keywords: discourse, representation, presentation, image, simulacrum, simulation, art. 



 

 
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 726 – 727. Філософія 

 
134 

УДК 1(091): 167.2 
© Олег Пєшев  

Мелітопольський державний педагогічний університет  
імені Богдана Хмельницького 

 
ПОНЯТТЯ «КОНЦЕПТ» В АНАЛІТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ 

 
Досліджується як поняття «концепт» трактується у британській аналітичній філософії, зокрема, 

значна увага приділяється філософській спадщині Р. С. Пітерса. Підкреслюється важливість вивчення 
слововживання та використання його в аналітичній методиці для освітніх концептів та у педагогічній 
практиці. Цей аналіз поняття «концепт» крізь призму британської аналітичної філософії доволі специфічний 
і має важливе значення для всієї сучасної освітньої системи. Ключові слова: концепт, аналітична філософія, 
концептуальний аналіз, емпірична традиція, освіта. 

 
Аналітична філософія є одним із найвпливовіших філософських напрямів сучасності. Її 

історія хронологічно збігається з минулим століттям і тому дослідження розвитку цієї галузі науки 
стає внеском в аналіз інтелектуальної історії ХХ століття. Водночас це сильна традиція 
філософування, що продовжує динамічно розвиватись і має здатність до трансформації та 
самокорекції. У цьому розумінні аналіз змін і перспектив аналітичної філософії вельми 
актуальний і корисний. Аналітична філософія пройшла довгий шлях свого розвитку, зазнавши 
значних, часом доволі принципових змін, залишаючись стабільною у своїх основах і 
фундаментальних твердженнях [див.: 1, с. 50]. 

На початку ХХ століття відбувся об’єктивно зумовлений «лінгвістичний поворот», який 
детермінував аналіз філософського відношення «людина-світ» крізь призму повсякденної мови, 
що стала розумітись як чітко окреслена структура, можливості якої потрібно з’ясувати для того, 
щоб проводити епістемологічні дослідження. Лінгвістичний поворот знайшов вираження в 
феноменології Е. Гусерля, фундаментальній онтології М. Гайдеґера, лінгвістичній філософії 
Л. Вітгенштайна, неопозитивізмі Б. Расела. Л. Вітґенштайн висуває вимогу створення формальної 
мови, за допомогою якої можна було б чітко, ясно й однозначно описати все різноманіття 
феноменів дійсності. Натомість, повсякденна мова вважалася джерелом омани й існуючих 
філософських проблем, чимось несправжнім. 

Важливість мови як засобу побудови і вираження думки, її буденність, звичність і, разом з 
тим, незбагненність, зробили її пріоритетним об'єктом для досліджень. Розвиток математичної 
логіки та розробка методу формалізації, виникнення нової лінгвістичної дисципліни – семантики, 
становлення семіотики, математичної лінгвістики, кібернетики відкривали нові шляхи для 
вивчення мови і потребували нового висвітлення певних філософських проблем. Оцінюючи місце 
і роль мови у філософській проблематиці, Р. Рорті зазначає: «Близько десяти років тому Ян Хакінг 
у заголовку своєї книги поставив хороше запитання: чому мова представляє такий інтерес для 
філософії? Я б сказав, хоча б частково відповідаючи на це запитання, що те, що Густав Бергман 
назвав «лінгвістичним поворотом», було досить відчайдушною спробою утримати певний «вільний 
простір» для філософії. Філософи намагалися відгородити такий «вільний простір» апріорного 
знання, куди не змогли б «вторгнутися» ні соціологія, ні історія, ні природознавство. Це була спроба 
знайти заміну для «трансцендентальної настанови» Канта. Введення «значення» замість 
«свідомості» як теми для філософських теорій, як припускали філософи, може вберегти чистоту і 
автономію філософії, оскільки забезпечить її неемпіричним предметом дослідження [див.: 11, 121]. 

Аналітична філософія на сучасному етапі підійшла до створення парадигми, що враховує 
різноманіття мови. Взаємодія різних розумових потоків найбільш чітко простежується у тій сфері 
філософування, де предметом рефлексії постає людина. Стала очевидною неможливість побудови 
послідовної антропології без включення в неї «людини-мовця» [8, с. 465]. 

П. Рікьор, у цьому зв'язку, бачить першочергове завдання філософії в тому, щоб 
актуалізувати філософію мови у межах філософії дії, а, відтак, пов'язати цю проблематику з 
етичними міркуваннями [9, с. 43]. Створена в середині XIX століття математична (символічна) 
логіка зробила мову спеціальним предметом логічного дослідження. При чому, на відміну від 
лінгвістики, яка цікавиться головно природною мовою. Увага до мови з боку логіки 
переплітається з побудовою штучних логічних виразів, а також із аналізом мови науки. Спроби 
створення ідеальної штучної мови для аналітичних цілей – це, безсумнівно, відступ від класичного 
редукціоністського аналізу. Цей тип аналізу вкорінився у США та Скандинавських країнах. 
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У Великобританії набув поширення інший тип нередуктивного аналізу – концептуальний, 
запропонований філософами, які досліджують природну мову: Дж. Мур, пізній Л. Вітгенштайн, 
Дж. Остін, Дж. Райл, Дж. Уіздом, П. Стросон. Найбільш розгорнутий варіант лінгвістичного 
аналізу контексту міститься у «Філософських дослідженнях» Л. Вітгенштайна [3]. У нього мова не 
статична, це форма життя. Можна використати певне слово, проте умова, яка для нього має бути 
встановлена, не завжди чітка. Такі випадки Вітгенштайн назвав «мовними іграми» [3, с. 134]. На 
його думку, слова формують «сімейство» пов’язане «складною системою схожостей і перехресть». 
При цьому не існує єдиної характеристики або групи характеристик, до яких усі ігри належать у 
тому, щоб називатись «іграми». Отже, це говорить про те, що не завжди можна досягти успіху в 
логічному пошуку використовуваного слова. «Неодмінною умовою для того, щоб назвати щось 
«грою» є причетність цього до «несерйозного» аспекту життя – того, що не може визнаватись його 
частиною» [3, с. 167]. Л. Вітгенштайн також використовує поняття «концепт»: «Концепти можуть 
бути зрозумілі стосовно інших концептів. Наприклад, «не серйозний» можна зрозуміти стосовно 
цілого сімейства концептів «серйозного» [3, с. 167].  

В аналітичній філософії «концепт» має певну розбіжність у трактуванні. У словнику з логіки 
слово «концепт» визначається як «зміст поняття, те ж саме, що й смисл» [6, с. 127]. У семантичній 
концепції Р. Карнапа між мовним вираженням і відповідним йому денотатом (який позначається 
ім'ям об'єкт) є абстрактні об'єкти, іменовані концептами. Слід уточнити, що під мовним вираженням 
він розуміє певний вираз як спосіб позначення індивіда (об'єкт будь-якого виду). Крім того, 
Р. Карнап, представник логічного позитивізму та філософії науки вживає терміни екстенсіонал і 
інтенсіонал: «…екстенсіоналом індивідного вираження є індивід, якого воно стосується, а його 
інтенсіоналом є виражене ним поняття нового роду, яке ми називаємо індивідним концептом»  

Він показує, що формалістські концепції мови його попередників (зокрема Ґ. Фреґе та 
Б. Расела) не змогли уникнути парадоксальних ситуацій, а тому потребують перегляду. 
Розвиваючи власні семантичні ідеї, Р. Карнап у пізній період творчості зрозумів, що аналіз мови 
не може бути адекватно здійснений лише на рівнях синтаксису та семантики. Крім того, 
формалізація як така, у відповідності з теоремами К. Ґьоделя про неповноту, виявилась 
обмеженою у своїх можливостях. Для того, щоб осмислити значення логіко-семантичних 
категорій, потрібно було звернутись і до прагматичного виміру мови, формалізація якого не 
завжди видавалася можливою або ж принаймні потребувала якісно нових нестандартних підходів, 
яких тоді ще не було створено [див.: 7, с. 54].  

Американські філософи-аналітики Е. Марголіс і С. Лоренс серед різноманіття відповідей на 
запитання про те, чим є концепт, виокремлюючи два домінуючі погляди. Згідно з першим, 
концепти – це ментальні репрезентації (mental representations); згідно з другим – абстрактні об'єкти 
(abstract objects) [див.: 20, с. 570]. Залежність змісту репрезентацій від умов і мети діяльності 
виражається у протиставленні знання і репрезентації Ж.- Фр. Рішаром: «Репрезентації мають 
перехідний характер: коли завдання виконано, то вони замінюються іншими репрезентаціями, які 
пов’язані вже з іншими завданнями [10, с. 101]. 

Професор Гарвардського університету С. Каррі виокремлює два типи концептуальних 
репрезентацій: ті, що вбудовані в системи основного пізнання і ті, що включені в системи явного 
знання. При цьому робиться акцент на тому, що нові репрезентації виникають на основі існуючих, 
однак ці нові структури мають більш виразну силу і не сумісні з попередніми. Цей процесс 
С.Каррі називає концептуальною еволюцією, котра призводить до важливих теоретичних зрушень. 
Визначення концептів як ментальних репрезентацій означає те, що вони є одиницями думки, 
складниками переконань і теорій [див.: 12, с. 321].  

Американський філософ аналітичної традиції Н. Гудмен зазначає, що концепція без 
сприйняття є порожньою, сприйняття без концепції є повністю бездіяльним. Предикати, картини, 
схеми можуть існувати без їх застосування, однак зміст зникає без форми. Слова можуть існувати 
без світу, однак не може бути ніякого світу без слів та інших символів. Говорячи про пов’язність 
як про невід’ємний стандартний складник будь-якого предмету, Н. Гудмен зазначає, що концепт у 
цьому випадку є засобом заповнення інтервалу між двома окремими об’єктами чи подіями. Якщо 
не вдається перцептуально чи концептуально заповнити інтервал між двома окремими об’єктами, 
то свідомість «протестує» проти об’єднання їх у єдине ціле [див.: 4, с. 254]. 

Американський філософ, представник аналітичної філософії мови Д. Девідсон характеризує 
концептуальний релятивізм як екзотичну концепцію, що є засобом координації між концептами 
різних людей. Він зазначає, що для розуміння окремого судження потрібно проаналізувати всю 
систему ідей і тверджень, в яку це судження включене. На його думку, повинна існувати певна 
нейтральна основа чи загальна координуюча система для того, щоб люди з різними 
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концептуальними схемами мали можливість спілкуватися. Концепти здатні змусити розрізняти 
різні предмети, які існують довкола, вони наголошують на відмінностях, важливих для більшості з 
людей. Вони змушують більш ефективно використовувати мовлення, створюючи норми 
поведінки, яких дотримуються в сучасному суспільстві [див.: 5, с. 144]. 

Член американської психологічної асоціації А. Н. Бегоян вказує, що розрізнення концептів 
працює у свідомості навіть тоді, коли людина не здогадується про це. Такий процес сприймається як 
належне і дозволяє керувати думками та мовленням. Лише досвід концептуального дисонансу 
викликає інтерес до концептів. Концептуальний дисонанс є певним конфліктом між уже існуючим і 
новим досвідом. Це невідповідність конкретної дійсності конкретним очікуванням і прогнозам 
особистості. Внаслідок концептуального дисонансу виникає потреба в реінтеграції нового досвіду, 
тобто переробки нової інформації [див.: 2, с. 131]. 

Представник британської аналітичної філософії освіти Річард Стенлі Пітерс говорить про те, 
що філософія повинна вивчати використання слів для того, щоб розглянути, який принцип або 
принципи регулюють їх використання. Якщо це можливо зробити, тоді можна сказати, що 
відкривається концепт [див.: 15, с. 6]. Головна складність при цьому полягає в тому, що мова 
постійно змінюється. У своїх ранніх працях Р. Пітерс намагався вивчати індивідуальні стосунки у 
межах їх використання у мові. Наприклад, він намагався побачити взаємозв`язок освіти і 
особистості, цінності та знання, освіти і виховання. Пізніше він критикував вузькість такого підходу, 
вважаючи його самодостатнім і стверджуючи, що філософське дослідження має включати в себе 
висновки із психологічних і соціологічних досліджень [див.: 15, с. 25]. Р. Пітерс закликав філософів 
спиратися на інші дисципліни і вивчити технічну базу звичайної мови для використання. 

Р. Пітерс зазначає, що філософія має включати в себе певний режим мислення, спрямований на 
«дисципліновану демаркацію понять, пояснення основ знань і передумов певних форм дискурсу» [16, 
с. 63]. Завдання філософії полягає у визначенні процесу того, як встановлюються певні значення і 
знання за допомогою використання мови. Такий процес Р. Пітерс називає «високорівневим символом 
другого порядку», що представлений як глядач. «Лише як глядач, до певної міри, цей процесс 
відокремлює себе від діяльності, що вводить в оману. Це можна порівняти з тим, як філософ 
розмірковує і досліджує діяльність форми дискурсу, що вивчається ним і ще багатьма іншими» [15, 
с. 65]. Зрозуміти концепт у Р. Пітерса означає визначити, що він означає, оскільки люди 
використовують слова для того, щоб виконувати спектр немовних цілей. Фізичні особи 
використовують слова як інструменти для виконання «специфічних робочих дій у суспільному житті» 
[15, с. 7]. Для того, щоб зрозуміти загальний принцип концепту, потрібно дотримуватися певного 
правила, яке визначатиме як саме ця концепція буде використана у тій або тій ситуації [див.: 15, с. 28]. 
«Аналітичні філософи, – зазначає він, – прийняли завдання з аналізу основних концептів, таких як 
освіта, навчання, знання. При цьому вони були впевнені, що їхні висновки зможуть розв’язати освітні 
проблеми та поліпшити навчальну практику і політику». Для цього вони використовують 
концептуальний аналіз, враховуючи попередження Р. Пітерса про те, що не завжди можна бути 
впевненим щодо пошуку логічно необхідних умов для використання слова [див.: 15, с. 6]. 

Поняття концепту у Р. Пітерса виходить з атомарної концепції мови Л. Вітгенштайна, який 
говорить: «сутність пропозиціонального знаку стане ясною, якщо ми будемо уявляти собі його 
складеним не з письмових знаків, а з просторових об`єктів (наприклад, столів, стільців, книг)» 
[15]. Взявши за основу цю концепцію, Р. Пітерс переводить відношення знаків у відношення слів. 
Концепт у Пітерса є сукупністю певних операцій, що стосуються відтворення мови як цілого за 
допомогою зв’язку окремих понять. Отже, можна сказати, що особа має концепт, якщо вона може 
співвіднести певне слово з іншими словами, які можуть бути коректно використані у цьому 
випадку, наприклад, слово «покарання» зі словами «вина», «біль» [15]. Мова – основний засіб, за 
допомогою якого люди можуть визнавати одне одного. Тож високо персоналізоване 
концептуальне розуміння може поглибитися лише в контексті концептуальної значущості. 

Концептуальне розуміння – «неминучий» педагогічний аспект. Це означає, що ставлення до 
цього розуміння характеризується навчанням і вивченням. Використання звичайної мови залежить від 
того, наскільки успішно слова використовуються у різних поєднаннях, які мають певні «правила», що 
регулюють наші лінгвістичні конвенції. Мова є засобом розуміння та спілкування, за допомогою яких 
ми намагаємося пов’язати речі одна з одною. Це потрібно, щоб зрозуміти концепцію, мати можливість 
брати участь у її житті, мати уявлення про її форму [див.: 15, с. 126]. Визначення концепту за 
Р. Пітерсом передбачає, що фізична особа або володіє, або не володіє концептом. Це у свою чергу 
передбачає існування концепту, який повинен мати фіксовану ідентичність. Труднощі полягають у 
тому, що мова «не може фіксуватись у такий спосіб» [15, с. 27]. Розуміння концепції передбачає участь 
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в аналізі питання, що це означає. Наприклад, людина хоче визначити, чи вона особисто винна у 
чомусь. Для цього вона має бути знайома з терміном «покарання» і мати уявлення про те, що це 
означає у звичайному використанні слів. Однак це знання не може визначати певний душевний стан 
людини. Людина може лише мати доступ до своїх почуттів у межах конкретних концепцій, котрі 
вона використовує для їх вираження. Для того, щоб розібратись у своїх відчуттях, людина повинна 
думати про те, що вона має на увазі під такими концепціями як сором, покарання, вина. Треба 
думати про те, як вони використовувались у минулому і як це вплинуло на загальне сприйняття 
людини, «спеціалізоване використання в особистих цілях» [13, с. 25]. За допомогою мови 
створюється спільне розуміння реальності: люди розуміють одне одного, навколишній світ. Іншими 
словами, людина схоплює суть речей, їхні концепти. Якщо особи досягають спільного розуміння, 
вони повинні реагувати на використання іншими їх власних термінів (концептуальних світів). 
Зрозуміло, що абсолютно ідентичних концептуальних світів не може існувати, можливі, скоріше, 
певні спільні точки зіткнення [див.: 15, с. 76].  

Отже, розуміння однією людиною концептів іншої дуже важливе, оскільки це є основою 
створення будь-якої спільноти з концептуальними світами кожного з її учасників. Розмова вчителя 
з учнем може допомогти краще зрозуміти коло концептів, які стосуються навчання. Сюди можна 
віднести можливі труднощі в цьому процесі, комунікативні бар’єри, роль учителя, роль учня. 

Концептуальний аналіз допомагає позначити, що є більш значущим у моральному переконанні. 
Питання аналізу інших слів завжди пов’язані з питанням обґрунтування. Однак без інтересу не буде 
«точки початку» концептуального аналізу. Людина не може бути зацікавлена у запитанні «Як ми 
знаємо, що ми можемо карати людей?» без інтересу до моральних питань [див.: 15]. 

Філософія пов’язана з питаннями про науку, мораль, релігію й інші людські види діяльності. 
Концепт «покарання» виконує дві дуже важливих ролі. Перша роль зводиться до того, що він 
дозволяє бачити як концепт пов’язаний не лише з іншим концептом, а й з формою життя та роллю 
болю в нашому житті. Тоді людина починає краще розуміти тип соціального життя. Друга роль 
виконується шляхом аналізу структури концепту. При цьому показується розширення, до якого 
він тяжіє згідно з центральними моральними передбаченнями.  

Висновок. Сила аналітичного підходу полягає у тому, що він забезпечує чітке розмежування 
понять, включаючи контекст освіти, оскільки вони самостійно виконують важливу функцію – роблять 
концептуальні уточнення, здатні професійно спрямовувати учителів. Той факт, що людина дізнається 
більше про власні концепти і те, як вона їх використовує, підіймає нове питання про природу філософії 
та її роль в освіті. Роль філософії у цій сфері – надавати педагогам можливість замислитися над тим, 
що вони мають на увазі під викладанням і навчанням. Перспективні вчителі повинні мати можливість 
брати участь у своєму власному концептуальному аналізі саме за допомогою філософів освіти як гідів 
і партнерів у діалозі. Філософські розмисли про концепти допоможуть особистості зрозуміти суть 
речей. У цьому розумінні дуже важливо підтримувати інтерес до вивчення концептів, оскільки такий 
пошук породжує концептуальну цікавість, чуттєвість і непевність – якості, котрі Р. С. Пітерс вважав 
основними у процесі дослідження концептів. 
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Summary 
Peshev O. Notion of «Concept» in Analytical Philosophy. The article deals with the notion of "concept" and 

its interpreting in the British analytical philosophy and how it affected to the formation and development of science, 
including much emphasis on the philosophical heritage of R.S Peters. The importance of the study of usage and its 
use in analytical methods and concepts for education in teaching practice. This review notion of "concept" in the 
light of British analytic philosophy is quite specific and important for all modern educational systems. Keywords: 
concept, analytic philosophy, conceptual analysis, empiric tradition, education 
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ПРОБЛЕМА ДОСВІДУ В СТРУКТУРІ ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ 
 

Досліджується проблема ролі досвіду в системі гуманітарного знання. Прослідковується зміна ролі 
цього чинника в моделях науки різних часів і доводиться його неодмінність як умови сучасного 
гуманітарного знання. Аналізується семантичний ряд понять, які визначають зміст досвіду як 
методологічного чинника гуманітарнистики, так і підґрунтя буття самого об’єкта. Ключові слова: досвід, 
чуттєва, розсудкова, предметна діяльність, герменевтичний досвід, переживання, темпоральність, 
відчуження, творчість.  

 
Аксіомою природничого знання з часів нової науки є твердження про чільне місце досвіду 

як методу пізнання. Після беконівського обґрунтування індуктивного методу, після тріумфу 
експериментального знання в Новий час і бурхливого розвитку наук про природу, поняття досвіду 
увійшло в методологію наукового знання. У науці XVII століття досвід вважався підґрунтям як 
наук про природні явища, так і знання про людину та її душу. Зокрема, Локк у своїй праці «Досвід 
про людський розум» стверджує, що поняття добра і зла виводяться саме з досвіду відчуттів 
задоволення і страждання (як у фізичному, так і духовному плані). Авторитетність цього підходу 
засвідчує той факт, що пізніше саме ця етика, яку можна назвати утилітарною, стане основою 
етики ділового світу. Отже, для класичної науки XVII– XIX ст. незаперечним твердженням було 
досвідне обґрунтування процесу пізнання. 

Однак, з часів В. Дільтея, а саме з чіткого розподілу знання на природниче та гуманітарне, з 
перегляду класичної наукової методології та заперечення можливості її використання «науками про 
дух» тема досвіду була відкинута гуманітаріями як така, що личить лише природничонауковому 
знанню. Разом зі спостереженням, об’єктивністю, повторюваністю, експериментальною перевіркою 
тощо непридатним для пізнання людського світу вважався і досвід. У новій методології 
гуманітарного пізнання, де знайшлося місце для «спів-буттєвості», переживання, темпоральності, 
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розуміння, інтерпретації, «мистецтва осягнення чужої індивідуальності», досвід виявився занадто 
застарілим, «забрудненим» класичною наукою. Авангардна гуманітаристика ХХ століття та 
постмодерну прагнула докорінно нового. 

Певно, щоб не повторювати ситуацію «викинутої дитини разом із брудною водою», варто 
переглянути проблему ролі досвіду в структурі гуманітарного знання. Крім цього, в усіх 
філософських течіях ХХ століття проглядаються поняття, розмірковування, напівнатяки на 
важливість як індивідуального, так і колективного досвіду в царині людського світу. Чим є 
переживання як не накопиченням досвіду? Чим є темпоральність, як не плинністю 
індивідуального досвіду, що розгортається в актуальну мить? Чим є інтерпретація, як не 
використанням власного досвіду і досвіду часу до історичного тексту чи певного явища? Однак, у 
проблеми досвіду, застосованої до гуманітаристики, крім гносеологічного виявляється ще один, 
більш глибокий, онтологічний контекст. Якщо для природничих наук досвід це справді лиш один 
зі складників методології пізнання об’єкта, то в гуманітарному пізнанні – це не тільки метод 
пізнання, а й підвалина буття самого об’єкта. Оскільки гуманітарна, антропологічна реальність не 
існує інакше, як через розвиток людського досвіду буття. І в цьому плані справді стирається межа 
між об’єктом пізнання та методологією, що прагне його осягнути.  

Отже, постановка проблеми досвіду в структурі гуманітарного знання зумовлена як 
гносеологічною потребою, так і самою природою гуманітарної галузі.  

Проблема досвіду як методологічного складника наукового знання досить багата на 
дослідження саме у зв’язку з природничою галуззю. Однак ці дослідження виходять за межі нашої 
проблематики, оскільки нас цікавить висвітлення ролі досвіду саме в гуманітарній науці. Такий 
аспект проблеми аналізує Л. Мікешина, виокремлюючи досвід осягнення часу в гуманітарному 
знанні, С. Попов, досліджуючи досвід «буттєвості» як умову існування гуманітарного знання. 
Епістемологічний аспект проблеми розкриває М. Кукарцева, зміст поняття досвіду у філософській 
герменевтиці експлікує А. Суворова. Цікавий підхід до висвітлення ролі індивідуального досвіду 
пропонує І. Голубович, трактуючи біографію (індивідуальний досвід) як соціокультурний 
феномен саме в контексті методології гуманітарного знання. Окремо можна виділити 
дослідження, присвячені методології історичного досвіду (праці Ф. Анкерсміта, А. Олейникова). 
Серед українських дослідників слід звернутися до напрацювань Є. Бистрицького, а саме його 
праці «Місце розуміння у пізнавальному досвіді», що демонструє досвідний контекст 
застосування вже визнаної гуманітарної методології.  

Однак це розрізнені дослідження окремих, дуже віддалених аспектів окресленої нами 
проблеми. Навіть у своїй сукупності вони, при всій їхній ґрунтовності та евристичності, не 
вичерпують предметного поля нашої проблеми, оскільки названі вчені на ставили собі за мету 
цілісного дослідження проблеми ролі досвіду в гуманітаристиці, а торкалися її побіжно, 
розв’язуючи інші проблеми методології наукового пізнання.  

Тож метою статті є аналіз ролі досвіду в гуманітарному пізнанні. Для досягнення мети 
важливим є дослідження історико-філософського процесу від заперерчення досвіду як основи 
наукового знання (античність) до визнання його неодмінною умовою гуманітарного знання у 
філософії ХХ століття, а також аналіз окремих понять, які розкривають семантику поняття 
«досвід». Без з’ясування їх справжнього змісту розуміння досвіду залишається на тому рівні, який 
витісняє його з переліку умов гуманітарного знання.  

Історія колізії «досвід – наука», зокрема «досвід – гуманітаристика» розпочинається, 
нажаль, не з ХХ століття, не з Дільтеєвого поділу наук, а сягає ще сивої античності. Саме з 
Аристотеля, цього фундатора європейької методології науки, іде традиція відкидання досвіду як 
чуттєвої, а отже, хибної підвалини науки. Звичайно, повністю заперечувати роль досвіду в знанні 
Аристотель не міг. Досвідне знання, що ґрунтується на спостереженні, можливе і виправдане, з 
його погляду, проте воно не є науковим знанням. Це так, оскільки в чуттєвому сприйнятті істини 
немає. Вона – істина – лише результат розмірковувань на основі логічних правил.  

Завданням науки, за Аристотелем, є пізнання причин явищ; пояснювати явища – означає 
виводити їх з необхідних причин, які слугують для них підставами. Це означає доводити. І тільки 
доведене у такий спосіб знання можна вважати істинним. Наука – знання, що ґрунтується на 
доведеннях, в яких підмету надається певний присудок на підставі причин… Але знання, що 
ґрунтується на доказах, вимагає прийняття чогось безсумнівного, інакше обґрунтовувати 
доведеться нескінченно. Ці аксіоми не вимагають обґрунтування, хоча таке обґрунтування можна 
здійснити, доводячи необхідність їх прийняття. Тобто, гаслом науки, або ж «епістеме» 
(теоретичного знання) Аристотеля є «доведення, доведення і ще раз доведення!». Істина 
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встановлюється не спостереженням, а лише розмірковуванням. Спостереження ж лише переконує 
нас в існуванні істини, в її присутності в явищах. Класичне Аристотелеве протиставляння 
«епістеме» і «техне» – науки і мистецтва, уміння – зумовлене різним підґрунтям – доведенням і 
спостереженням. Спостереження, як і досвід, є чуттєвою формою ставлення до світу, а чуттєвість 
до істини не веде, лише до катарсису.  

Саме з таким критерієм науковості пов'язаний і той факт, що Аристотель не визнавав 
наукою історію, але вважав незаперечним науковий статус етики. Справді, тогочасна 
геродотівська чи фукидідівська історії були лише описом подій і на жоден статус теоретичного 
знання не могли претендувати. При цьому етика Аристотеля відразу була теоретичним 
обґрунтуванням моральності. Звідси і такий розподіл пріоритетів. Безсумнівним є потужний 
імпульс, заданий науці такою вимогою. Наслідками абсолютизації розсудкової, вивідної природи 
істини стало продовження платонівської традиції формування й обґрунтування понять, створення 
категорійного апарату науки, розвиток абстрактного мислення загалом. Однак очевидними для 
історії науки стали й хибні ідеї, спровоковані тим же чинником. Серед них наївні концепції 
світобудови, які домінували у свідомості впродовж століть, тривалий антропоморфізм при 
дослідженні природних явищ тощо. 

Історично виправданим і логічно правильним був би подальший аналіз тлумачення ролі 
досвіду в науковому знанні в контексті традиції емпіризму та сенсуалізму. Адже саме завдяки 
Бекону, Локку й інших прибічників цього напряму досвід був піднесений на рівень неодмінної 
умови і єдино істинного методологічного принципу знання про світ. Однак, ці твердження 
загальновідомі, хрестоматійні, а метою цієї частини статті є виявлення місця досвіду у вченнях 
тих філософів, які не абсолютизували його, розв’язували інші проблеми. При цьому виявлялося, 
що тема досвіду все ж таки звучала в їх ученнях, оскільки інакше аналізувати предмет 
гуманітарного знання просто неможливо.  

Певну реабілітацію чуттєвий досвід здобув у традиції, що ототожнюється з абсолютизацією 
розуму. Така вже іронія історії, чи то логіка, де крайнощі збігаються. Мова йде про німецьку 
класичну філософію, зокрема, філософію І. Канта. Основна проблема критичної філософії Канта – 
проблема наукового методу. Кант ставить і розв’язує її як питання по співвідношення досвіду і 
розуму. Проблема науковго методу ототожнюється філософом із проблемою можливості 
апріорного синтезу – можливості синтетичного пізнання.  

Досвід, за Кантом, є таким щаблем пізнання, на якому «матерія і форма пізнання (чуттєва 
даність і необхідна форма зв’язку, предмет і відповідний метод) абстрактно розмежовані та 
протиставлені одне одному. Тому єдність цих моментів – тобто саме знання – є обмеженим 
чуттєвістю» [3]. Інакше кажучи, досвід є опрацьований розсудком матеріал відчуттів. Матерією 
досвіду є відчуття, форму ж його створюють категорії розсудку, що є апріорними формами пізнання. 
Тож у досвіді форма і матерія перебувають в єдності. Понад те, у досвіді присутні водночас і чуттєві 
дані, й апріорні форми, й апостеріорне знання. Тому іноді й говорять про те, що у Канта відсутня 
чітка межа між апріорним і апостеріорним. Однак, форма досвідного знання – не розум, а 
розсудок. Розум Кант тлумачить як «самовизначену діяльність мислення», незалежну від 
чуттєвого матеріалу. Кант говорить про розум як приховане обґрунтування можливості 
досвіду, як апріорний синтез поняття і предмета. Відповідно розум є законодавчою сферою 
стосовно досвіду, від передбачає саму можливість і принципи досвідного знання. 

Здавалося б, ми знову маємо зведення досвіду до нижчих форм пізнання, однак, перший 
щабель синтетичного знання Кант віддає саме досвіду. І якщо відповідати на запитання «як 
можливі судження?», то тут справа саме за досвідом. У Канта сутність досвіду криється у величній 
місії синтезу чуттєвості й розсудку (нехай не розуму, але першої форми абстрактного мислення), 
емпіричного і логічного, різноманіття і єдності. При цьому мислення, що встановлює розсудкову 
єдність, не вважається знанням. Воно завжди перед-існує, дане від початку як апріорна структура 
свідомості, а не вибудовується за правилами логіки, як на цьому наполягав Аристотель. Отже, 
мислення саме собою не є результатом діяльності. Однак і чуттєвість як зовнішній зміст знання, 
що має стосунок до речі-в-собі, теж знанням не є. Таке розуміння чуттєвості цілком адекватне 
континентальній гносеологічній традиції Нового часу, започаткованій Декартом. Чітко цю 
позицію окреслив Берклі : «Чуття не знають нічого». Об’єднання, тобто, діяльність із досягнення 
змістовної єдності, здійснюється за рахунок активності суб’єкта і створює можливість 
предметного досвіду. Отже, досвід у Канта – неодмінна умова наукового пізнання, що не виходить 
за межі розсудку. Інша справа, що метафізика, яка оперує не апріорними формами, а ідеями, не 
потребує чуттєвого обґрунтування досвідом. У цьому плані Кант залишається щирим 
продовжувачем традиції раціоналізму.  
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Проте німецькою класикою, певно, завершується віднесення досвіду до суто чуттєвих, 
або тих, що ґрунтуються на чуттях, форм пізнання. Некласична філософія вводить в обіг 
поняття інтелектуального досвіду, досвіду спів-буття, досвіду спів-перживання, досвіду 
релігійних практик, надавши цьому поняттю іншого виміру та змісту. Одним із напрямів 
некласичної філософії, який чи не найбільше звертався до поняття досвіду, стала 
герменевтика. Уже засновник філософської герменевтики Г.-Ґ. Ґадамер визначаючи одне з 
ключових її понять – інтерпретацію – вказував, що вона полягає не у відтворенні первинного 
тексту, а в створенні власного авторського тексту, джерелом якого є власний герменевтичний 
досвід. «Досвід Я стає точкою формування горизонту розуміння» [10]. 

Метою розуміння, за Ґадамером, є не належна інтерпретація, не стільки реконструкція ідей, 
закладених у тексті, скільки активізація власних мисленнєвих процесів через формування діалогової 
системи. Тоді інтерпретація стає продуктивною, творчою стороною герменевтичного досвіду. Саме 
в ньому досягається повнота буття, і як спів-буття з Іншим, і як творення Себе самого через іншого.  

Отже, розуміння, за Ґадамером, не стільки акт мисленнєвого аналізу тексту, скільки привід 
для міркування, в ході якого здійснюється самоствердження, саморозвиток інтерпретатора. У 
процесі зустрічі з Іншим формується «Ти-досвід». Таке розуміння є основою діяльності людини і 
навіть життя в цілому саме тому, що в діалозі народжується справжнє смислоформування. 
Народження нового смислу дає поштовх до розуміння. Отже, «смисл уплітається в структуру 
самого життя, в його густоту і щільність» [10].  

У процесі розуміння як смислоформування, як акту творчої інтерпретації «Іншого» я тільки 
й може відчути духовну повноту власного існування. У цьому й полягає роль «Ти-досвіду». 
Фактично, це є відповідь некласичної філософії класиці: не декартове Cogito, а ґадамерівький 
герменевтичний досвід є достовірною підставою для «Я», постає повною очевидністю. 

Герменевтичний досвід принципово не технічний, не процедурний, не методичний. Він 
лише опосередковано має гносеологічний зміст. Ґадамер говорить про нього як 
слабкогносеологічне явище. Його смисл – в онтологічному утвердженні особистості. Стара 
герменевтика, вважає Ґадамер, старанно приховувала герменевтичний досвід, займалася 
пошуками єдиного герменевтичного методу. Тому світ і людина виявлялися спрощеними, 
схематичними, і за істину життя видавалася мертва схема. Щоб вийти за межі мертвої схеми й 
«увійти в істину буття», потрібно змінити старий метод герменевтики на новий – діалогічний, 
відкритий, творчий – метод самого буття. Ґадамер говорить про потребу увійти в герменевтичне 
коло, а не розірвати його. Розрив кола знищує його, спрощує, перетворює на мертву лінію. Живе 
коло буття буде збережене. Понад те, дістане новий смисл, нову форму при входженні в нього 
нового автора. Тому завдання герменевта не вийти за межі кола, не розірвати його, а навпаки – 
правильно увійти в нього, не порушуючи меж усталеної традиції, не руйнуючи чужий 
герменевтичний досвід. 

Герменевтичний досвід кожної людини – певна реальність, опанована дійсність. У цьому 
плані герменевтичний досвід об’єктивний, як об’єктивне буття індивіда. Однак Ґадамер 
наполягає на принциповій процесуальності герменевтичного досвіду. Його в жодному випадку 
не можна звести до простої суми навичок, розумінь, певних світоглядних настанов. Такий 
закостенілий досвід він називає буденним, для якого немає нічого нового і «все марнота 
марнот». Герменевтичний досвід – це «вічне школярство», принципова відкритість світові, 
відкритість «Іншому». Ґадамер заявляє, що герменевтичний досвід – це час життя людини, час 
її історії, її історичний час. 

Отже, герменевтика перетворюється з методології пізнання на онтологію, на формування 
смислу буття. Це відбувається за рахунок введення герменевтичного досвіду як умови розуміння. 
Саме розуміння трактується як спосіб існування людини. Введення у філософію поняття 
«герменевтичний досвід», яке виражає принципову відкритість світу і безперервний процес 
смислотворення, повертає гуманітарному знанню його справжній живий зміст. 

Тема досвіду як онтологічного підґрунтя гуманітарного знання не так явно, як у герменевтиці, та 
все ж прослідковується в ідеях В. Дільтея. Цей філософ, як відомо, вступає в суперечку з класичною 
філософією і наполягає на тому, що атрибутом людського є не мислення, раціо, а переживання. 
«Головним знаряддям … пізнання є переживання. Переживання – це перше і головне, що пов’язує 
людину з дійсністю. Переживання – неподільне внутрішнє буття. Воно лежить в основі пізнання» [7, 
с. 23]. Та неодмінною умовою переживання є внутрішній індивідуальний досвід особистості. Акт 
співпереживання можливий лише як «резонування» внутрішнього індивідуального досвіду і 
зовнішньої події. Саме тому Дільтей вважає біографію (розгорнутий індивідуальний досвід) і 
автобіографію (ретроспективу власного досвіду) джерелом історичної науки.  
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Тут цікаво нагадати, що Аристотель, як було зазначено, не вважав історію наукою, оскільки 
вона не піднімається на рівень осмислення, а займається описом подій. Дільтей же, навпаки, вважає 
історію єдиним справді науковим знанням. Це пов’язано з тим, що історик має не просто зрозуміти 
явище як об’єктивне. «Всі духовні світи, вісі культурно-історичної цілісності безпосередньо людьми 
не розуміються, якщо це не її світи і не її культури. Для того щоб вони стали зрозумілими…, історик 
має не просто відтворити істинну картину історичної події, а пережити її по-новому, … сприйняти 
як живу. Історик вивчає не тільки зміни, що відбуваються у виробництві, а рушійні мотиви 
діяльності людей ». Саме для цього найкраще слугують біографія і автобіографія. Саме в них чітко 
відслідковуються внутрішні мотиви, «порухи душі», певних історичних осіб. Біографія викладає 
важливий історичний факт у його чистоті та безпосередній дійсності. «Лише історик, здатний 
вибудувати історію з цих життєвих єдностей, який прагне за допомогою понять … наблизитися до 
розуміння станів, суспільних утворень, епох, які скріпляючись одна з одною в єдиний ланцюг 
життєвих шляхів людей – тільки він упіймає історичну правду цілого на противагу мертвим 
абстракціям, що вилучаються з архівів» [7, с. 87]. Дільтей наводить приклад біографії Отто Бісмарка. 
Бісмарк – це не психологічний тип, це величезна кількість листів, оповідань, повідомлень. Ці 
матеріали з внутрішньої і зовнішньої історії німецької держави того часу, це культура і суспільна 
система Німеччини, її конституція, її релігія. Все це відкривається і стає зрозумілим через біографію 
«залізного канцлера», який залишив свій відбиток на цілій епосі. 

Отже, занурюючись у життєвий досвід особистості, який містить у собі все багатство певної 
історичної доби, ми здатні розкрити для себе всю епоху, причому живою, особистісною, відчути її 
настрій, її радість, відчай і трагедію. Тоді історія перестане виглядати сукупністю статистичних 
даних і низкою абстрактних висновків. Загальновідмий афоризм про те, що історія вчить тому, 
що вона нікого нічому не вчить, можливо, ґрунтується на старій моделі історії, яка не може бути 
сприйнята, зрозуміла і проінтерпретована, оскільки не передбачає цього Дільтеєвого 
переживання. Якщо ж звернутися до історії як до особистісного досвіду, через насичені 
індивідуальними переживаннями і мотивами біографії реальних людей, тоді, можливо, 
прийдешні покоління будуть інакше розпоряджатися минулою спадщиною. 

Ми бачили, що у герменевтиці Ґадамера досвід, зокрема герменевтичний досвід, 
перетворюється з суто гносеологічного чинника пізнання на онтологічний складник самореалізації 
особистості. Чи немає подібного перетворення у філософії Дільтея, чи залишається життєвий 
досвід індивіда лише пізнавальним інструментом? 

Дільтей вважає, що життя кожного індивіда творить саме з себе, з накопичених переживань і 
усвідомлень свій власний світ. Досвід породжується не просто сумою переживань, а міркуваннями 
над ними. Тобто тут є певна паралель із кантівським синтезом чуттєвості й розсудку. Отже, 
життєвий досвід укорінений у пізнавальній здатності людини. Але в цьому досвіді накопичуються 
суперечливі вияви життя, адже саме життя є не одноманітною плинністю, а поєднанням добра і 
зла, порядку і хаосу, краси і потворності. Все це, пережите людиною в різних ситуаціях, роздирає 
її досвід, не дає йому стати щільним, монолітним фундаментом передбачуваної особистості. 
Людина як істота цілеспрямована і розумна прагнула б об’єднати ці життєві елементи і досвід, 
заснований на них, у єдине ціле. Однак, це неможливо. Тому кожен індивід – це сукупність світів, 
це поліверсум, це «сад стежинок, що розходяться», це постійна непередбачуваність і загадка. 
Підвалиною такої відкритості, безмежності виявів і різноманіття світоглядів всередині кожної 
особистості є різноплановість, суперечливість, мозаїчність життєвого досвіду.  

Отже, ми знову стикаємось із ситуацією, коли суто гносеологічна проблематика пошуку 
нової методології гуманітарного пізнання приводить на нової інтерпретації самого об’єкта. Тобто, 
можна говорити про те, що для природознавства досвід – це тільки метод пізнання об’єкта, для 
гуманітарного знання – це не тільки метод пізнання, це підвалина буття самого об’єкта.  

Подальший аналіз проблеми ролі досвіду в гуманітарному знанні вимагає з’ясування змісту 
самого поняття, а точніше, поняттєвого контексту, без якого розуміння досвіду залишатиметься 
непридатним для використання гуманітаристикою.  

У межах цієї статті ми лиш окреслимо коло тих понять, аналіз яких дасть можливість нового 
погляду на проблему. Змістовний їх аналіз – це перспектива подальших досліджень. 

Одним із таких понять, без якого неможливо уявити подальший аналіз змісту досвіду є 
поняття часу. Час як поле існування досвіду. Звичайно, мова йтиме не про фізичний вимір часу, не 
про час як об’єктивну, незалежну від людини одноманітну плинність. Людський час – це низка 
подій, переживань, дій [див.: 9]. Теза про односпрямованість часу, легко сприйнята здоровим 
глуздом як абсолютно істинна завдяки власній очевидності. Будь-які розмови про мандрівки у 
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минуле, тим більше про зміну його змісту в історії – порожня фантастика, позбавлення будь-якої 
значущості – так вважає розсудливий і тверезий обиватель. Однак людська дійсність тільки тим і 
дійсна, тільки тим і існує, що постійно звертається до свого минулого і на власному шляху до 
майбутнього творить заново, своє минуле, творить форми, що вже існували в її історії, однак у 
новій, необхідній для розвитку інтерпретації, в новому контексті. У теперішнього немає нічого, 
крім шляху до себе. Тільки власним минулим воно здатне запліднитися, щоб породити з себе 
майбутнє. Але якщо в минулому моменти буття розтягнуті, розташовані, вкраплені в різні події та 
переживання, то перед лицем теперішнього вони «згорнуті», «стислі» – вони перебувають в 
«одночассі». Ось цей згорнутий, спресований для подальшого час і є актуальним досвідом. 
Вивільнення його, розгортання в майбутньому здійснить як реконструкція часу в цілеспрямованій 
діяльності. Тобто, час людського життя – це постійне пульсування досвіду: його накопичення, 
згортання і подальший розвиток із всмоктуванням нових рис, знань, якостей, вражень, навичок.  

У сучасному менеджменті є теза про взаємообмін часу і досвіду. Начебто ми свій час 
втрачаємо в обмін на здобутий досвід. Однак якщо запитати, що саме ми втрачаємо, то 
відповіді не знайдеться. Час життя людини – це і є її досвід. Тому, набуваючи його, ми 
опановуємо, привласнюємо собі час свого життя. Тому можна говорити, що кожен з нас 
проживає свій час як, за Екзюпері, «кожен бачить свої зорі».  

Тут, певно, слід говорити про темпоральність – по суб’єктивну плинність і переживання 
часу. Традиційно темпоральність пов’язують із семантико-лінгвістичним аналізом художнього 
твору. Художній час тлумачиться як час подій, з яких складається сюжет. Автор може наблизити 
історично віддалені події, а може сучасність перенести у минуле, використати так звану 
ретардацію – уповільнити, різко призупинити дію, або, навпаки, прискорити темп, плин часу. 
Сприйняття героєм часу пов’язане з його настроєм, психологічною обстановкою. Те саме 
відбувається з людським досвідом. У ньому час «грає», стає таким, яким його зручно надалі 
використовувати. Це так тому, що кожен з нас пише своє життя як художній твір. Дослухаючись 
до Ґадамера, ми й життя Іншого «читаємо» як твір, як сюжет. У лінгвістику поняття 
темпоральності прийшло через те, що вона (темпоральність) постійно присутня в людському 
житті, в процесі накопичення та розгортання досвіду. 

Однак процес актуалізації досвіду неможливо проаналізувати, не звернувшись до одного 
з понять класичної філософії – поняття відчуження. Традиційно за цим поняттям закріпився 
певний негативний зміст як деструктивного процесу в реалізації певної сутності. Це зумовлено 
контекстом традиції німецької класики, в якій відчуження трактувалось як таке, що потрібно 
подолати – чи то релігійне відчуження у Фейєрбаха, чи то відчуження ідеї у Геґеля, чи то 
відчуження праці у Маркса.  

Ми ж спробуємо поглянути на цей феномен не як на ваду, а як умову створення досвіду. 
Відчуження притаманне предметній діяльності людини. Предмет – це не просто річ, а втілена у 
певній формі людська природа. Тобто, предмет фіксує сутнісні риси людини. У зв’язку з ось цим 
утіленим образом «Я», що не завжди ототожнюється із собою, й виникає відчуження. Людина – 
істота предметна. Вона реалізує власне буття через іно-буття, буття предметів (не завжди речей). 
Тому відчуження як стан, який супроводжує упредметнення буде супроводжувати людську 
діяльність доти, доки суто людський спосіб буття вимагатиме власного доказу іно-буття як спосіб 
існування культури. Розвиток індивіда здійснюється опосередковано, через той світ і тим способом 
буття, який ми називаємо культурою. Тому неможливо говорити по невідчужене і невідчужуване 
упредметнення [1, с. 23-24]. Тобто відчуження входить в упредметнення й у такий спосіб стає 
умовою існування культурного поля людини.  

До того ж важливо, що предмети не завжди є матеріальними, а й духовними феноменами. 
Наукова гіпотеза так само не збігається з рівнем духовного розвитку її автора, як і керамічний 
виріб – з рівнем особистісного розвитку гончара. Залежить – так, збігається – ні. Ось цей незбіг, ця 
неадекватність створюють дискомфорт, який переживається творцем, діяльною особистістю. 
Однак без цього переживання, сумнівів, невдоволеності неможлива, з одного боку, оцінка власної 
діяльності, а з іншого – подальший розвиток самої особистості. Якщо діяч буде цілковито 
задоволений своїм творінням і вважатиме його абсолютним утіленням свого «Я», він закінчиться, 
помре як творець. Для подальшої діяльності потрібне певне дистанціювання себе від свого 
предмету , критичне ставлення до нього й до себе. Кажуть, що творінням треба дати відстоятися, 
пустити їх існувати вільно, тоді можна жити і творити далі. Справді, щоб використовувати 
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власний досвід, щоб ставитися до своєї долі як до знаряддя подальших дій, треба не хворіти 
старими бідами, не тішитися досягнутими вершинами, а відчути себе стосовно них вільними. І 
тоді можлива ота гра з минулим, з часом і пережитим, яка перетворює весь попередній шлях на 
досвід, придатний до подальшого використання. 

Висновки. Прослідкувавши розвиток філософської думки від заперечення досвіду як 
підґрунтя науково знання в античності до визнання його неодмінною умовою гуманітарного 
пізнання у філософії ХХ століття, ми можемо стверджувати, що досвід у гуманітарному пізнанні є 
не лише методом пізнання, а й основою буття самого об’єкта. У досвіді час набуває рис 
темпоральності, стає гнучким і перетворюється на засіб подальшої вільної діяльності. Тут час 
постає низкою подій, переживань, дій. Відбуваються взаємодоповнюючі процеси згортання і 
розгортання часу як накопичення та реалізації досвіду. Неодмінною умовою формування й 
використання досвіду є процес відчуження. Відчуження не як негативний похідний момент 
процесу діяльності, а як форма існування світу людської культури. 

Щодо перспективи подальшого дослідження, то, як уже було зазначено, воно вимагає 
аналізу поняттєвого контексту, в якому крім понять часу та відчуження потрібно з’ясувати 
взаємовідношення знань і досвіду. Звичайно, досвід передбачає усвідомлення чуттєвих даних, 
переживань, діяльності. Однак досвід не зводиться до знань. Потрібен діяльний складник. Цей 
аспект також вартий уваги. Ґадамерівський аналіз герменевтичного досвіду містить цікавий 
момент, який стосується традиції. Це не випадково. Традиція і досвід взаємопов’язані, споріднені 
процеси, але вони не зводяться один до одного і мають суперечливе значення для розвитку 
гуманітарного знання. Тому ще одним перспективним напрямом дослідження може стати аналіз 
традиції як форми існування досвіду. Виважений аналіз проблеми досвіду передбачає не лише 
розкриття його як позитивного елемента системи гуманітарного знання, а й таких його 
характеристик як інертність, проблемність існування історичного досвіду, причини неспроможності 
сприйняття та використання досвіду. Всі ці цікаві напрями ще очікують подальшого дослідження.  
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Summary 
Dyka O. The Problem of Experience in Structure of Humanities. The problem of the role of experience in 

the system of human knowledge is outlined. The changing role of this factor in models of different times and science 
has its necessity as a condition of contemporary humanities. Semantic  concepts that make up the content of 
experience as a methodological factor of humanitarian the same as background of being of the object itself are 
denoted. Keywords: experience, sensual, mental, substantive activities hermeneutic experience,, temporality, 
alienation, creativity. 
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ЗНАЧЕННЯ ЦІННОСТЕЙ У МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ 
 

Досліджуються культурні цінності, без яких неможливе існування жодного суспільства, до яких 
схиляється більшість людей і до яких потрібно прямувати. Цінності передають такі стосунки між 
людьми, які їх не роз’єднують, не відчужують людину від інших людей, а, навпаки, об’єднують, 
згруповують в осередки типу сім’я, колектив, народність, нація, держава, суспільство. Тому й ціннісні 
взаємини постають не чимось зовнішнім, примусовим, а внутрішнім, душевним прагненням самої людини, є 
її добровільним вибором. У процесі міжкультурних контактів з’ясовується велика різниця між тим, як 
сприймаються одні й ті ж цінності людьми різних культур. Ключові слова: культура, цінності, ціннісні 
орієнтації, норми, суспільство, міжкультурна взаємодія, комунікація, вибір, людина. 

 
Людина з моменту свого народження перебуває під впливом «культурного коду», її 

свідомість формується у світі пануючих і детермінованих культурою норм, в які трансформовано 
накопичений національний досвід і досвід усього людства. Людина як суб’єкт культури у своїх 
думках, переживаннях, діях орієнтується на усталені норми і духовні цінності культури, до якої 
належить. А звідси випливає, що ще з раннього дитинства кожна дитина у процесі спілкування з 
рідними і незнайомими людьми оволодіває рідною мовою та засвоює культуру. У буденному 
житті людина сама визначає для себе корисність або шкідливість предметів, явищ навколишнього 
середовища з погляду співвідношення добра і зла, істини й облуди, справедливого і 
несправедливого. Культура, як і суспільство, базується на системі цінностей. 

Філософське обґрунтування теорії цінностей дали представники неокантіанства 
В. Віндельбанд і Г. Рікерт, у працях яких цінності мають надісторичний характер, утворюючи в 
сукупності своєрідний, вічний у своїй трансцендентності світ, незалежний від свідомості людей. 
Це такі цінності як "істина", "добро", "краса", які є цілями самі собою і не можуть слугувати 
засобом для якихось інших цілей. М. Вебер, аналізуючи "ціннісно-раціональну орієнтацію" як 
один із видів соціальної дії, підкреслював соціально-історичну природу цінностей. Для М. Шелера 
цінності постають як джерела розвитку людського розуму.  

Мета статті – розглянути культурні цінності як необхідність в житті кожної людини, а 
також те значення, яке вони відіграють при контактах з представниками інших культурам.  

Значний внесок у розробку проблеми цінностей і ціннісної свідомості зробили Ф. Брентано, 
М. Вебер, Л. Вітґенштайн, Н. Гартман, Е. Гусерль, Дж. Дьюї, Е. Дюркгайм, Ф. Енгельс, А. Камю, 
К. Льюїс, К. Маркс, Г. Марсель, Ж. Марітен, Т. Парсонс, Б. Рассел, Ж.-П. Сартр, М. Шелер та інші. 
Дискусії з приводу сутності цінностей, що точились упродовж 60-70-х років, указували на зміни, 
які намітились у розумінні значення проблеми цінностей. Під цінностями розумілися не лише 
усталені норми, моральні та естетичні ідеали, а будь-які феномени свідомості, що мають для 
суб’єкта або суспільства певну значимість. Це свідчило про багатозначність визначення терміна 
"цінність", який став уживатися в різних галузях наукового пізнання. Різними аспектами проблеми 
цінності займались В. Андрущенко, І. Бойченко, Г. Волинка, Л. Губерський, М. Каган, 
С. Кримський, А. Жукова, І. Надольний, К. Соловйов, В. Тугаринов, Т. Ящук, В. Шинкарук, 
В. Ярошовець. Упродовж усієї історії становлення аксіологічної теорії проблема вселюдських 
цінностей досліджувалась у взаємозв’язку з проблемами буття людини, сферами її 
життєдіяльності, матеріальною та духовною культурою. Цим пояснюється зацікавленість різних 
галузей наукового пізнання цією проблемою. Хоча це і є суто філософська проблема, але в самій 
філософії поки що відсутнє загальноприйняте бачення того, що таке вселюдські цінності. 
Освоєння цінностей культури (наших предків) людьми різних рівнів культури – це окрема і досить 
складна проблема. Немає чіткого визначення, що таке цінність взагалі й окремо взята культурна 
цінність, хоча можна зустріти однозначні твердження типу: «Саме цінність слугує основою і 
фундаментом будь-якої культури» [2, с. 432]. У спеціальній літературі згадуються такі найбільш 
узагальнені характеристики культури: 1) це продукт спільної діяльності людей; 2) знаходить своє 
відображення у цінностях, правилах, традиціях, звичаях; 3) не успадковується генетично, а 
засвоюється завдяки навчанню; 4) не є спільним соціальним колективом; 5) вона динамічна, 
здатна до саморозвитку й самооновлення, постійного породження нових форм і засобів 
задоволення інтересів і потреб людини, які адаптують її до умов буття, що постійно змінюються; 
6) функціонує як основа для самоідентифікування суспільства та його членів, усвідомлення його 
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носіями свого групового та індивідуального "Я", розрізнення "своїх" і "чужих" під час 
взаємовідносин з іншими культурами і народами [див.: 3, с. 23]. 

 Якщо норми власної національної культури людина засвоює з раннього дитинства, то 
процес акультурації може відбуватись у будь-якому віці. Кілька років тому процес акультурації 
визначався як зміна ціннісних орієнтацій, рольової поведінки, соціальних настанов. Нині цей 
термін використовується для позначення процесу і результату взаємовпливу різних культур, в 
якому представники однієї культури (реципієнта) переймають норми, цінності, традиції іншої 
(донора). Мета акультурації – адаптація до життя в чужій культурі. Вона характеризується 
порівняно стабільними змінами в індивідуальній чи груповій свідомості, зумовленими вимогами 
оточення. Адаптацію трактують у двох аспектах – як психологічну і соціокультурну [див.: 4, 
с. 119]. Психологічна адаптація – це досягнення психологічної задоволеності в межах нової 
культури, яка виявляється в доброму фізичному і психологічному самопочутті. Людина 
усвідомлює свою культурну ідентичність, завдяки чому почуває себе повноправною і успішною. 
Психологічна адаптація залежить від типу особистості, від життєвого досвіду та наявності 
дружної підтримки. Соціокультурна адаптація дає змогу вільно орієнтуватись у новій культурі та 
суспільстві, успішно розв’язувати екзистенційні та побутові проблеми.  

Щоб краще зрозуміти поняття культури, потрібно мати сучасне уявлення про цінності.  
Цінності – це соціально схвалені й підтримані більшістю людей уявлення про те, що таке 

добро, справедливість, романтизм, патріотизм, дружба і т.д. Цінності не підлягають сумніву, вони 
є еталоном і ідеалом для всіх людей. Без цінностей неможливе існування жодного суспільства. 
Щодо індивідів, то вони можуть обирати для себе ті чи ті цінності. Одні схиляються до цінностей 
колективізму, інші – до цінностей індивідуалізму, для багатьох найвищою цінністю є гроші, 
політична кар’єра і т.д. Щоб мати змогу описати, на які цінності орієнтуються люди, соціологи 
використовують поняття ціннісних орієнтацій, що дозволяє описати індивідуальне ставлення, або 
вибір конкретних цінностей як норми своєї поведінки. Якщо ми говоримо про групу чи 
суспільство, то мова йде зазвичай про цінності, тоді як на індивідуальну поведінку впливають, як 
правило, ціннісні орієнтації. Цінності – це і переконання, до яких схиляється більшість людей, і до 
яких вони стараються прямувати. Звертаючи увагу на структуру цінностей, слід виокремити три 
елементи, які взаємопов’язані між собою: значимість, норма та ідеал. Учинки, дії, вибір поведінки 
людини визначаються тим, що значиме, корисне, розумне для неї. Цінності належать групі або 
суспільству, а ціннісні орієнтації – індивіду. 

Честь і гідність сім’ї з давніх давен вважались однією з найважливіших цінностей людства. 
Коли чоловік, як голова сім’ї, виявляє піклування про свою родину, він тим самим демонструє 
оточуючим свою силу, хоробрість і все те, що високо цінується в суспільстві. Саме ці цінності 
стали для нього культурною нормою, а психологічне ставлення – це ціннісна орієнтація. Навіть 
найпростіші норми поведінки уособлюють те, що ціниться групою чи суспільством. Культурні 
норми і цінності тісно взаємопов’язані. Але в жодному разі вони не тотожні. Різниця між ними все 
ж таки є і має такий вигляд: норми – правила поведінки; цінності – абстрактні поняття про те, що 
таке добро і зло, правильне і неправильне, обов’язкове і не обов’язкове. 

 Цінності та норми мають спільну основу. Найпоширеніші норми, наприклад, дотримання 
правил особистої гігієни, в широкому розумінні детерміновані цінностями, які перекладені 
суспільством на мову розпоряджень (наказів). Цінності – це те, що виправдовує і надає силу нормам. 
Усе життя людини – цінність, а його охорона – норма. Дитина – соціальна цінність, обов’язок батьків 
піклуватися про неї – норма. Одні норми (поступатися старшим місцем, вітатися при зустрічі) 
настільки прості та звичні, що ми виконуємо їх, не замислюючись. Інші (залишатися з хворим 
родичем, іти воювати за батьківщину) вимагають від нас напруження, особливого морального вибору.  

Без цінностей не може існувати жодне суспільство. Категорія цінності утворюється в 
людській свідомості внаслідок процесу порівнювання різних явищ. Кожна людина сама вирішує 
для себе, що для неї важливе, а що не надто істотне. Одні є прихильниками цінностей 
колективізму, а інші – індивідуалізму. Для певної кількості людей найвищою цінністю в житті 
можуть бути гроші, політична кар’єра тощо. Сама людина в результаті свідомого добору 
цінностей, які, на її думку, найважливіші в житті, формує загальне ціннісне ставлення до світу, в 
якому ті чи ті явища життя людей мають певний смисл і значимість. Цінність постає не річчю, а 
ставленням до речі, процесу, явища і т.д. Професор Г. Вижлєцов розробив концепцію ціннісного 
розуміння культури, згідно з яким «цінності виражають певні типи взаємин між людьми, які не 
відчужують одних людей від інших, не роз’єднують їх, а навпаки – об’єднують людей у спільноти, 
такі як сім’я, нація, суспільство в цілому» [1, с. 74].  
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Але не варто зводити цінності до значимості. Добро, наприклад, – цінність не тому, що воно 
корисне, хоча воно й значиме в цьому плані. Але добрим потрібно бути не тому. Вимога виявляти 
добро (моральна норма), навіть якщо вона здійснена, не означає повної реалізації добра як цінності. 
В. Соловйов вважав, що добро – належне, але воно може бути добром і тому, що бажане для нас, 
якщо є переживання добра як ідеалу, як власної мети, власного прагнення до добра. У будь-якій 
культурі цінності відіграють велике значення, тому що визначають ставлення людини до природи, 
до соціуму, до самого себе. У людській свідомості водночас можуть існувати різні цінності. Логічно 
говорити про систему цінностей, оскільки вони існують не хаотично, а певним чином упорядковано, 
у зв’язку з іншими цінностями. Засвоюючи цінності навколишнього світу, людина спирається на 
усталені в її культурі традиції, норми, звичаї, формує власну систему цінностей, які слугуватимуть 
їй світоглядними і культурними орієнтирами, настановами у поведінці та діяльності.  

Серед низки цінностей людського буття і культури можна виокремити декілька центральних: 
Віра (Бог), Добро, Краса та Істина (іноді Свобода) [див.: 1, с. 32]. В окремі історичні періоди могло 
домінувати щось одне. Наприклад, у Середні віки в Європі на вершині ієрархії цінностей був Бог, 
який поєднував у собі всі інші цінності: Добро, Красу та Істину. Саме на цій основі в кожній 
культурі створюється своя система цінностей, своєрідна ієрархія, де цінності розташовані за 
зростаючою значимістю. Завдяки цій системі забезпечується цілісність культури, її неповторність.  

Існують особливі цінності, притаманні певному роду чи віку, цінності малих і великих груп 
людей, різних епох і держав і т.д. Часто культурні цінності за допомогою класифікації поділяють 
на дві основні групи. До однієї групи входять, як правило, матеріальні культурні цінності, 
архітектурні споруди, рідкісні витвори ремесла, археологічні та етнографічні відкриття. До іншої 
відносять історичні традиції, звичаї, стереотипи поведінки, світоглядні переконання, вірування, 
оцінки, думки і т.д., які формують менталітет і здатні стати основою інтеграції суспільства, 
зростання взаєморозуміння між людьми. Обидві групи культурних цінностей на практиці є 
"наріжними каменями" будь-якої культури, визначаючи її неповторний характер.  

Важливу роль починають відігравати цінності конкретної культури, адже одні й ті ж самі 
надбання неоднозначно сприймаються представниками різних культур. Таке співвідношення 
ціннісних значень для комунікантів значно впливає на ефективність процесу комунікації та 
досягнення її мети. У процесі міжкультурних контактів з’ясовується велика різниця між тим, як 
сприймаються одні й ті ж цінності людьми різних культур. У суспільстві одні цінності можуть 
вступати у конфлікт з іншими. Різні культури можуть надавати перевагу різним цінностям і на це 
впливають різні чинники (героїзм на полі бою, матеріальні багатства, аскетизм). Будь-яке 
суспільство має право встановлювати, що для нього найцінніше. Досліджуючи культуру як 
аксіологічну систему, не можна не помітити, що існують різні форми цінностей і способи їх 
культивування та поширення. В культурній антропології зазвичай виокремлюють чотири головні 
сфери культурних цінностей: побут, ідеологію, релігію та художню культуру. В контексті 
міжкультурної комунікації найважливішою є сфера побуту – історично перша форма існування 
культурних цінностей. Поряд з ідеологією, релігією, мистецтвом і багатьма іншими формами 
цінностей побутові й сьогодні залишаються базисом, основою формування духовного світу 
людини, оскільки формування відбувається ще в дитинстві, коли більш високі цінності ще не 
сприймаються. Специфіка побутової культури полягає в тому, що вона створює цінності, здатні 
забезпечувати умови міжкультурної комунікації. Саме побут є охоронцем історичної пам’яті 
культури, тому, що він набагато стабільніший і стійкіший від ідеології, релігії, мистецтва, 
змінюється набагато повільніше, ніж вони. У цьому плані побутова культура містить у собі 
цінності "вічні", вселюдські, раціональні, морально-етнічні, художньо-естетичні, сакральні, хоча 
вони й перебувають тут у нерозвинутому, нерозгорнутому вигляді. Крім того, саме побутові 
цінності є джерелом ідеології, релігії, мистецтва. Норми і цінності побутової культури можна 
вважати самодостатніми. А це означає, що користуючись лише цінностями побутової культури, 
людина може мати сталі орієнтири для життя в умовах відповідної культури. Особливого значення 
побутовій культурі в процесі міжкультурної комунікації надає її стихійний характер. Цінності 
побутової культури народжуються в процесі життєвої практики і мають утилітарне спрямування. 
Тому вони не потребують обґрунтування й доведення. Носії своєї культури сприймають їх як 
очевидні й природні. Вони достатні для первісного залучення людини до культури.  

Як уже згадувалося, в житті кожної людини культурні цінності відіграють різну роль. Так, 
наприклад, громадянин США у першу чергу вважає себе індивідом, особистістю, а вже потім 
членом соціуму, тоді як в інших країнах, таких як, наприклад, Японія, люди вважають себе 
невід’ємною часткою соціального цілого і лише потім індивідом. Коли люди з такими різними 
орієнтаціями вступають у спілкування, завжди виникають ситуації непорозуміння. Які цінності 
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відіграють важливішу роль і володіють більшим впливом, а які не беруться до уваги – залежить 
від особливостей конкретної культури.  

У процесі засвоєння культурного досвіду людина знов і знов відкриває цінності, створені до 
неї, намагаючись водночас творити свій власний аксіологічний світ. Якщо ж цього не 
відбувається, культурні цінності залишаються незатребуваними, «мертвими», а людина перестає 
культурно розвиватися. Можливо, саме тому В. Франкл звернув увагу на одну з найсерйозніших 
проблем нашої епохи – проблему «екзистенціального вакууму» [5]. 

Система цінностей не лише визначає розбіжності між культурами, а й водночас формує 
передумови можливості діалогу, взаємодії між ними. Їх основою завжди були вселюдські цінності, 
завдяки яким культура стала діалогічним феноменом. Саме система духовних вселюдських 
цінностей визначає ту сферу, в якій комунікація між культурами може бути найбільш ефективною 
та конструктивною. Усвідомлення ж винятковості індивідуальних цінностей відбувається лише у 
випадку непорозуміння між носіями різних культур, різних ціннісних орієнтацій. Дослідження 
процесу міжкультурної комунікації робить очевидним той факт, що вона як засіб передачі 
інформації про системи цінностей відкриває широкі можливості для засвоєння здобутків інших 
культур, у тому числі й незвичних ідеалів і цінностей, засвоєння та використання яких у 
сучасному постмодерністському плюралістичному світі може посприяти актуалізації потенціалу 
традиційних культур, який залишався неявним і нереалізованим саме внаслідок ворожого 
ставлення до незрозумілих цінностей чужої культури. 

Міжкультурна комунікація здійснюється як на рівні індивідуальних, так і на рівні 
соціальних цінностей. І в процесі міжкультурної взаємодії відбувається своєрідний обмін 
інформацією, яка, крім самих даних про наявність цінностей, може містити ще й емоційний 
компонент. Значна частина цінностей власної культури зазвичай не усвідомлюється і 
сприймається як щось особливе. Усвідомлення цінностей власної культури настає лише тоді, коли 
відбувається зустріч з представниками інших культур, розпочинається взаємодія, комунікація, що 
виявляє відмінності в їх аксіологічних системах. Саме в таких випадках і виникають ситуації 
непорозуміння, безсилля, розгубленості й роздратованості. Проте немає кращого способу 
подолати їх, як та ж комунікація, зацікавлене спілкування незважаючи ні на що. 

Висновок. Отже, в сучасному світі сама комунікація стає цінністю, сприяючи осмисленню 
ціннісного досвіду своєї культури, наявних у ній вселюдських цінностей, а також аксіологічних 
особливостей інших культур, які завдяки сучасним засобам комунікації стали доступними 
практично для всіх людей. Цінність комунікації полягає сьогодні в тому, що вона створює умови 
для повноцінної реалізації людиною свого вселюдського (універсального) творчого потенціалу. 
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Summary 
Suliatytska T. The Role of Values in Intercultural Communication. The article gives some investigations of 

cultural values. The majority of people are Inc lineal to, choose. These are the very values to be considered in their 
future. Values pass these relationships between people who do not divide, not alienate people from other people, but 
rather to bring together, in zhrupovuyut cell type family, group, nationality, nation, state, society. Therefore, the 
value relations appear not something external, forced and internal, spiritual aspirations of the individual, it is a 
voluntary choice. In process of the intercultural contacts the stricken difference betireen understanding the same 
values among people of different cultures is observed. Most of the features of their own culture is usually not 
recognized and taken for granted. Understanding the values of their own culture arises only when there is a meeting 
with other cultures when the interaction of different cultures are differences in their value orientations. Man as a 
social being, its activities are always interacting with other people. Thus the value of communication today is that it 
creates conditions for the realization of human creative potential. Keywords: culture, values, orientation, cultural 
interaction, society, communication, choice, man. 
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АГРЕСІЯ ЯК ВИЯВ ТВАРИННОГО ПЕРВНЯ В ЛЮДИНІ 
 
Аналізуються різні підходи до визначення природи людини, акцентується увага на біологічному 

(тваринному) складникові сутності людини. Автор доходить висновку, що суперечності людської 
природи – між біологічним і соціальним, фізичним і духовним, природним і штучним, раціональним і 
емоційним – сьогодні надзвичайно загострились. Означена ситуація вимагає ретельного наукового 
аналізу людської природи, дослідження глибинних витоків агресивності. Ключові слова: агресія; 
людська природа; тваринний первень людини. 

 
Значення терміна «людина» багатогранне, про що свідчить поняттєвий апарат наук, які 

вивчають людину. У найзагальнішому розумінні термін «людина» вказує на належність до людського 
роду – вищої сходинки живої природи на нашій планеті. Людина як частина природи є біологічним 
видом. За своєю тілесною будовою та фізіологічними функціями вона належить до тваринного світу. 
Характерно, що з погляду біології принципової різниці між людиною і твариною немає. 

Актуальність дослідження. Упродовж усієї історії людства філософська думка розв’язує 
проблему фундаментальної відмінності між тим, що існує незалежно від людини – світом 
природи, і тим, що створено людиною як у зовнішньому, так і у власному – фізичному й 
духовному буттєвому просторі. Актуальність дослідження сьогодні визначається рядом причин і 
зумовлена такими чинниками: По-перше, важливістю дослідити феномен агресії в умовах 
українського суспільства, яке шукає шляхи свого розвитку, ціннісні ідеали, нові соціальні моделі. 
По-друге, багатогранністю феномену агресії, пов’язаного з агресивними виявами індивіда на 
мікро- та макрорівні соціуму, які впливають на формування різних сторін суспільної та 
індивідуальної свідомості, соціальну напругу та зростання конфліктів на всіх рівнях соціуму, що 
вимагає особливої уваги до цієї проблеми. 

Аналіз останніх публікацій. Перші системні дослідження агресії здійснено Арнольдом Басе, 
Леонардом Берковіцем, Джоном Долардом, Конрадом Лоренцом, Ніколасом Тінбергеном в середині 
та другій половині ХХ століття. Сьогодні у філософському дискурсі на основі наукових розвідок 
соціальної психології, соціології, конфліктології та політології відбувається осмислення насилля й 
агресії та різних їх виявів, а також визначення специфіки їх трансформації у контексті сучасних 
соціальних процесів. Відтак, у соціальній філософії актуалізується проблема визначення понять 
«агресія» та «тваринний складник людської природи», їх подальший аналіз як наукових феноменів. 

Мета статті – дослідження агресії в контексті філософської антропології, з’ясування 
біологічної сутності природи людини. 

Проблема людини завжди посідала центральне місце у філософії ще з часів Сократа та його 
центрального звернення до людини «Пізнай себе!». У Книзі 10 «Законів» та у праці «Аксіох» учень 
Сократа Платон стверджував, що стосовно людини саме душа є причиною блага і зла, прекрасного і 
ганебного, справедливого та несправедливого, при цьому душа також є старішою за всі матеріальні 
тіла й існує незалежно від них [див.: 7; 8]. Крім цього, мислитель наголошував, що такі якості 
людини як моральні норми, бажання, почуття, умовиводи, думки, турботи і пам’ять притаманні душі 
й, отже, виникли раніше від самої людини. Щодо поняття «людина», то філософ у праці «Аксіох» 
яскраво ілюструє своє ідеалістичне тлумачення її, власне, як душі, безсмертної істоти, яка заперта у 
тимчасовій оболонці – в’язниці, яка схильна до тління та смерті [див.: 7, с. 415-416]. 

Аналізуючи будову людської душі, Платон говорив, що вона складається з трьох головних 
елементів («родових первнів»), а саме: 

– «розумного» складника, завдяки якому людина має змогу мислити і міркувати – цей 
складник у свою чергу є основою для моральної поведінки людини та формування її чеснот; 

– «жадаючого» (нерозумного) складника, що лежить в основі потягів, жаги, прагнення до 
багатства, тілесних задоволень – цей компонент душі займає більшу її частину; 

– «шаленого» складника, завдяки якому в душі утворюються і тривають почуття та емоції 
[див.: 7, с. 232-235]. 

Щодо проблеми подвійної природи людини, то, на думку мислителя, людина може мати 
«добру» і «погану», «зіпсовану» душу. При цьому якщо душа людини володіє «доброю душею», 
то вона неминуче виявляє природжене прагнення до реалізації численних чеснот (мудрості, 
доброти, мужності, стриманості тощо), які є виявом однієї базової, інтегральної чесноти, якою є 
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справедливість. Розвиваючи таке бачення, Платон у Книзі 4 «Держави» характеризує розвинену і 
«добру» душу як таку, в якій панує «розумний» складник, який підживлюється енергією 
«шаленого» первня, тобто будь-який моральний і доброчесний вчинок, на думку мислителя, 
повинен бути усвідомленим і емоційно підкріпленим. 

«Жадаюча» ж частина «доброї душі» повинна підкорятися цим двом первням – саме за таких 
умов людина (власне, її душа) прагне доброчесної поведінки і діяльності. Платон, зокрема, 
наголошує, що справедливою може бути лише душа з природними стосунками владарювання та 
підвладності своїх первнів, а до несправедливих учинків і вад призводить сум’яття та «блукання» 
різних частин душі [див.: 8, с. 240-241]. 

Аналізуючи твори великого мислителя, ми можемо побачити, що негативні якості людини, 
зокрема злочинні, пояснюються ним як вияви «поганої душі», яка характеризується 
непідконтрольним пануванням її «жадаючого» первня [див.: 7]. Така людина, згідно з поглядами 
філософа, нерозумна, нестримана, шалена, а також така, що виявляє прагнення перш за все 
вдовольнити власні нерозумові потяги, причому всі негативні якості такої душі, за Платоном, є 
суттю найбільшого та найпотворнішого на світі зла – несправедливості [див.: 8]. 

Учень Платона і видатний філософ античності Аристотель, проаналізувавши його погляди, а 
також позиції інших видатних філософів того часу – Сократа, Фалеса, Діогена, Геракліта, 
Анаксагора, Демокріта та інших, вважав, що під людиною слід розуміти водночас моральну та 
розумну істоту, яка узгоджує свою поведінку з уявленнями про добро і зло. Філософ також 
визначав, що призначення людини полягає у самовдосконаленні, самоствердженні як духовної 
істоти, найвищою формою діяльності якої є пізнання [див.: 2]. 

Аристотелівське тлумачення людини і людської душі, на відміну від платонівського, 
невідривне від тлумачення тіла і має певні матеріалістичні риси. Душа, на думку великого 
Стагірита є «ентелехією» людського тіла і, власне, його визначальним складником [див.: 2, с. 396-
397]. Душі, як стверджував філософ, властивий постійний рух, причинами якого він називав 
нерозумні вольові потяги і розумову діяльність (мислення), які водночас є компонентами душі. 
Функція розумового складника тлумачиться як здатність душі до наукового, теоретико-
пізнавального споглядання та розуміння принципів буття, а також до розсудливого осмислення 
повсякденних обставин. У свою чергу нерозумний складник, на думку Аристотеля, відповідальний 
за виявлення сукупності потреб і вольових якостей людини [див.: 2, с.442-444].  

Він говорив, що в душі кожної людини мають місце три властивості, завдяки яким її можна 
називати гидкою, а саме: порочність, нестриманість і звірство [див.: 3, с. 342-343]. На думку 
філософа, ці передумови разом із соматичними причинами призводять до слабкої моральної 
стійкості, принциповості, хиткої вольової переконаності та, як наслідок, до злочинів. 

У середньовічній філософії людина трактувалась як частина світового порядку, 
встановленого Богом, як абсолютний першопочаток. Виходячи з цього і розумілась специфіка 
людського буття (Августин, Т. Аквінський). З аксіоми Р. Декарта «Я мислю, отже існую» 
починається розуміння внутрішньої психічної сутності людини. Проти абсолютизації влади 
розумного первня в людині виступав Б. Спіноза, який вважав, що люди швидше підкоряються 
керівництву сліпого бажання, ніж розуму. Згідно з думкою Б. Спінози бажання є самою суттю 
людини. Д. Г’юм виступив проти уявлень, що будь-яка розумна істота узгоджує свої помисли з 
розумом і намагався довести, що сам розум не може служити мотивом вольового акту, і що цей 
розум не перешкоджає протіканню афектів. Г’юм вважав, що, в принципі, розум і афекти не 
можуть протистояти один одному в управлінні волею людини й, отже, немає потреби говорити 
про будь-яку боротьбу між ними. У думках Спінози і Г’юма багато схожого з тим, що пізніше 
було досліджено в психоаналітичному вченні З. Фройда. 

Сьогодні розуміння головної особливості людини та її буття полягає в тому, що воно 
здійснюється водночас у трьох вимірах: світі природи, в соціумі та культурі. У природі людина 
виявляє себе як вітальна (від. лат. vitalis – живий, життєвий) істота, тобто веде вітальне існування, 
в органічному поєднанні з природою. В соціумі, в усіх його сферах людина виявляє себе як 
соціальна істота. У культурі, у світі духовних цінностей, людина живе духовним життям. 
Одночасне буття людини у трьох вимірах породжує багатоманітність і складність. 

Для розуміння сутності конкурентної агресивної поведінки, що закладена у вітальності 
людини, слід звернутися до концепції вродженої людської агресивності відомого австрійського 
етолога і філософа Конрада Лоренца. Згідно з його концепцією, в основі життєдіяльності всіх 
тваринних видів, у тому числі й людини, лежить інстинкт агресії. Агресія трактується як 
позитивний чинник, який забезпечує виживання і прогресивну еволюцію тваринних видів. Їй 
приписується головна роль у формуванні тваринних співтовариств і об'єднань, що ґрунтуються 
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на основі ієрархії – однієї з основних, на думку Лоренца, форм вияву агресії у тваринному світі. 
«Принципом організації, без якого очевидно, не може розвиватися впорядковане спільне життя 
вищих тварин, є так звана ієрархія» [5, c. 76]. 

Згідно з цим принципом, будь-яке тваринне співтовариство, особливо співтовариство вищих 
тварин, є жорсткою ієрархічною структурою, на чолі якої стоїть вожак. Кожна тварина, що 
входить у співтовариство, займає тут певне місце, відповідне рівню її агресивності. Чим 
агресивнішою є тварина, тим більш високе становище вона займає у цій життєвій ієрархії. Її 
призначення полягає в тому, що домінуючі особини, порівняно з іншими, одержують значні 
переваги у задоволенні основних потреб і, в першу чергу, харчового і статевого інстинктів. 
Найбільшими перевагами володіє вожак як найагресивніша й, отже, найсильніша та психічно 
розвиненіша тварина. Він має не лише першочергове право на їжу, а й на запліднення всіх самок, 
які входять у співтовариство. Які-небудь посягання на ці права безжально присікаються не лише з 
боку глави співтовариства, а й інших його членів [5, c. 76]. 

У такий спосіб підтримується стабільність і запобігаються можливості розпаду цього 
об'єднання. Агресія набуває прихованого характеру, виявляється як конкуренція за володіння 
природними ресурсами між родичами за видом. Саме у конкуренції Лоренц добачав справжній вияв 
і реальну сутність агресії. К. Лоренц відзначав, що «формулу Дарвіна «боротьба за існування», яка 
перетворилася на модний вислів, яким часто зловживають, необізнані помилково відносять, як 
правило, до боротьби між різними видами. Насправді ж «боротьба», про яку говорив Дарвін і яка 
рухає еволюцію, це у першу чергу конкуренція між найближчими родичами». Людина успадкувала 
від «братів своїх менших» інстинктивні механізми включення, реалізації та завершення агресивної 
поведінки (забезпечується певними мозковими структурами), а також суб’єктивно позитивний 
емоційний компонент його, здатний стати автономним мотивом агресії [див.: 5].  

К. Лоренц вважав, що між різними людськими популяціями все ж є відмінності в їх 
початковому (вродженому) ступені агресивності, що склався в результаті природного добору. Як 
приклад надзвичайно агресивного народу він наводив плем’я індіанців Юта. На думку К. Лоренца, 
людина агресивна, тому що походить від приматів. Оскільки вони травоїдні тварини, то у них 
абсолютно відсутній властивий хижакам «інстинкт убивці». У хижаків для збереження виду 
повинен був у результаті еволюції виникнути механізм, який гальмує внутрішньовидову агресію, 
тому що «інстинкт убивці», спрямований на подібних собі, призвів би до повного вимирання виду. 
У гомінідів же потреби у такому механізмі не було (природа не могла передбачити, що в руках 
«голої мавпи з’явиться смертоносна зброю) [див.: 6]. 

Інстинктивна природа людської агресії осмислювалася також у психоаналітичній моделі 
З. Фройда [див.: 12]. З. Фройд виокремив два фундаментальні інстинкти – інстинкт життя (творчий 
первень у людині, Ерос) і інстинкт смерті (Танатос – первень руйнівний, з яким і пов’язують 
агресивність). Потяг до смерті, за З. Фройдом, спонукає до саморуйнування, і агресія постає 
механізмом, завдяки якому цей потяг перемикається: руйнування спрямовується на інші об’єкти, у 
першу чергу, на інших людей. 

К. Лоренц, як і З. Фройд, вважав, що людині не дано впоратися зі своєю агресивністю, вона 
може тільки спрямовувати її у потрібне русло. К. Лоренц пише, що «в душі інстинкт агресії – 
спадщина людиноподібних предків, з яким розум не може впоратися», головна небезпека 
інстинкту полягає в його спонтанності [див.: 5, c. 39]. Разом із тим, К. Лоренц усе ж припускав 
можливість регуляції людської поведінки і відводив певну роль вихованню, покладав надії на 
посилення моральної відповідальності людини за своє майбутнє. 

Відповідно до сучасного розуміння, з погляду етології, агресія, будучи інстинктивно 
наперед визначеною та соціально зумовленою поведінкою, безпосередньо пов’язана з 
задоволенням важливих життєвих потреб. Блокування однієї з них викликає посилення агресивних 
тенденцій. На рівні індивіда патологічний або непатологічний характер агресії окреслюється 
відповідними потребами, які зазнають фрустрації, та кількісними характеристиками агресивної 
поведінки, а крім того – соціальною спрямованістю [див.: 6]. 

Синергетика пов’язує виникнення агресії зі свободою, самоорганізацією. Французький 
математик і філософ А. Пуанкаре в одній із теорем доводив, що динамічні системи не можна 
повністю інтегрувати і виключити взаємодії. Якщо б можна було так зробити (виключити 
взаємодії), то, доходять висновку І. Пригожин і І. Стенгерс, неможлива була б самоорганізація, 
саме життя [див.: 9, с. 125, 165]. 

І. Сеченов [див.: 10] уперше звернув увагу на зупинку певних дій, розрив у взаємодіях. 
Людина на грубість може відповідати грубістю (а взагалі людина може жити за старозавітним 
принципом «око зо око», «зуб за зуб»), а може цього не зробити, відійти від мерзотника, виявити 
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свободу як вибір між злом і добром. У новозавітному вченні (нагірна проповідь Христа) Ісус 
радить: тебе вдарили по лівій щоці, підстав праву, в тебе попросили сорочку, віддай ще й плащ). 

У соціально-гуманітарних науках ентропію розуміють, як відхилення від якоїсь норми, 
невизначеність, зниження рівня організації, помилки в управлінні, плануванні. Звідси зрозуміло, 
що ентропією пронизане як індивідуальне життя людини, так і суспільне. Чому так? Є об’єктивні 
причини (непередбачуваність подій, недостатність і неістинність знань, стихійні лиха тощо). 

Джерело ентропії – тваринна природа людини, яка є гіршим злом, аніж сама тварина, бо 
людина наділена розумом і, отже, може зробити більше зла, озброюючись штучними знаряддями 
вбивства чи насильства. Тому людина постійно стримує себе, регламентує свої дії, формулює різні 
заборони, моральні правила, релігійні заповіді, юридичні закони [див.: 11]. 

Саме через свою тваринну природу людина може знищити себе. Потребою стало 
формулювання правил взаємовідносин між людиною і природою. Виникла нова (екологічна) 
система табу, заборон, правил поведінки. 

Як приклад згадаймо основні мотиви творчості Михайла Івченка [див.: 4]. Уже в ранніх 
творах письменника чітко простежується мотив пробудження звіра в культурній людині. Так, в 
оповіданнях «На пасіці», «В рідній оселі», «В останні хвилини», «Тіні нетлінні» та ін., художньо 
розв’язуючи проблему справжньої сутності людини, М. Івченко створює яскравий і водночас 
жахливий у своїй правдивості образ, який увібрав у себе болісні переживання митця, – образ 
людини-звіра, що нехтує системою ціннісно-етичних орієнтацій заради задоволення 
фізіологічних потреб. Усі ці твори об’єднує спільна ситуація – автор описує раптове вивільнення 
первинних біологічних імпульсів. Загалом, у творчості М. Івченка змодельовано декілька 
варіантів бестіарної поведінки героїв, яка найчастіше реалізується в текстах як сплеск 
неконтрольованої агресії або як потужне сексуальне бажання. 

Цікаво, що тваринне поводження героїв у письменника (враховуючи будь-який із зазначених 
варіантів) містить очевидну проекцію на теорію інстинктів З. Фройда. Ми не маємо доказів 
безпосереднього впливу ідей австрійського психоаналітика на творчість М. Івченка, однак слід 
зазначити, що ранні оповідання прозаїка були написані d 1917-1919 рр., коли вчення З. Фройда 
вже набуло поширення в Україні і, безсумнівно, сприяло пожвавленню уваги до проблеми 
конфлікту між свідомим і підсвідомим у вітчизняній літературі. У прозі М. Івченка фройдівські 
асоціації набувають своєрідного втілення. Так, письменник робить основною тезу про те, що 
головними генетично закоріненими спонукальними мотивами людської життєдіяльності є 
сексуальність (Ерос, «інстинкт життя») і агресивність (Танатос, «інстинкт смерті»), проте його 
цікавить насамперед спроможність людини подолати в собі ці тваринні інстинкти. 

Типовим для М. Івченка є конфлікт духовного і тваринного первнів у людині, який 
покладено в основу оповідання «На пасіці» (1917). У сцені бійки пасічника Степана із сільським 
злодієм «щось зле й шалене підхопило Степана, й серце тривожно забилось. Він легко перескочив 
канаву й через хвилину був коло чоловіка <…> Поява Степана була така несподівана, що обличчя 
у парубка раптом перекривилось. Здивовані очі дивилися широкими й жахливими чоловічками, що 
нічого не розуміють <…> Одну хвилю вони борюкались, не осиливши один одного, але злість 
Степанова була така велика і таке неймовірне напруження піднімалось по всій його істоті, що 
він раптом міцно схопив злодія й хутко повалив на землю» [4, c. 156]. 

Сцену кривавої розправи М. Івченко подає підкреслено натуралістично: «Степан хутко 
вирвався з рук парубка, який ще хотів придержати його за ноги, і потім почав знову бити. Його 
тяжкі каблуки великих чобіт жорстоко й уперто місили плазуюче тіло, і було в цьому щось 
страшне, й зле, і в ту ж пору приємне. Вставала всередині тяжка хвиля, підступала до самого 
горла, і Степан з насолодою, смакуючи, топтав знову каблуками» [4, c. 156-157]. У той же час 
неодноразові згадки автора про «насолоду», яку відчував герой, розкривають перед читачем інший 
аспект проблеми – всю глибину морального падіння людини. 

Симптоматична поведінка героїв у момент їх озвіріння: М. Івченко обов’язково описує різкі 
рухи, дике харчання (сичання, сопіння), «безглуздий» тупий погляд і т.ін. Аналогічні «маркери» 
озвіріння людини часто з’являються і в інших творах письменника: в оповіданнях «В рідній оселі» 
(Юрко), «Лісові пасма» (Вовнастий), «Падеспань» (Дрогодза), повісті «Світляки» (Борис), романі 
«Робітні сили» (Горошко). Подібним чином описано схожу ситуацію в оповіданні 
В. Підмогильного «Ваня» (1919). У цьому творі семилітній хлопчик, б’ючи камінням свого собаку, 
також переживає раптовий напад неконтрольованої та цілком безпідставної люті [1, c. 451]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Підводячи підсумки, слід зауважити, що 
поняття «агресія» міждисциплінарне і його можна вважати філософсько-антропологічною 
категорією. Воно відображає родову якість людини і є характерною рисою її поведінки у межах 
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суб'єкт-суб'єктних відносин. Агресія має біосоціальну сутність і вивляється у конкретних культур-
антропологічних формах, як короткочасних, так і пролонгованих. 

Філософ Імануїл Кант мріяв про той час, коли на Землі запанує загальний мир, коли прості 
норми моральності й справедливості стануть нормами взаємин не лише між людьми, а й між 
народами. Однак життя показує, що ми не тільки не наближаємося до реалізації цієї мрії, а, 
навпаки, віддаляємося від неї. Тут ми ще і ще раз повертаємося до думки, що природна, 
біологічна, сутність людини у внутрішньовидових відносинах може виявлятись у таких жорстоких 
формах і масштабах, які не спостерігаються навіть в тваринному світі, та набувають імовірності 
реалізації найбільші апокаліптичні сценарії. 
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Summary 
Kachmar O. Aggression as a Manifestation of Animal Nature of Man. The article analyzes different 

approaches to the human nature, focuses on the biological (animal) components of human nature. In the article the 
problem of good and evil correlation in human nature is being considered. From the author’s point of view, modern 
culture, which has created unprecedented means of mass extermination of people by people, deserves stricture and 
castigation. According to modern understanding, in terms of ethology, aggression, being instinctively pre defined 
and socially conditioned behavior directly related to the pleasure of important necessities of life. Blocking one of 
them causes increased aggressive tendencies. At the level of individual pathological aggression or nepatolohichnyy 
character defined corresponding requirements of experiencing frustration and quantitative characteristics of 
aggressive behavior, and besides – its social orientation.Human aggression is viewed from four explanatory 
perspectives, derived from the ethological tradition. The first consists of its adaptive value, which can be seen 
throughout the animal kingdom, involving resource competition and protection of the self and offspring, which has 
been viewed from a cost–benefit perspective. The second concerns the phylogenetic origin of aggression, which in 
humans involves brain mechanisms that are associated with anger and inhibition, the emotional expression of 
anger, and how aggressive actions are manifest. The third concerns the origin of aggression in development and its 
subsequent modification through experience. An evolutionary approach to development yields conclusions that are 
contrary to the influential social learning perspective, notably that physical aggression occurs early in life, and its 
subsequent development is characterized by learned inhibition.According to this account, aggression has its origins 
in evolved adaptations, and is characteristic of humans, as it is of many other animals. We should not therefore 
categorize it as abnormal or pathological behavior. Yet at the same time, some variations associated with its 
underlying genetic basis, or brain function, or environmental influences, may well represent forms of aggression 
that are abnormal in an adaptive sense, in that they are counter-productive for the individuals concerned. In other 
cases, forms of aggression that are disruptive, to other individuals and to society as a whole, may be based on 
rational decision-making processes. It is concluded that the contradictions of human nature – between the 
biological and the social, physical and spiritual, natural and artificial, rational and emotional – in today’s 
conditions are extremely sharp. The said situation requires more in-depth scientific analysis of human nature, the 
study of the origins of human aggression. Keywords: aggression; human nature; animal nature of man. 



 

 
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 726 – 727. Філософія 

 
154 

 ##  772277  
 
 

З ІСТОРІЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ ТА СВІТУ 
 
 
 
УДК: 1(091) – 51Сковорода+141.319.8 

© Микола Сидоренко  
© Володимир Троянський,  

Буковинський державний медичний університет (м. Чернівці) 
 

ФІЛОСОФСЬКІ ІДЕЇ Г. С. СКОВОРОДИ І ДУХОВНІ  
ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРИСТИКИ В УКРАЇНІ 

 
Пронизана ідеєю людяності, філософія Г.Сковороди спрямована на «преображення» серця до вищої 

духовності, на досягнення внутрішньої свободи, на звертання до самого себе, подолання пристрастей, 
помилкової гонитви за принадами світу, на міцність емоційно-вольового первня людського духу. Сучасна 
гуманітаристика сприяє становленню постнекласичної наукової раціональності, реалізації 
культуротворчої місії науки, її участі у всебічній гуманізації суспільного життя в Україні. Ключові слова: 
людина, гуманітаристика, «філософія серця», антропологія, цінність, смисл, епістемологія, гносеологія, 
духовність, парадигма, онтологія, аксіологія, світогляд.  

 
Суперечливе духовне відродження сучасної України – одна з важливих передумов 

розв’язання економічних, суспільно-політичних та соціально-гуманітарних проблем. Сприяти 
цьому має переосмислення статусу української філософії. Історично склалося так, що українська 
філософія не набула світового визнання. Це у свій час слушно відзначив один з перших її 
дослідників, колишній ректор Вільного українського університету у Празі Дмитро Чижевський. У 
дещо некоректній формі на цьому наполягали учасники Другого Міжнародного Конгресу 
україністів з Німеччини, Росії, Італії, Канади, США у Чернівцях 2002 року. Проте українська 
філософія має цілу низку особливостей, що роблять її своєрідною, унікальною та неповторною. 
Постаючи в основному внутрішнім явищем української культури, вона, тим не менше, не була 
ізольованою від світових філософських процесів і в кожну епоху української історії 
концентровано виражала її інтелектуальну сутність. Філософія – феномен загальнолюдський. Вона 
досліджує, як відомо, те, що становило в минулому і становить у наші дні ядро вселюдських 
цінностей, самоусвідомлень, духовних надбань [1, с. 83]. 

Одним із українських філософів, який досліджував передовсім емоційно-вольовий первень 
людського духу, є Г.Сковорода, велич якого не потребує ні спростування, ні підтвердження. Це 
зробила сама історія, надавши цьому мислителю всесвітнього визнання, свідченням чого є 
занесення його імені до календаря достопам’ятних людей, дати життя і творчості яких 
відзначаються ЮНЕСКО. Його називали українським Сократом, степовим Ломоносовим, нашим 
Піфагором, Ляйбніцем. Д. Чижевський вважав, що Григорій Сковорода – перший 
східнослов’янський філософ.  

Але, крім позитивних, є й негативні оцінки: Г. Шпет називав його «псевдонародним 
філософом», який засвоїв кілька моралістичних тривіальностей, а врешті-решт прикривається 
біблійною мудрістю, засипає очі і вуха читача – до його знесилювання, до одурманювання 
біблійним піском [5, с. 86]. Один з його однокурсників, такий самий мандрівний дяк, але 
активної діяльної вдачі, звинувачував Сковороду в тому, що той у своїй втечі від світу не 
пожалів навіть маленького птаха, сироту чи вдовицю, залишився байдужим до розгрому 
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Харківського колегіуму С. Миславским, розправи над гайдамаками, серед яких було чимало їх 
однокашників, думав тільки про себе, втішення своєї гордині. 

Суперечливість характеру справді мала місце, але водночас послідовність світоглядної позиції 
Г. Сковороди, його життєвої стратегії була визначальною. «Сковорода почав відчувати смак у 
свободі від марноти і життєвих пристрастей в убогому, але безпечальному стані, в самотності, але 
без дисгармонії з самим собою. Лжемудруюче самолюбство, ця прикрашена донька зовнішнього 
розуму, не могло звабити його серця, Величну властивість мислячого буття – волю він заглибив з 
усіма її міркуваннями і бажаннями у свою нікчемність і кинув себе на волю Творця …» [3, с. 16].  

Відомо, що Г. Сковорода – об’єктивний ідеаліст, близький до пантеїзму. Бог – саморушійна 
причина, закономірність усього сутнього. Але заперечує буквальне розуміння біблійних чудес, які 
не відповідають «мудрості» визначення розвитку наперед. Він створює концепцію трьох світів: 
макрокосмосу (нескінченого світу, що складається з множини малих світів), мікрокосмосу (людини) 
і символічного світу (в основі якого перебуває Біблія). Ці світи складаються з двох «натур» – 
видимої і невидимої. Видима натура – тимчасова, згубна оболонка, тінь вічного дерева життя, тобто 
духу – невидимої натури як незмірної натури, животворної основи мінливої матеріальної природи, 
яка теж вічна та нескінченна і постійно переходить одна в одну як протилежність.  

Свою філософську систему Сковорода будує за допомогою методу, аналогічного 
сократичному. Кожному твердженню – тезі він протиставляє антитезу і трактує це 
протиставлення як засіб аналізу філософських проблем. Отже, Сковорода формулює ряд 
тверджень, які розкривають не лише полярність явищ, але і єдність протилежностей. 
Г. Сковорода керується біблійним розумінням слова «серце», яке зовсім не збігалося з 
романтичним уявленням про протистояння «серця» і «розуму». Він не розрізняє в серці його 
чуттєвої і раціональної сторін. Як сутність і натура людини серце зіставляється з головою: 
«Серце твоє есть голова всех внешностей твоїх» [8, с. 255]. 

Філософська спадщина Г. Сковороди багато в чому визначила загальну спрямованість ідей 
його сучасників і мислителів більш пізнього періоду, зокрема І. Котляревського, М. Гоголя, 
М. Максимовича, П. Юркевича, М. Костомарова, П. Куліша, Т. Шевченка щодо 
людиноцентризму. Сучасники характеризують філософські погляди українського мислителя як 
цілісну триєдину систему, виокремлюючи в ній світоглядний складник, який є феноменом 
національного духу українського народу, його ментальності; морально-ціннісний складник і 
філософсько-освітній як праксеологічний [7, с. 413-414]. 

Вплив Г. Сковороди стає відчутнішим в українській філософії ХХ століття. Це виразно 
простежується у філософських поглядах В. Шинкарука і його філософської школи. Ідеї 
національного піднесення 80-90-х років виводять на перший план архетипи і прагнення, 
втілені у спадщині Г. Сковороди. За В. Шинкаруком, світ індивідуального людського буття – 
це світ олюдненої природи, яка відкривається через мову, знання, науку, засвоєну людиною 
культуру загалом. Тому «людина – це світ людини, духовний не менше, ніж матеріальний» [9, 
с. 223], і розуміння духовності – «справжнім життям є духовне життя. Життя як задоволення 
тілесних, матеріальних потреб є лише засобом до цього істинного життя» [9, с. 323]. Любов є 
глибинною основою духовності. Вона гідно підносить її, людину, над усіма марнотами 
сьогодення до вищих духовних поривань, що поєднують розум з її серцем» [8, с. 325]. 
Духовність не є антитезою тілесності й не тотожна з душевністю. Проте у ціннісній ієрархії 
треба починати саме з духовності, яка є формуючою силою, ентелехією організації та 
влаштування особистості у зовнішньому світі, центром, серцевиною її буття, його гуманізації 
через певні цінності та смисли. Творення особистості на основі її самопізнання – вища 
інстанція людської самобутності, самоствердження, оскільки особистість – самокерована 
система, результат свідомого вибору людиною свого власного образу. Реалістичний світогляд і 
моральні якості людини – фундаментальні чинники прогресу нації, особливо у час кризи 
українського суспільства. Розвинена і розумна людина, озброєна знаннями, але не 
високоморальна, стає такою, що, як зазначав Г. Сковорода, більш хижа від деяких птахів, 
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нестримних тварин, злобніша від звірів, лукавіша від змій, неспокійніша від риб, не вірніша 
від моря, небезпечніша від африканських пісків [6, с. 85-86]. 

Поле духовності практично не має меж, адже включає і фантазію, і мрію, і утопію, і віру, і 
реальні духовні засади людської життєдіяльності. Духовна самодетермінація – це самозвільнення, 
адже буття є першоосновою свободи. Свобода – внутрішня доконечність, потреба самоздійснення. 
Вона стосується самосвідомості особистості, її духовної культури, є призначенням і вищим 
смислом існування людини – центру природного, соціального та духовного буття. Наприкінці 
ХVІІІ століття саме погляди Г. Сковороди, що привертали увагу до людини, імперативу її 
розвитку та філософсько-етичних настанов, були філософським підґрунтям, опертям для 
збереження національної самототожності й розвитку національної культури. Магістральною 
лінією філософської антропології сучасності є філософія людиноцентризму [10, с. 119-120]. 

У сучасних дослідженнях варто більше уваги приділяти осмисленню основних 
особливостей українського національного характеру, якими є емоційність, естетизм, 
сентиментальність, психічна рухливість, шанування індивідуальної свободи, релігійність та 
своєрідний культ Землі. Означені риси, на думку Д. Чижевського, мають як позитивні, так і 
негативні вияви. Проте осмислення генези гуманітаризму передбачає критичний аналіз 
попередніх поколінь мислителів, особливо творчості Г. Сковороди. Саме тому ми і зверталися 
до філософського дискурсу окремих відомих філософів сьогодення. Серце в системі 
Г. Сковороди відіграє специфічну символічну функцію. Це не тільки орган тіла, а й особлива 
реальність, яка перебуває поза людиною. Це те загальне, що об’єднує «всі серця». Завдання 
кожного, на думку мислителя, полягає у тому, щоб подолати антиномію між плотським серцем 
і духовним, звільнитися від стихійного і народитися вдруге. Сум, туга, нудьга, страх роблять 
душу людини приреченою на розслаблення, позбавляють її здоров’я. Любов і віра – основа 
самопізнання і щастя. Повчально звучать і розмисли Г. Сковороди про те, що всі люди 
створені для щастя, але не всі отримують його. Ті, хто задовольнився багатством, почестями, 
владою та іншими ознаками земного існування, роблять велику помилку, стверджуючи, що 
вони досягли щастя. Вони отримують не щастя, а його привид, образ, який у кінцевому 
рахунку перетвориться на прах. Людське щастя втілюється не лише у духовних шуканнях, не 
лише у сердечній радості, а й у праці, у втіленні спорідненої праці в її результати. У цьому 
контексті філософія Г. Сковороди є прикладом існування філософії українського духу як 
динамічної, здатної до розвитку та постійного вдосконалення оригінальної системи поглядів, 
ідеалів, вірувань, надій, любові, честі, совісті, гідності та порядності. Це і є заклик до 
гуманізму й досконалості людського буття. 

Особливістю сучасної філософії є заглиблення в гуманітарну сферу буття людини, зокрема в 
«науки про дух». На думку сучасних дослідників «формування філософії «наук про дух» 
відбувається в останні два століття в міру усвідомлення природи гуманітарного і пов’язаної з цим 
предметно-методичної специфіки гуманітарного знання. Її проблемне поле конституюється на 
основі узагальнення філософсько-антропологічних та епістемно-гуманітарних досліджень 
ціннісно-смислових засад буття людини в історії та культурі» [2, с. 48]. У свій час Г. Сковорода 
усвідомлював філософію як практичну систему життєвої орієнтації: «філософія, або любов до 
мудрості, спрямовує все коло справ своїх на той кінець, щоб дати життя нашому духові, 
благородство серцю, світлість думкам як голові всього. Коли дух у людини веселий, думки 
спокійні, серце мирне, то все світле, щасливе, блаженне. Оце є філософія» [3, с. 34]. 

Коли життя є філософією, а філософія людини зумовлює її життя, то природно, що в центрі 
уваги філософії мають перебувати етико-моральні проблеми як практичне завершення і мета 
філософії теоретичної. Етико-моральне вчення, що посідає центральне місце у філософії, 
Г. Сковорода засновував на двох принципах: «нерівної рівності» та самопізнання. Як «нерівна 
рівність» кожна людина є «мірою речей» в етичній сфері, бо у безодні людського єства 
безпосередньо відбивається безодня божественного буття. Життя людини – це процес 
безперервного духовного розвитку, засобом якого є самопізнання. Воно сприяє моральному 
вдосконаленню, благоденству і благоустрою людини, бо тільки той, хто пізнав свою природу, 
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може бути корисним для себе й інших. Спочатку людина немовби звернена всім єством назовні, 
тягнеться до радощів зовнішнього світу. Потім вона доходить до пізнання власної природи,своїх 
здібностей і виробляє відповідний своїй природі спосіб життя. Основа такого способу життя і є 
«сродна праця» як істинне вираження людської життєдіяльності, самоствердження людини. 

У сучасних умовах «сродна праця» вимагає аналізу процесів економічної трансформації 
України – основи всіх інших процесів – у ракурсі найпоширеніших у суспільстві цінностей 
(образів суспільства, ідей, ідеалів, світоглядів), які визначають цілі та способи реалізації 
індивідуальних і групових дій. Гуманітарна орієнтація протистоїть концепції економічного 
контрактуалізму, який робить акцент на інструментальній раціональності, вартості операцій між 
індивідами. Проте зведення соціально-гуманітарної діяльності в економічній сфері до подібних 
розрахунків істотно знижує можливості гуманітарної рефлексії та не дає можливості теоретично 
відобразити суттєві об’єктивні та суб’єктивні детермінанти соціально-політичних процесів в 
Україні. Та все ж соціокультурні зміни, певні стосунки між матеріальними інтересами, соціальною 
структурою та цінностями – не менш важлива причина зміни економічних процесів, ніж власне 
економічні інтереси. Отже, потрібно досліджувати зміст зворотних зв’язків між процесами 
економічних перетворень і соціально-політичними й ідеологічними змінами. Саме гуманітарна 
парадигма специфікує особливості епістемного досвіду з урахуванням принципової історичності 
людського буття та його ціннісно-смислової наповненості, сприяє подоланню обскурантизму та 
духовної деградації людства, посиленню артикульованості методології людиноцентризму. 

Гуманітаристика, якою впритул займався Г. Сковорода, у кризовий для України час 
розкриває панорамне бачення науки, її історичні контексти та ціннісні параметри, вводить у 
проблемне поле науки антропологічний вимір, збагачує методологію науки герменевичними, 
аксіологічними, феноменологічними підходами, розкриває особливості наукового тексту з 
використанням нових концептів. Іншого звучання набуває потреба в систематизації результатів 
історико-філософської рефлексії гуманітарного знання, виявлення змістовно-функціональної та 
світоглядно-методологічної його специфіки, проблем гуманітарного ідеалу науковості як синтезу 
історичного розвитку гуманітарних наук, їх надбань і потенціальних можливостей стосовно 
належного стану українського суспільства та в його перспективі з урахування 
суб’єктоцентристського, плюралістичного, діалогічного, ціннісно-смислового характеру 
гуманітаристики. Те, що Б. Кузнєцов називає антипарадигмою насправді є метапарадигмою 
сучасних гуманітарних наук, яка не претендує на абсолютність, а поєднує в собі «дискретність і 
континуальність актуалізації ціннісного потенціалу» [1, с. 126-127]. 

«Сродності» та «несродності» праці ще Г. Сковорода надавав великого соціального 
значення. Причиною всього нерозумного, спотвореного в суспільстві він вважав працю без 
покликання, працю з необхідності, примусову або працю з метою збагачення. Тому мислитель 
закликав до морального вдосконалення, соціального поділу праці, подолання її «несродності» в 
усіх сферах суспільної діяльності. 

Розробляючи свою концепцію самопізнання, Г. Сковорода не заперечував ролі та значення 
наукового і технічного поступу, проте підкреслював його недостатність для людського щастя, 
вважаючи важливішою науку про людину. Відповідно до цього соціальний і гуманітарний прогрес 
він ставив у залежність не від пізнання зовнішньої природи, а від пізнання й удосконалення 
духовних потенцій людини, її здібностей. У цьому вбачається суспільний ідеал через ідеальні 
стосунки між людьми.  

У сучасних умовах становлення ідеї науковості гуманітарного пізнання пов’язане з 
диференціацією соціальних структур і механізмів відтворення індустріального суспільства, яке 
супроводжує деіндивідуалізацію, знеособлення буття, утверджує формальні аспекти у 
життєдіяльності людини під впливом ринкових стосунків. Ці негативні, антигуманні тенденції 
особливо загострюються в постіндустріальному суспільстві, в якому всі індивідуальні якості 
людини нівелюються, а ринкову значущість має лише те в людині, що можна продати. Ідеал 
абстрактної людини дискредитує загальну стратегію гуманітаристики, оскільки у ній через 
«несродну», за висловом Г. Сковороди, працю, світ людини апріорно заданий самим соціальним 
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схематизмом виробництва. «Елімінація» з цього ідеалу всього індивідуально-особистісного, 
реального процесу самореалізації людини, надає йому значення парадигмальної норми 
соціогуманітраних досліджень. Парадигмальність цієї норми підкреслюється також 
метафізичними уявленнями про субстанційність природи людини та імпульсами, що йдуть від 
методології класичного природознавства [див.: 2, с. 74]. 

Поліструктурність суспільства, функціювання його підсистем і соціальних інститутів 
супроводжується посиленням його інтеграції, що актуалізує проблеми раціональної організації 
суспільного життя, інтелектуальне забезпечення якої покладається на соціогуманітарні науки. 
Динамічні процеси в суспільній системі спричинили перегляд наукових підходів до політичної 
економії, юриспруденції, психології, педагогіки, етики, естетики, соціології, релігієзнавства, історії, 
статусу численних спроб створити «соціальну механіку», «соціальну фізику», «фізичну історію», 
визначення «найсильнішого синтезу наукових знань» через його математизацію, кібернетизацію тощо. 

З другої половини ХІХ століття дедалі помітніший вплив на розвиток гуманітарних наук 
ідей еволюціонізму та історизму, пов’язаних з історичними та соціально-культурними 
особливостями суспільного буття людини, його особистісно-індивідуальними та духовними 
вимірами. «Він безпосередньо спрямований на осягнення живої людської суб’єктивності, 
досвіду, традицій, форм спілкування, ціннісних орієнтацій у контексті цивілізаційного 
розвитку суспільства» [2, с. 79-80]. 

Висновок. Гуманітаризм слугує чинником інтегративних процесів сучасної науки і моделлю 
їх осягнення. Особливо евристичними є ідеї про історичність людського буття, його цілісність, 
ціннісно-смислові засади трансформаційних змін сучасної цивілізації. У формуванні та 
усвідомленні людиномірної ідентичності науки гуманітарний ідеал науковості, особливо в період 
загострення всебічної кризи українського суспільства, відіграє важливу роль. Він сприяє 
становленню постнекласичної наукової раціональності, реалізації культуротворчої місії науки, її 
участі у всебічній гуманізації суспільного життя, пізнанню його суперечливих процесів.  
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Summary 
Sydorenko M., Troyansky V. Philosophical Ideas of H. Skovoroda and Spiritual Problems of the 

Humanities in Ukraine. The article denotes the idea of humanity in philosophy H.Skovoroda which is aimed at 
"transfiguration" of heart to higher spirituality, to achieve inner freedom, in reference to himself, to overcome 
passions, false pursuit of pleasures of the world, the strength of emotional and will principle of human spirit. 
Modern humanities promotes post-non-classical scientific rationality, implementing cultural and scienctific 
missions, participation in full humanization of public life in Ukraine. Keywords: man, humanities, "the philosophy 
of heart", anthropology, value, meaning, epistemology, spirituality, paradigm, ontology, axiology, ideology. 
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УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ  

У ФІЛОСОФСЬКІЙ СПАДЩИНІ ГАВРИЇЛА КОСТЕЛЬНИКА 
 
Доктор філософії Гавриїл Костельник, один із найосвіченіших та найавторитетніших священиків 

Української греко-католицької церкви на Західній Україні кінця 1920-х – початку 1940-х років, у своєму 
житті та пастирському служінні був щирим і послідовним прихильником української національної ідеї. 
Його погляди на місце і роль УГКЦ у визвольних змаганнях українського народу у міжвоєнний період – 
важливий складник наукової спадщини видатного львівського мислителя, практично невичерпне джерело 
розвитку та збереження української духовності. Ключові слова: українознавство, Українська греко-
католицька церква, українська національна ідея. 

 
Від другої половини ХІХ століття центром відродження української культури стала 

Галичина. Коли у Східній Україні українське слово й українська культура суворо переслідувалися 
російським царським режимом, то в Галичині, під владою Австрії, політичні умови були більш 
демократичними. Уже з середини ХІХ століття Львів став осередком національного пробудження 
русинів. Про це свідчить поява «Руської трійці» та маніфесту Головної Руської Ради 1848 року про 
національну єдність галицьких русинів з братами над Дніпром. У 1868 р. тут виникла «Просвіта», 
а в 1873 р. – Товариство імені Шевченка, яке у 1892 р. перетворилося на справжню академію наук 
під назвою Наукове товариство імені Шевченка зі своїм видавництвом, бібліотекою, музеєм тощо 
[12, с. 163-164]. Львів став осередком митрополії Греко-католицької церкви, яка була головним 
захисником прав русинів. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. до Львова прибула значна кількість 
національно-свідомих діячів науки і культури зі Східної України на чолі з істориком Михайлом 
Грушевським. У 1913 р. на 83 українські часописи у всьому світі у Львові припадало 65, а на 410 
неперіодичних друків – 299 [10, с. 1409]. 

Після першої світової війни Галичина опинилася під владою Польщі, яка жорстоко 
переслідувала український національний рух. Та українська національна ідея в Галичині пустила 
глибоке коріння й ліквідувати чи зупинити її вже було неможливо.  

Не останню роль у процесі розвитку українознавства в Галичині відіграла Українська греко-
католицька церква (УГКЦ). Одним із найбільш авторитетних та освічених священиків Української 
греко-католицької церкви на Західній Україні наприкінці 1920-х – на початку 1940-х рр., 
переконаним прихильником української національної ідеї був Гавриїл Костельник.  

Професор греко-католицької богословської Академії у Львові, автор численних 
філософських творів і релігійних трактатів, літературознавчих і мовознавчих досліджень, праць з 
історії християнської церкви о. Гавриїл Костельник і досі залишається незаслужено замовчуваною 
постаттю в українській філософії, теології та культурі. Важливість і багатство досліджуваних 
предметів, різноманітність способів їх аналізу й аргументації висновків Г. Костельника, ясність 
викладу і виразність його мови роблять твори о. Гавриїла дуже доступними і важливими, 
корисними для всіх читачів.  

В останні роки інтерес до наукового доробку, релігійної та культурно-освітньої діяльності 
Г. Костельника поступово зростає. Прикладом цього може бути дисертаційне дослідження Ірини 
Мірчук «Філософські погляди Гавриїла Костельника» (2002), збірник наукових праць зарубіжних і 
вітчизняних учених «Гавриїл Костельник на тлі доби: пошук істини» (2007), виданий за 
матеріалами наукової конференції, присвяченої 100-й річниці виходу збірки поезій Г. Костельника 
«З мойого валала», яка відбулась у листопаді 2004 р. в Новому Саді (Сербія і Чорногорія) [1] та 
вибрані твори Гавриїла Костельника «Ultra posse» (2008) [4].  

Аналіз останніх публікацій продемонстрував ряд напрямів дослідження наукового доробку 
вченого, зокрема львівська дослідниця Наталя Мадей проаналізувала погляди Гавриїла Костельника 
на історичну ґенезу, природу і сутність унії, його твердження про звільнення церкви від латинізації, 
повернення до власного східного обряду, вироблення нової ідеології унії як утілення давньої єдності 
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християнства [11]. Олександр Пагіря у своєму дослідженні «Гавриїл Костельник та ОУН: проблема 
стосунків (1941–1948 рр.)» на основі маловідомих архівних документів аналізує стосунки богослова 
і громадського діяча Г. Костельника з ОУН у 1941–1948 рр. і доводить, що загибель Г. Костельника 
пов’язана з протиборством радянських силових структур і українського націоналістичного підпілля 
в Західній Україні у післявоєнний період [13]. Дослідник Олег Гірник у своїй ґрунтовній передмові 
до збірки творів Г. Костельника «Ultra posse» наголошує на важливості детального вивчення 
наукового доробку о. Гавриїла Костельника, оскільки його філософське вчення і погляди на роль 
церкви у державі могли б допомогти у боротьбі з хворобами сучасної секуляризації. Костельник 
приділив цим пошукам дуже багато уваги [див.: 2].  

Ігор Загребельний також вказує на актуальність філософської спадщини о. Гавриїла 
Костельника. При цьому автор зазначає, що сучасні християнські мислителі світового масштабу 
ведуть діалог з Ніцше, Сартром, Дерідою, яких важко «запідозрити» у прихильності до 
християнства. То ж хіба можна вважати «віровідступництвом» дослідження творчості 
Г. Костельника та використання його ідей? Варто пам’ятати, що наш час теж ставить християн 
України і світу перед певним вибором: або конформізм, або пошуки нових «катакомб». Мислити 
за шаблоном, засуджувати Костельника і водночас демонструвати конформізм щодо сучасних 
антихристиянських і антиукраїнських явищ безумовно легше, ніж бути по-християнськи 
принциповим і шукати шляхів спротиву новітньому секуляризму, природу якого намагався 
збагнути львівський мислитель [див.: 3].  

Гавриїл Костельник ніколи не стояв осторонь тих політичних і культурних подій, свідком 
яких він був. Він належить до мислителів, які значно випереджали свою добу. Людина глибокої 
філософської та наукової ерудиції, Костельник умів піднятися над частковими проблемами 
міжконфесійних стосунків і мислити глобальними інтересами церкви і суспільства. Його 
хвилювали питання «культурної притомності» уніатської церкви, а отже й питання збереження 
національного характеру УГКЦ. 

Мета статті – привернути увагу дослідників української релігійної філософської думки на 
певні аспекти творчого доробку видатного філософа першої половини XX століття о. Гавриїла 
Костельника, що стосуються ролі та місця Української греко-католицької церкви у процесі 
боротьби за національну незалежність Галичини у міжвоєнний період, розкрити культурну та 
освітню діяльність львівського мислителя.  

Філософ-богослов Гавриїл Костельник був людиною європейської вченості (упродовж 2,5 
років навчався у Швейцарії, здобув ступінь доктора філософії), отже, добре орієнтувався у 
найновіших світоглядних ученнях і здобутках європейської науки і культури. Добре орієнтувався 
у політичних процесах. Він чуйно вловлював ідеологічні спекуляції на догоду певним політичним 
силам, особливо, якщо це стосувалося його рідної України. 

 Перебуваючи під впливом визвольних змагань українського народу, Г. Костельник пише 
поему «Встань Україно!», в якій чітко стає на бік національної ідеї. Поема з’явилась у Львові 1918 
р. і складалася з 12 поезій, де йдеться про поневолену Україну під польським і російським ярмом. 
Як зауважували тогочасні критики, Гавриїл Костельник одним із перших серед галицького 
духовенства під час першої світової війни своїм запальним словом закликав народ прозріти і 
піднятися з колін. Вважаючи Україну, пошматовану численними загарбниками, єдиною державою, 
звертається до неї як до цілісного етнічного організму: 

«Встань Україно! Виведи діти свої на світло: 
Розбиті вже двері підземних тюрем,  
Де сини твої сиділи запроторені! 
Я приблудень, я – прибутень, 
Я, що чудом спасся з розбитого твого корабля. 
Кличу до тебе: 
Встань Україно – ненько! Сядь на золотий престол! 
Убирайся в золотий шолом, возьми золоте берло в руки, 
Мечем опережися 
І володій над своїми дітьми!» [5, с. 1]. 
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Згодом у статті «Яка наша народна назва?», надрукованій у «Календарі Просвіти» за 1920 
рік, Г. Костельник дає таку відповідь на поставлене запитання: «Не може бути краща й 
відповідніша назва для нашого народу, як назва українець, а для батьківщини нашого народу – 
Україна. З цією назвою пов’язане й нове відродження нашого народу» [9, с. 167]. Ще один твір, 
написаний 1935 року та проігнорований видавцями – «Чом сом постал українєц?». 
Г. Костельник багато присвятив у цій статті проблемі москвофільства та повністю розкрив свою 
національну ідентичність [6]. 

Саме під час Першої світової війни постало в політиці Австрії польське і українське 
питання. Розпалася велика імперія, наближався мирний договір, Україна сподівалася відвоювати 
самостійність. І ось, не інакше, як на замовлення певних кіл, з’являється книга з тенденційними, 
спеціально підібраними фактами історії, які свідчать проти Українців – вони, мовляв, не варті 
своєї держави, бо ніколи не були окремим народом. Це ті самі русини, що й росіяни. Професор 
Краківського університету Станіслав Смолька 1916 р. опублікував солідну, фундаментальну, на 
його погляд, працю (460 с.). Вона відразу була перекладена французькою мовою, що свідчить про 
намагання видавців ознайомити з її змістом усю Європу. 

 У 1917 р. Г. Костельник пише відповідь-рецензію на книгу професора С. Смольки 
«Російський світ» (Die reussische Welt). Г. Костельник – треба віддати належне його мужності – 
звернув увагу на політичний мотив виходу такої великої за обсягом книги у воєнний час, коли її 
ініціатори не рахувалися з витратами. Навіщо видана ця книга, ще незавершена, з таким поспіхом і 
розрахована на всю Європу? – запитує Гавриїл Костельник, і роз’яснює: «Не може бути сумніву, що 
кн. п. Смольки обчислена на те, щоби Українці стратили на вартости в очах тих кругів, для котрих та 
книга призначена. А оскільки більше Українці стратять, остільки більше Поляки зискають» [8, с. 5]. 

Граючи на відмінності вимови німецьких слів russisch i reussisch, п. Смолька доводить усій 
Європі, що українці не можуть мати жодних претензій на суверенність. Щоправда, – слід віддати 
належне професорові Краківського університету, – у книзі виділено як особливі українські пісні й 
літературу, мову, фольклор – усе це підкреслює природний характер народу, але не засвідчує його 
політично-соціальних прав. Костельника обурює ненависть автора до всього українського, відверта 
зневага національної свідомості, мови і віри. Українське духовенство представлене у книзі 
п. Смольки «найсумніше» – воно не лише «поверхово католицьке», а й радикальне, «наглядно 
безбожне». Автор книги висміює церковні звичаї й обряди, українських святих, вип’ячує темноту, 
неосвіченість священиків, вимагає введення целібату. Особливо польський автор наголошує на 
безбожності інтелігенції та вихованців духовних семінарій, священикових синів і доньок.  

Костельник переконаний, що подібну зневагу до церкви українського народу та її 
духовенства польський автор почерпнув із «полемічно невріноваженої» брошури єпископа 
Григорія Хомишина «В ім’я правди». Відомо, що під час відсутності митрополита на Україні 
(А. Шептицький був інтернований у Росію в 1914-1917 рр.) єпископ Станіславський Григорій 
Хомишин запровадив у своїй дієцезії григоріанський календар і целібат духовенства. У цій 
брошурі українське греко-католицьке духовенство представлене у найчорніших фарбах, особливо 
наголошено на безбожності одружених священиків. Спираючись на цю брошуру, краківський 
професор пішов далі – він висміює навіть церковнослов’янську мову богослуження східного 
обряду як штучну і неправильну. Серед усіх цих розмірковувань професора Смольки Гавриїл 
Костельник бачить єдину мету – популяризувати діяльність єпископа Хомишина, захищати 
католицьку політичну лінію, спрямовану на латинізацію греко-католицької церкви в Україні. У 
цьому Костельник вбачає шкоду не лише для церкви, а насамперед підрив української 
національної справи, бо «в нашім народі квестія національна стала квестією життя» [8, с. 26]. 
Оскільки політика приниження всього, що підкреслює особливості греко-католицизму, веде до 
нівеляції національних особливостей, то це загрожує самому існуванню українського народу. 

Закиди п. Смольки щодо атеїзму молоді чи невігластва уніатських священиків Костельник 
спростовує прикладами-спогадами з власного досвіду. При цьому він наголошує, що «атеїзм 
молодшої генерації нашої інтелігенції досить поширений, але він принагідний, хвилевий, 
переходовий» [8, с. 40]. Найбільше ним захоплюються студенти університету, і це характерне для 
всього світу. Причиною такого захоплення є поширення науки і творів атеїстичних філософів та 
письменників. Очевидно, йдеться про твори французьких екзистенціалістів. 
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Костельник є реалістом, він шукає шляхів порятунку релігії. У часи, коли вже не можна не 
визнавати досягнень науки, віруючу людину можуть врятувати сильна віра і вправи у релігії, які 
оживляють і оздоровлюють людську душу. 

Найбільшу загрозу для душі людини мислитель бачить не в науках, а в атеїзмі, який є новою 
вірою. Саме атеїзм є державною релігією в СРСР, – пише Костельник. Сталін як папа судить 
членів своєї партії за догматичні ухили-єресі. Як бачимо, у 1937 р., а саме тоді була опублікована 
праця Г. Костельника «Релігійні фалші нових часів», він добре розумів, що відбувається у 
найближчому зарубіжжі. Отже, був вдумливим і політиком, і громадянином. 

Як філософ і мислитель Костельник добре знав, що релігійна віра базується на глибоких, 
здебільшого фанатичних переконаннях: «Людям лекше відректися вітчини, національності, ніж 
релігії, бо в релігії приходить до виразу все, що людина вважає за найглибшу правду та за свою 
найсвятішу повинність. Людина зростається зі своєю релігією, тому релігія стає, що так скажу, 
найглибшим «я» людини, без якого вона не може ані уявити собі свого життя. Розстатися зі своєю 
релігією це для загалу людей таке, як дати собі вирвати своє серце» [7, с. 8]. Те ж саме можна 
сказати і про атеїзм як нову віру. Тому він такий небезпечний у суспільстві: «Тільки віра може так 
засліплювати людей, що вони, хоч зрештою мудрі й учені, в справах своєї віри будуть цілком 
безкритичні – аж до безумства» [7, с. 9]. Дуже небезпечним для суспільства є релігійний фанатизм, 
який розпалює релігійні війни – це найганебніші та найкривавіші людські вчинки. 

Майже всі свої богословські та філософські твори написав Г. Костельник, перебуваючи на 
посаді помічника священика Преображенської церкви о. Володимира Садовського – викладача 
духовної семінарії, відомого противника латинізаціїї церковного обряду в українській церкві. На 
сторінках редагованого Гавриїлом Костельником журналу «Нива» о. Садовський виступив з 
пропозицією спалити всі зіпсовані латинськими доповненнями уніатські богослужебні книги і 
замінити їх візантійськими, східними. Суперечка між Сходом і Заходом у християнській церкві 
була дуже актуальною для греко-католицької церкви в Україні у 20-30 рр. ХХ ст., тут були 
досить сильні намагання перейти на латинський обряд. Зацікавлений у цьому був не лише 
польський католицький епископат, а й сам Ватикан. У цьому переконався Г. Костельник під час 
подорожі до Риму 1925 р. з групою прочан. Його розмірковування над проблемою відносин 
Сходу і Заходу щодо церковних справ вилились у ряд праць – «Спір про епіклєзу між Сходом і 
Заходом» (1928), «Апостол Петро і римські папи, або догматичні підстави Папства» (1931), 
«Викляті святі – Кирило та Мефодій» (після 1927), «Розвиток папства в перші п’ять віків» (1933) 
та ін. У цих працях автор відверто заперечує спроби латинізації української церкви, відстоює 
самобутність її на основі збереження східного обряду як це було зумовлено Берестейськими 
угодами. За такі переконання Костельник був звільнений з посади редактора журналу «Нива", а 
згодом його позбавлено кафедри в Богословській академії і переведено у кафедральний собор 
під безпосередній нагляд Митрополита. 

Сучасник і очевидець тих подій о. Йосиф Кладочний переконаний, що до всіх описаних змін у 
житті Костельника був причетний Ватикан. Адже праця «Спір про епіклєзу» викликала гостру 
рецензію єзуїта Спечіля, який звинувачував автора праці в неортодоксальності (незгодою з ученням 
церкви). «Костельник досить гостро відповів своєму опонентові – почалась гостра полеміка, що в 
кінці кінців призвела до конфлікту з Римом» [14, с. 9]. Римові не могли сподобатись і 
«вольнодумства» Костельника – професора філософії. Отець Й. Кладочний згадує, що «Костельник 
викладав свій предмет вільно, може, аж надто вільно як для студентства теології першого курсу» 
[там само]. Ще більш негідним, з погляду Риму, було відстоювання редактором «Ниви» права 
одруження священиків, виступи його проти целібату. Митрополит Шептицький був змушений 
виконати волю Риму – усунути Костельника від викладання в Академії, а також з посади редактора, 
але він ніколи не полишав поза увагою свого здібного й розумного учня, а навіть був його 
однодумцем щодо необхідності запобігання спробам латинізації української церкви. 

Після заборони викладати в Академії Костельник став під протекцією Митрополита 
архикафедральним проповідником – кожної неділі і в свята виголошував коротку, глибоко 
змістовну проповідь у церкві Св. Юра. Він також займав посаду гімназіального катехита і 
співпрацював у Преображенській церкві з її стареньким парохом о. Дометом Садовським. 
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Сучасник тих подій о. Кладочний вважає, що «моральні утиски» Риму стали однією з 
причин переходу Костельника на православ’я. Крім бажання відплати Римові, Г. Костельник 
керувався ще й іншим мотивом. Й. Кладочний називає це «страхом перед большевиками». Коли 
Сталін постановив знищити греко-католицьку церкву, то її могло врятувати лише «возз’єднання» з 
православієм. Очевидно, Гавриїл Костельник це розумів, тому намагався вберегти і мирян, і клір 
від арештів і знищення.  

У висновку цього дослідження вважаю важливим підкреслити актуальність продовження 
дослідницької роботи над творчим доробком о. Гавриїла Костельника. Його філософська 
спадщина є багатою та різноманітною – це й теоретичне осмислення логіки і змісту секуляризації, 
і екзистенційне переживання «смерті Бога», і відвічний конфлікт Божої мудрості та мудрості 
«світу цього», і драма українського греко-католицизму, невід’ємна від драми історичного буття 
української нації. Ми спробували проаналізувати тільки окремі з них, які, на наш погляд, 
найбільше відображали ставлення о. Костельника до ролі української церкви у плані збереження 
культурного потенціалу українського народу та його духовності. 

І постать, і творчість, і вчинки Гавриїла не перестають бути загадкою, чим привертають 
увагу дослідників. Нині є можливість позбутися політичної заангажованості та намагатись 
якнайповніше вивчити спадщину й осмислити долю цієї неоднозначної людини.  

 
Література 

1. Гавриїл Костельник на тлі доби: пошук істини: збі.наук. праць. – Львів-Ужгород: Гражда, 2007. – 526 с. 
2. Гірник О. Пошук ідентичності як «principum movens» творчості Гавриїла Костельника / О.Гірник 

//Костельник Г. Ultra posse. Вибрані твори /Упорядкування та передмова о. Олега Гірника; Дизайн серії 
Надії Пономаренко. – Серія Ucrainica: ad fontes. Книга ІІІ. – Ужгород: Ґражда, 2008. – С.17-89.  

3. Загребельний І. Отець Гавриїл Костельник: актуальність позаконфесійного вивчення [Электронный 
ресурс] /Релігія в Україні. 23.09.2013. / І. Загребельний. - Режим доступа: 
http://www.religion.in.ua/main/bogoslovya/23380-otec-gavriyil-kostelnik-aktualnist-pozakonfesijnogo-
vivchennya.html 

4. Костельник Г. Ultra posse. Вибрані твори / Г.Костельник; [упоряд. та передмова о. Олега Гірника; Дизайн 
серії Надії Пономаренко]. – Серія Ucrainica: ad fontes. Книга ІІІ. – Ужгород: Ґражда, 2008. – 400 с. 

5. Костельник Гавриїл. Встань, Україно! Пісні неволі й визволення / Г.Костельник – Львів: “Діло”, 1918. − 40 с. 
6. Костельник Гавриїл. Чому я став українцем. Передрук з “Діла” / Г.Костельник – Львів, 1935. – 15, 16, 18, 

19, 20 жовтня. – 36 c. 
7. Костельник Г. Релігійні фалші нових часів / Г. Костельник // Відбитка з “Ниви”.  Львів, 1937.  33 с.  
8. Костельник Гавриїл. У відповідь проф-ви Станіславови Смольці з нагоди єго книжки “Die reussische 

Welt“ / Передрук з “Ниви“ / Г. Костельник.  Львів, 1917.  63 с. 
9. Костельник Г. Яка наша народна назва? /Ultra posse. Вибрані твори / Упорядкування та передмова о. 

Олега Гірника; Дизайн серії Надії Пономаренко. – Серія Ucrainica: ad fontes. Книга ІІІ. – Ужгород: 
Ґражда, 2008. – С. 165-167. 

10. Кубійович В. Енциклопедія українознавства / В. Кубійович. – Париж – Нью-Йорк: Молоде життя, 1962. 
/Перевидання в Україні. – Львів: Наукове Товариство ім. Шевченка, 1994. – Т. 4. − С. 1200-1600. 

11. Мадей Н. Концепція Української греко-католицької церкви Г. Костельника / Гавриїл Костельник на тлі 
доби: пошук істини: Збірник наукових праць // Н. Мадей. – Львів-Ужгород : Ґражда, 2007 – с.175−182. 

12. Мушинка М. Співпраця Гавриїла Котельника з “Українською Загальною Енциклопедією” /Гавриїл 
Костельник на тлі доби: пошук істини: Збірник наукових праць / М. Мушинка. – Львів-Ужгород: 
Ґражда, 2007 – С.163-169. 

13. Пагіря О. Гавриїл Костельник та ОУН: проблема стосунків (1941-1948 рр.) [Електронний ресурс] 
/ О. Пагіря. – Режим доступу: //http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/41472 

14. Стасюк Олександра. Хто згладив Костельника? / Франкова криниця / О. Стасюк. − № 51 (103). – 
20 грудня 1991 року.  

 
Sammary 

Mirchuk I. Ukrainian National Idea in the Philosophical Heritage of Gabriel Kostelnyk. Ph.D Gabriel 
Kostelnyk is one of the most educated and most respected priests of the Ukrainian Greek Catholic Church (UGCC) 
in Western Ukraine in the late 1920s – early 1940s; in his life and pastoral ministry, he was a sincere and consistent 
supporter of the Ukrainian national idea. His views on the place and role of the UGCC in liberation struggle of the 
Ukrainian people during the interwar years are an important part of the scientific heritage of this outstanding 
thinker who lived in Lviv and it is really an inexhaustible source of development and preservation of Ukrainian 
spirituality. Keywords: Ukrainian studies, Ukrainian Greek Catholic Church (UGCC), Ukrainian national idea. 
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СТАНОВЛЕННЯ РАЦІОНАЛІСТИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ  
В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ ІХ – ПОЧ. ХVІІ СТ.: 

ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ 
 
Досліджується проблема становлення раціоналістичної традиції в українській філософській 

думці ІХ – поч. ХVІІ ст. Автором обґрунтовано актуальність дослідження елементів 
раціональності на основі культурологічного підходу. Ключові слова: раціоналістична традиція, 
раціоналістичні тенденції, культурологічний підхід. 

 
Актуальність аналізу наукових праць, що репрезентують дослідження розвитку 

української філософії ІХ – поч. ХVІІ ст. зумовлена переосмисленням оцінок, підходів до 
зазначуваного періоду. Питання про зародження раціоналістичних тенденцій в період ХІ – 
поч. ХVІІ ст. порушувалося як українськими, так і зарубіжними дослідниками: А. Бичко, 
І. Бичком, С. Возняком, В. Горським, М. Громовим, М. Кашубою, В. Литвиновим, В. Нічик, 
І. Паславським та багатьма іншими.  

Метою статті є аналіз історіографії дослідження становлення раціоналістичної традиції в 
українській філософській думці ІХ – поч. ХVІІ ст.  

Оцінка наявності в культурі Київської Русі філософських елементів являє собою цілу гаму 
протилежних полюсів – від повного заперечення будь-яких зародків філософських ідей до 
конкретного наукового вивчення їх зародження та поширення. Такий процес розвитку історико-
філософського дослідження свідчить про багатство духовної та матеріальної культури Київської 
Русі, своєрідної «вітчизняної античності», з якої беруть початок етноментальні особливості 
української філософії. Дослідженням цього періоду займались учені різних галузей, а саме 
історики, філософи, філологи, мистецтвознавці, культурологи, розвідки яких в їх сукупності 
становлять весь спектр історіографічних напрацювань. Період українського Ренесансу є 
своєрідним відображенням протистояння православної ортодоксії західноєвропейським впливам, 
які не вписувались у традицію тогочасної греко-візантійської ідеології. 

Один із напрямів історико-філософських досліджень ХХ ст. – обґрунтування домінуючої 
ролі ірраціонального пізнання в українській філософії. Серед основних особливостей 
світовідчуття українців представники етнопсихологічної школи (І. Мірчук, Д. Чижевський та ін.) 
виокремлюють такі риси як самозаглибленість у духовний світ людини (інтровертність), 
«емоціоналізм», кордоцентризм [15, с. 19], «перевага емоціональних і чуттєвих елементів над суто 
розумовими, раціоналістичними моментами» [16, с. 719], естетизм, індивідуалізм і прагнення до 
свободи. Внаслідок посилення такої уваги до досліджень ірраціонального складника української 
філософії подекуди утвердилася ненаукова думка про відсутність раціоналістичної традиції, 
особливо у період до-києво-могилянської академії, та недоцільність її обґрунтування. Сучасна 
методологія історико-філософського дослідження визначає перед нами завдання всебічного 
висвітлення історико-філософського процесу.  

Важливим історіографічним джерелом аналізу українського Ренесансу є також праці 
дослідників ХІХ – ХХ ст., які й досі не втратили актуальності – М. Грушевського, О. Калугіна, 
В. Перетца, М. Руднєва, О. Соболевського, М. Сперанського, І. Франка та ін. Приміром, 
М. Грушевський прослідковує у київській перекладній літературі ХV ст. «тенденцію до 
раціоналістичної «світської» науки і культури», поширеність принципів «раціоналізму, свобідного 
від обмежень віри» [7, с. 105]. Проте зі становленням радянської філософії перші дослідження 
філософської думки ХІ – поч. ХVІІ ст. не були вільні від надмірного підкреслення ідеалістичного 
характеру, залежності від християнства. Вважалося, що питання теорії пізнання ще не привертали 
до себе уваги руських мислителів-книжників, або навпаки, мала місце подекуди надмірна 
ідеалізація філософської думки Київської Русі. 
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Однією з перших праць, яка поставила за предмет дослідження широке коло пам’яток 
минулого, зокрема народної мудрості, є монографія А. Бичко «Народная мудрость Руси: анализ 
философа» (1988). У ній на основі аналізу усної народної творчості (міфів, легенд, билин, 
народних дум та інших пам’яток культури тогочасного суспільства) здійснено дослідження 
становлення основних світоглядних ідей Київської Русі. Крім цього, авторка аналізує 
співвідношення народної мудрості з книжною мудрістю, що відбувається насамперед на ґрунті 
перекладної літератури та існує у формі диглосії – одночасного функціонування двох мовних 
систем [1, с. 100]. А. Бичко простежує шляхи становлення абстрактно-логічних понять, аналізує 
категорії народної, некнижної мудрості, що передують виникненню філософського мислення. Ця 
праця є продовженням традиції дослідження народної мудрості, яку розпочав у своїй книзі 
«Проблемы средневековой народной культуры» А. Гуревич, а поглибили та повернули в русло 
давньоруської культури В. Горський, М. Громов, С. Кримський, М. Попов та ін. [1, с. 6]. У 
такому контексті на увагу заслуговують напрацювання Г. Макушинської. 

Саме 80-ті роки ХХ ст. знаменуються переосмисленням методології філософського знання в 
історії філософії (праці А. Бичко, І. Бичко, Є. Бистрицького, В. Горського, П. Завгороднюка), а 
також великою увагою до досліджень вітчизняної філософської думки від періоду Київської Русі 
до Києво-Могилянської академії включно (праці таких учених як М. Бичваров, А. Бичко, 
С. Бондар, В. Горський, О. Замалєєв, І. Захара, Я. Ісаєвич, О. Клевченя, В. Колесов, М. Котляр, 
С. Кримський, В. Малахов, В. Мильков, Н. Нікітенко, В. Нічик, П. Охрименко, Б. Парахонський, 
Н. Пікулик, С. Полянський С. Подокшин, М. Рожденственська, Р. Симонов, О. Сирцова, 
Я. Стратій, Т. Чайка, В. Шинкарук та ін.). 

Більшість цих праць є спільним дослідженням українських істориків філософії, літераторів, 
мистецтвознавців із білоруськими, російськими та болгарськими, адже філософська думка цих 
країн виростає з одного культурного середовища, має спільних мислителів (Кирила Констянтин-
Філософа, Никифора Грека, Епіфанія Славинецького, Ст. Оріховського-Роксолана, Симеона 
Полоцького, Феодосія Косого, Симеона Будного, Франциска Скорини та ін.), твори 
(«Шестоднев» Йоана екзарха Болгарського, «Ізборник 1073 року», «Аристотелеві врата», 
«Требник» Петра Могили та ін.). Власне, в публікаціях радянського періоду подекуди 
ігнорувались українські національні витоки філософської думки Київської Русі.  

Ґрунтовною, як на той час, була праця І. Паславського, який здійснив історико-філософський 
аналіз української полемічної літератури, обґрунтовуючи при цьому неоплатонізм та раціоналізм 
[14]. Автор робить спробу простежити витоки формування раціоналістичної традиції, починаючи ще 
від діяльності К. Смолятича та вказуючи на продовження її у єресях дуалістичного характеру – 
богомільстві та маніхействі. Проте детальніший аналіз цих рухів відсутній. 

У збірнику наукових праць «Вітчизняна філософська думка ХІ – ХVІІ ст. і грецька 
культура» (1991 р.) авторський колектив (філософів, істориків, археологів, філологів, 
літературознавців, мистецтвознавців) здійснює спробу дослідження тогочасної філософської 
думки з метою цілісної реконструкції наукової картини того часу, де на нечіткій межі 
філософські ідеї співіснують поряд з іншими [див.: 13, с. 3]. На прикладі архітектури та 
монументального живопису Софії Київської обґрунтовується залучення до аналізу 
невербальних текстів та відзначається не стільки можливість такого дослідження, як його 
необхідність [див.: 13, с. 5-15], висловлюється ідея про близькість філософії з архітектурою як 
закріпленням часу епохи в просторі [див.: 13, с. 15-19]. Українські дослідники підкреслюють 
притаманну українській духовній культурі парадигму Софії, початком якої є ідейно-художня 
програма храму Софії Київської.  

Вагомим дороговказом в осмисленні раціоналістичних тенденцій ХІ – поч. ХVІІ ст. є статті 
С. Возняка «Тенденція інтелектуалізму та раціоналізму в українській філософії» [2] та М. Кашуби 
«Раціоналістична традиція в українській духовній культурі ХІ – ХVІІІ ст. як вияв прозахідної 
орієнтації» [8], які спрямовують до подальшого детального опрацювання цієї проблематики. 
С. Возняк аналізує тенденцію інтелектуалізму та раціоналізму, яка присутня вже у філософській 
думці Київської Русі, далі частково занепадає після татаро-монгольської навали та починає 
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розвиватися з кінця ХV ст. На думку мислителя, виділення інтелекту як осердя людської 
особистості пов’язане з культом книжного знання, який «ґрунтувався на одному з головних 
принципів християнського теоцентризму – одкровенні» [2, с. 3]. М. Кашуба досліджує цілу 
раціоналістичну традицію в українській духовній культурі ХІ – ХVІІІ ст., характеризуючи її як 
вияв прозахідної орієнтації крізь призму віри та розуму. Присутність інтерпретованих ідей 
античності та початків математики, літочислення у Давній Русі є одним із джерел формування 
філософських ідей, зокрема проблеми розуму. Варте уваги те, що українська дослідниця веде мову 
про «два угрупування – провізантійське і прозахідне», останнє з яких було спочатку осуджене і 
поглинуте містичним неоплатонізмом, пристосованим до апології споглядального чернечого 
життя, позначеним відмовою від активної громадянської позиції [8, с. 19]. М. Кашуба, як і 
С. Возняк, вказує на подальший зв’язок елементів раціонального із західними впливами через 
перекладну літературу ХV ст.  

Прозахідні погляди в історії Церкви розглянуто в сучасному дослідженні С. Кияка [9], де 
з’ясовується феномен українського католицизму, ідентичність якого виражена в гармонійному 
поєднанні у ньому вселенських і помісних рис. Важливою тезою, яку доводить автор, спираючись 
на сучасну богословську та релігієзнавчу думку, є присутній ще в перших поколіннях християн 
Київської Русі «оптимістичний, демократичний, відкритий характер українського християнства, 
який був протилежний до формалізованого ритуалізму візантійського християнства, а також цей 
характер був не антагоністичний до західного християнства» [9, с. 35]. Однією з можливих причин 
існування такої ситуації, на думку С. Кияка, є замовчування та заперечення офіційною російською 
православною історією реальності існування такого феномену. Джерелами цього переосмислення 
є грецькі та ватиканські реєстри [див.: 9, с. 36]. Таке доведення проливає нове світло на 
світоглядні орієнтири української митрополії ХІ – ХVІІ ст., від яких можна відштовхуватися при 
обґрунтуванні досліджуваної проблеми. У цій галузі слід відзначити напрацювання таких 
дослідників як М. Брайчевський, Є. Харьковщенко. 

Думки про раціоналістичні тенденції та їх зв’язок із західноєвропейськими впливами 
знаходимо й у В. Литвинова: «Ці раціоналістичні тенденції набули нового поштовху для свого 
розвитку в ренесансно-гуманістичний період» [11, с. 100]. Проте увагу свого дослідження автор 
зосереджує на аналізі українського ренесансного гуманізму.  

Відомий історик філософії В. Горський, аналізуючи філософську культуру Київської Русі, 
констатує зародження «тенденції до інтелектуалізму», корені якої містились в акценті на ролі розуму в 
пізнавальній діяльності людини, започаткованої у «Слові про Закон і Благодать» Іларіона і 
продовженої митрополитом Никифором, автором «Поучення» Володимира Мономаха, а в більш 
пізній період репрезентованої творчістю К. Смолятича, К. Туровського та ін. [див.: 3, с. 35]. Наша 
наукова розвідка, власне, і є спробою дослідження становлення традиції давньоруських книжників та 
обґрунтування основних ідей, через які імпліцитно формувалась українська раціоналістична традиція. 

Новий підхід до періоду ХІ – поч. ХVІІ ст., зокрема доби Київської Русі, з погляду 
культури розробляється у працях авторського колективу Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди 
НАН України. На наш погляд, питання про раціоналістичні тенденції в період ХІ – ХVІІ ст., яке 
ставилось ще на початку ХІХ ст., не отримало подальшого розвитку з огляду на класичний 
підхід до осмислення раціонального, зосередження уваги на обґрунтуванні у вітчизняній 
етнопсихології притаманних їй рис і взагалі критичну оцінку наявності філософських ідей в цей 
проміжок часу. Отже, в сучасній філософській думці є необхідність історико-філософського 
дослідження зазначеного періоду, а актуальний культурологічний підхід відкриває перед ним 
ширші перспективи. Насамперед це стосується внеску нашої національної філософії в 
європейську філософську традицію.  

Переосмислюючи ціннісний доробок спадщини Д. Чижевського, В. Горський наголошував 
на внутрішній суперечності докласичного періоду в українській філософії, що «виступає 
наслідком здатності філософії розвиватися не лише до межі, яку встановлює пануюча культура, а 
й виходити за цю межу» [4, с. 147]. Завдяки такому підходу філософія, на думку дослідника, 
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виявляється спроможною не лише здійснювати функцію самопізнання культури, а й виконувати 
роль засобу самокритики культури тощо.  

Сучасний філософський плюралізм характеризується осмисленням культури на рівні 
діалогу. Обґрунтування поняття раціональності, яке часто зводилося до суто логіко-
інтелектуальної чи наукової діяльності, з витісненням самого суб’єкта, самовичерпує себе, 
приводить дослідника в «глухий кут». С. Кримський вважає, що оновлена раціональність 
сьогодення повинна включати проблему людини, тому що «вона вже не може бути синонімом 
однієї лише науковості, логічності та обґрунтованості» [10, с. 127]. Тож ми не погоджуємось із 
твердженням про недоцільність дослідження раціоналізму в українській філософії в попередні 
періоди. Актуальною при цьому є гіпотеза М. Громова про три нероздільні зрізи пізнання (методи) 
у період ХІ – поч. XVII ст.: художній, символічний та науковий, – які існують, як «тенденція до 
цього поділу» [6, с. 38]. Переплетення цих трьох методів пізнання та різне їх співвідношення у 
тогочасних творах Київської Русі приводить нас до більш узагальненого бачення взаємозв’язку 
раціонального та ірраціонального. 

Російський мислитель також виокремлює три типи філософування у період ХІ – XVІІ ст., 
пов’язані з іменами Сократа, Платона, Аристотеля, проводячи паралелі з європейською 
традицією [5, с. 37]. Сократівський тип філософування відображений практичним характером 
мудрості, живим людським діалогом, моральним прикладом, хоча, на наш погляд, говорити 
про етичний раціоналізм в Київській Русі немає ґрунтовних підстав, тим паче аналіз саме 
цього типу філософування вчений здійснює на матеріалі російської філософії. Співзвучним з 
українською історіографією є другий тип філософування, пов’язаний із методом Платона, при 
якому філософія разом із літературою та мистецтвом становить єдину нероздільну цілість, 
коли «естетичний та раціональний способи мислення створюють вищий інтелектуальний 
синтез» (Іларіон, К. Туровський) [5, с. 39]. Третій тип філософування стосується 
перипатетичної традиції за методом Аристотеля, що стає домінуючою, починаючи з ХV ст. із 
поширенням перекладної літератури. 

На нашу думку, проголошена діалогічність сформованих методів освоєння дійсності ХХІ 
ст., які раніше перебували у своїй нероздільності, є своєрідним діалектичним синтезом розвитку 
культури в цілому та наштовхує на спробу дослідження елементів раціональності в синкретичній 
українській культурі. Якщо схематично зобразити зміст запропонованого підходу, то він буде 
ґрунтуватися на гегелівській діалектичній тріаді розвитку – Теза, Антитеза, Синтез.  

Отже, нехай «тезою» буде синкретизм ХІ – поч. ХVІІ ст., в якому потенційно існують 
різні методи (М. Громов), що переважають, домінують у ті чи ті періоди історії культури – 
художній, символічний та науковий. Так, для києворуської доби домінуючим буде художньо-
образне сприйняття дійсності, тоді як в українському Ренесансі тенденційно переважатиме 
використання в післяунійному дискурсі методів, наближених до наукових, що первісно 
присутні були також на різних рівнях інтерпретації біблійних текстів – в екзегетиці, анагогії. 
«Антитезою» в цьому випадку буде заперечення синкретичності культури, досягнення 
бажаної різноманітності методів освоєння дійсності, які розвиваються самостійно, 
інтегруючись залежно від соціокультурних умов. В українській філософії це буде 
виокремлення філософії зі сфери релігії у поглядах професорів Києво-Могилянської академії, 
взаємодія філософії та богослов’я в наступні періоди розвитку філософії. В європейській 
традиції оформлення самостійних методів пізнання дійсності можна розглянути на прикладі 
періоду Нового часу, в якому й відбувається обґрунтування класичної раціональності. 
Своєрідним «синтезом» постає постмодерний період, в якому людина розуміє потребу 
врахування духовного аспекту буття та суб’єктивного моменту в процесі сприйняття 
дійсності. Криза класичної концепції раціональності стає кризою парадигми монологізму, яка 
долається через звертання до діалогу [див.: 12, с. 68-77].  

Отже, відбувається повернення до гармонії «первісного плюралізму», який існував у 
синкретичній формі на рівні міфу, сьогодні ж існує на рівні діалогу у вигляді вже самостійно 
сформованих методів освоєння дійсності. Ось чому сьогодні в науці часто постають питання 
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щодо симфонії віри та розуму, ірраціонального та раціонального тощо. У цьому контексті 
греко-візантійський тип раціональності постає актуальним для самовираження істини ХХІ ст., 
тією важливою парадигмою, яка в європейській історії філософії по-різному інтерпретувалась 
і оцінювалась.  

Висновок. Запропонована схема аналізу зумовлює актуальність і новизну дослідження 
раціоналістичних тенденцій в українській філософській думці ХІ – поч. ХVІІ ст. з позицій 
культурологічного та діалогічного підходів. Отже, можна відзначити відсутність ґрунтовного, 
цілісного дослідження раціоналістичних тенденцій ХІ – поч. XVII ст. в історії української 
філософії та необхідність його здійснення з погляду культурологічного підходу, який 
відкриває ширші перспективи для осмислення поставленої проблеми, враховуючи сукупність 
духовної культури цього періоду. Перспективою подальших досліджень, на наш погляд, є 
комплексне дослідження раціоналістичної традиції в українській філософії, починаючи від 
витоків до ХХ ст.  
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Summary 
Andrusiv L. The Formation of the Rationalist Tradition in Ukrainian Philosophical Thought IX – Early 

XVII Centuries: the Historical and Philosophical Analysis. The article is devoted to the research the formation of 
the rationalist tradition in Ukrainian philosophical thought IX – early XVII centure. The author justifies the 
topicality of research the elements of rationality based on cultural approach. Keywords: the rationalist tradition, 
the rationalist tendencies, cultural approach. 
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УДК 13  
© Тетяна Кононенко  

Буковинський державний фінансово-економічний університет  
 

ВІЗАНТИНІЗМ: ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ  
 

Візантинізм у статті досліджується як основа специфічної ментальності. Зіставляються позиції 
К. Леонтьєва, Г. Флоровського, В. Соловйова стосовно сутності цього поняття та явища. Основна увага 
приділяється політичній концепції симфонії – гармонійним відносинам між церквою і державою. 
Магістральними складниками візантинізму постають: істотне обмеження можливостей розуму в 
уявленні про буття, цілісність сприйняття сутнього, рівноцінність інтелектуально-розумового та 
емоційно-чуттєвого знання, нерозривний зв’язок сакрального і профанного, осягнення смислу життя як 
аскетичного подвигу, який відкриває людині шлях до Бога, тотальність любові як фундаментальної 
цінності. Ключові слова: візантинізм, православ’я, церква, держава.  

 
Унікальність візантійської цивілізації полягає в тому, що вона виникає й існує в 

прикордонній ситуації – в територіальному, хронологічному, ментальному і культурному 
відношеннях. Мова йде про особливий тип цивілізації, що функціонує в особливому місці (зона 
інтенсивного перетину греко-римської та близькосхідної культур), в особливий час (перехід від 
античної формації до середньовічної) під впливом особливого світорозуміння (східне 
християнство).  

Візантійсько-православне християнство, з одного боку, має потужний вплив на розвиток 
західноєвропейської культури, а з іншого – активно засвоюється та переробляється східними і 
південними слов’янами. У сучасній науково-дослідницькій літературі акцентується проблема 
цього впливу. Виділяються три аспекти: 1) потенції візантійської цивілізації (як відомо, вона 
залишається незавершеною у зв’язку із загибеллю державності); 2) її вплив на розробку 
національної ідеї поствізантійських націй і держав; 3) перспективи подальшого існування єдиної 
християнської цивілізації, її місця та ролі на світовій арені.  

Серед сучасних досліджень ми виокремлюємо праці В. Бичкова (східнохристиянська етика та 
естетика, спадкоємність і розвиток візантійських традицій у вітчизняній культурі), Р. Додонова 
(проблема ментальності), О. Лідова (ідея ієротопії), М. Лісового (ідея імперії в римсько-
константинопольсько-московській парадигмі), А. Малера (ідеологія візантинізму), Д. Музи 
(соціокультурне влаштування східнохристиянської цивілізації), С. Хоружего (східнохристиянська 
аскетика), О. Шоркіна (схеми універсумів культури). На наш погляд, дискусійними залишаються 
питання поняттєво-категорійного апарату, визначення та аксіологічного аналізу складників 
візантинізму, тлумачення його ролі та значення в сучасних сферах політичного, культурного та 
релігійного життя.  

Метою статті є аналіз візантинізму як основи специфічної ментальності, виявлення та 
осмислення його основних складників.  

Ключ до розуміння візантинізму лежить у візантійсько-православному богослов’ї. Одним з 
його підґрунть є принцип двох енергій: божественної та людської. З одного боку, божественна 
енергія, любов і благодать проникає у світ, стикається з природним і соціальним, з іншого боку, 
людина демонструє відповідну реакцію, свою здатність до сприйняття божественної енергії. Має 
місце принципове зближення ідеального та реального, небесного та земного світів, богословського 
та мирського, теоретичного та практичного зрізів світосприйняття. Людина пізнає Бога через 
праведний, доброчесний досвід індивідуального та колективного житія. Це синхронне пізнання та 
злиття здійснюється у цілісній любові до всього сутнього.  

Основу візантійсько-православного богослов’я становлять праці Афанасія Олександрій-
ського, Василя Кесарійського, Григорія Назіанзина, Григорія Ниського. Власне візантійсько-
православне богослов’я починається з Псевдо-Діонісія Ареопагіта і Максима Сповідника. 
Православна догматика оформляється в процесі запеклих богословських дискусій про природу 
Ісуса Христа та його місце у Святій Трійці. І христологічні, і тринітарні дискусії пов’язані з 
антропологічною проблематикою. У теологічній формі ставиться питання про сутність і 
призначення людини, свободу і смисл життя, йде боротьба між антропологічним максималізмом і 
антропологічним мінімалізмом, обожнюванням і приниженням людини.  
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Важливий момент: у візантійсько-православному богослов’ї людина – не статична, а 
динамічна реальність, яка визначається своїм ставленням до Бога. Це ставлення – процес 
сходження та спілкування. Людина, яка створена за образом, покликана досягти подоби Бога. Її 
ставлення – і даність, і заданість, безпосередній духовний досвід, вільний акт любові. 
Візантійсько-православне богослов’я демонструє теоцентричний погляд на людину, теоцентричну 
антропологію. Мова йде про спільне буття та творчість. Людина повинна подолати тварне 
обмеження, брати участь у божественному житті та творчості. Іриней Ліонський і Афанасій 
Олександрійський формулюють цей принцип так: Бог стає людиною, щоб людина мала 
можливість стати Богом.  

На думку К. Леонтьєва [2], візантинізм – це особливого роду освіченість, культура, яка має свої 
відмітні ознаки, поняттєві витоки та історичні наслідки. Візантинізм складається з ряду релігійних, 
державних, моральних і філософських ідей. У релігії він означає православне християнство, у державі 
– самодержавство, у системі моральних і філософських ідей – схильність до розчарування в цінності 
земного життя, стійкості чистоти і здібності до досконалості. Він відкидає будь-яку надію на загальне 
благоденство, будучи антитезою ідеї людства в розумінні земної загальної рівності, свободи, 
досконалості та вдоволення. Як наслідок, візантинізм є апологією сильної державної влади. А. Малер 
[4] слушно зазначає, що логіка тут така: оскільки Рай неможливий за умов земного життя, остільки 
візантійський ідеал держави реалістичний: держава існує не для того, щоб побудувати Рай, а для того, 
щоб не допустити Пекла. Це земна сила, що втримує від беззаконня, володіє монополією на 
насильство для того, щоб не допустити ще більшого насильства.  

Принцип двох енергій породжує політичну концепцію симфонії – гармонійних відносин між 
церквою і державою. Підґрунтям цієї концепції постає ідея, запропонована Євсевієм Кесарійським, 
розроблена й оформлена Іоанном Дамаскіним. Бог – творець і господар світу, величезного дому. У 
цьому світі-домі кожен виконує свої обов’язки, несе відповідальність за свій вибір. Зв’язок Бога зі 
світом має такий же характер, як зв’язок батька з дитиною, імператора з містом і державою. Людина 
покликана жити в гармонії зі своєю сім’єю, родичами, друзями, співгромадянами, всім оточуючим 
світом. Тут діє чітка формула: сім’я – місто – держава. Має місце не стільки етнічна, скільки 
державно-етнічна самосвідомість. Формується культ ромейського народу, ромейскої церкви та 
ромейської держави. Проповідується винятковість Нового (Другого) Риму. Ромейський імператор – 
обранець, намісник Бога. Він символізує абсолютну владу, автократію. Концепція влади має 
етичний характер: імператор є бездоганним, справедливим і щедрим. У внутрішній та зовнішній 
політиці він сповідує принцип піклування про своїх підданих.  

Концепція симфонії синтезує в собі два компоненти: римську державність і християнську 
ідеологію. Г. Флоровський [7–9] слушно пише, що християнство спочатку входить в історію як 
новий соціальний вимір. Перш за все, це спільнота, єдність, якій не перешкоджають жодні 
обмеження. В земному світі християнин – мандрівник, блукач, який перебуває поза соціальним 
порядком. Християнська церква, яка проголошує себе особливою незалежною спільнотою, кидає 
виклик Римській імперії, яка також проголошує себе особливим градом, єдиним космополісом. 
Згодом це протистояння змінюється союзом. Імперія і церква потребують одна одну. Візантія 
створює єдину християнську спільноту, водночас – і імперію, і церкву. Приналежності до імперії і 
церкви тут не просто доповнюють одна одну, як підкреслює Г. Флоровський, вони ідентичні: 
християнин є громадянином, а громадянин – християнином, православним за вірою та взірцем 
життя. Християнська спільнота мислиться єдиною теократичною структурою. Царство та 
священство – дві форми служіння, не конкуренти, а союзники.  

Цей погляд поділяє і К. Леонтьєв. Для нього візантинізм – це передусім православ’я і 
самодержавство, «щасливе поєднання» нової релігії і древнього державного права, церква і цар. 
Він пише, що візантійських кесарів міняють, виганяють, вбивають, але ніхто не зазіхає на 
кесаризм. Міняють людей, але не саму систему. Філософ вітає посилення самодержавства у 
Московській Русі як подальший розвиток візантинізму. Якщо у Візантії кесаризм має виборний 
або диктаторський характер, то в Московській Русі встановлюється спадковий зв’язок: від дому 
Рюриковичів – до дому Романових. На думку К. Леонтьєва, російська держава завжди сильніша і 
від суспільства, і від сім’ї. Сила родового почуття переноситься на державну владу, царизм. Усі 
підкоряються і служать ідеї царизму. Навіть аристократія набуває державного, службового, тобто 
не класично феодального характеру, пишається не давністю роду, містом або замком, з якими 
поєднуються її рід і влада, а царською службою своїх предків.  
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К. Леонтьєв підкреслює, по-перше, різний характер візантійського впливу на Західну Європу 
та Росію, по-друге, дві фази цього впливу. У Західній Європі в епоху становлення власне західного 
світу первісний, переважно релігійний візантинізм інтенсивно переробляється місцевими романо-
германськими елементами, вдруге – в епоху Відродження, коли він діє не релігійної стороною, 
оскільки на цей час Захід уже має розвинену католицьку релігію, а побічно, переважно римсько-
юридичною та елліно-художньою сторонами. У Росії ж з причини слабкого розвитку він 
«всмоктується» «чистіше» та «безперешкодніше». В епоху Петра І – другу хвилю візантійського 
впливу – Росія приймає той же візантійський дух, але перероблений Західною Європою.  

Протиставляючи візантійський і слов’янський культурно-історичні типи, К. Леонтьєв 
бачить лише слов’янство як племінну сукупність слов’ян, а не славізм як культурну побудову, 
органічну систему своєрідних ідей, що стоять поза і над приватними інтересами всіх 
слов’янських народів. Провідним мотивом цього заперечення є історична ситуація, під час якої 
пишеться робота «Візантизм і слов’янство»: роздробленість слов’янських народів, їх прагнення 
до створення суверенних національних держав за зразком західноєвропейських буржуазних 
демократій. Філософ критично ставиться до цих демократій. Він пише, що західноєвропейська 
цивілізація складається з візантійського християнства, німецького лицарства, еллінської 
філософії, мистецтва та римської муніципальної основи, яка, трансформуючись у буржуазну, 
перемагає та спотворює інші основи. У Західній Європі панує земний утилітаризм, замість 
турботи про з’єднання з Ісусом Христом і спасіння душі – турбота про загальне практичне 
благо. Мета – «середня людина», буржуа серед мільйонів подібних.  

На цьому тлі більш привабливою виглядає ідея візантинізму. На думку К. Леонтьєва, для 
існування слов’янства потрібна потужність Росії, для потужності же Росії потрібен візантинізм. 
Розкриваючи візантійську сутність Росії, філософ показує, що її місія не зводиться до звільнення та 
об’єднання слов’янських народів, а має глибший – релігійний – характер. Однак православ’я 
трактується як унікальна релігійна та культурна своєрідність поза претензією на універсальність. 
Цінними є своєрідність і різноманітність. Сприймаючи так культуру, К. Леонтьєв хоче бачити єдність 
у різноманітності та складності, «всеслов’янське цвітіння» на чолі з Росією, основою чого і постає 
візантинізм як унікальна культурна традиція, однак – у ряду інших унікальних культурних традицій. 

Для Г.Флоровського [8] ж візантинізм – це передусім традиція святих отців. Вона починає 
перериватися під час зміцнення Московської Русі. Яскравим свідченням є зміна акценту в 
концепції Третього Риму. Як пише Г. Флоровський, у ній присутні два аспекти: апокаліптичний 
мінор і хіліастичний мажор. Спочатку це саме апокаліптична концепція, пов’язана з падінням 
Константинополя. Образ Третього Риму позначається на тлі насування кінця. Москва – не просто 
Третій, але Останній Рим. Настає останнє земне царство. Філофей «застерігає», «не славословить». 
Згодом у тлумаченнях виникає хіліастичний мажор. Московська Русь стає останнім і єдиним 
істинно християнським царством. Однак, як зазначає Г. Флоровський, навіть у первісній схемі 
Третій Рим замінює, а не продовжує Другий. Має місце «звуження православного кругозору». 
Вселенський характер церковно-історичного сказання підміняється місцевим, національним, 
справа доходить до повного заперечення візантійської участі.  

На думку Г. Флоровського, потрібно відновити стиль святих отців, бути вірним не лише 
букві, а й духу їх богослов’я. Це можливо лише у кафолічності та творчості. Богослов підкреслює, 
що кафолічність – не просто колективна свідомість, «Я» не розчиняється у «Ми», навпаки, 
виходить із замкнутості та вбирає в себе повноту інших «Я». Таке кафолічне перетворення 
можливе лише в соборності церкви. Отці та вчителі церкви якраз і виражають цю кафолічну 
свідомість, «переростають» суб’єктивну вузькість і «вростають» у церкву. Молитовне 
воцерковлення, апокаліптична вірність, повернення до святоотцівських витоків, співпраця з 
західною церквою – творчі постулати сучасного православного богослов’я.  

Отже, ми маємо дві основні лінії сприйняття сутності візантинізму в російській релігійній 
філософії: імперський цезаризм (К. Леонтьєв) і церковний універсалізм (Г. Флоровський). Однак 
кожна лінія лиш акцентує та розвиває один із двох аспектів стрижневої ідеї візантинізму – 
симфонії православної держави та православної церкви. Якщо К. Леонтьєв концентрує увагу на 
православній автократії, то Г. Флоровський – на православній теократії.  

На відміну від К. Леонтьєва і Г. Флоровського з жорсткою критикою візантинізму виступає 
В. Соловйов. У праці «Візантизм і Росія» він пише: «Язичницький Рим занепав тому, що його ідея 
абсолютної, обожненої держави була несумісна з істиною, яка відкрилась у християнстві, в силу 
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якої верховна державна влада – лише делегація справді абсолютної боголюдської влади Христової. 
Другий Рим – Візантія – занепав тому, що, прийнявши на словах ідею християнського царства, 
відмовився від неї на ділі, занурювався у постійну та систематичну суперечність своїх законів та 
управління з вимогами вищого морального підґрунтя. Стародавній Рим обожнив самого себе і 
загинув. Візантія, яка змирилася думкою перед вищою основою, вважала себе врятованою тим, що 
язичницьке життя вона покрила зовнішнім покровом християнських догматів і священнодійств, – і 
вона загинула (переклад наш. – Т.К.)» [6, с.192]. Філософ акцентує «духовну» причину падіння 
Візантії – хибне ставлення до християнства, невідповідність реального ідеальному, «повну і 
загальну байдужість до історичного роблення добра». «Недосконалість є спільним спадком, і 
Візантія загинула, звичайно, не тому, що була недосконалою, а тому, що не хотіла 
вдосконалюватися (переклад наш. – Т.К.)» [6, с. 194].  

Питання суперечливе. Незважаючи на критичне ставлення, В. Соловйов визнає як ідеал 
візантинізму побудову справжнього християнського царства, приватне, суспільне і державне життя у 
відповідності з християнськими цінностями. Реально ж держава підпорядковує собі суспільство і 
церкву, не відповідає цим твердженням. «Прямі наступники римських кесарів забули, що вони разом з 
тим делегати верховної влади Христової. Замість того, щоб успадковану ними язичницьку державу 
піднімати до висоти християнського царства, вони, навпаки, християнське царство понизили до 
рівня язичницької самодостатньої державності. Самодержавству сумління, згодного з волею Божою, 
вони надали перевагу самодержавству власного людського свавілля, що представляє зосереджену в 
одній особі суму всіх приватних свавіль (переклад наш. – Т.К.)» [6, с.195].  

Як підкреслює В. Бичков [1], істотною рисою візантинізму є принциповий антиномізм буття 
і мислення. Цьому сприяє синтез близькосхідної релігійності та грецької філософсько-риторської 
культури. Православна традиція відмовляється від раціоналістичного принципу несуперечливості. 
Навпаки, антиномізм утверджує суперечність як норму буття та мислення, рівноправне існування 
взаємовиключних явищ і понять. Розпочинається православний антиномізм з основних догматів 
християнства: тринітарного (незлитне поєднання Трійці-Одиниці), христологічного (нероздільне 
розділення двох природ Ісуса Христа) і догмату іконопоклоніння (зображення незображеного 
Бога). На думку В. Бичкова, антиномізм і є тим головним, що розділяє східне і західне 
християнство. Звідси – активний розвиток схоластичної філософії, логічного осмислення й 
доведення сакрального на Заході, відсутність подібного, акцентування духовної практики, 
літургійного та художнього досвіду на Сході.  

Концепція симфонії влади також містить антиномізм. Держава і церква – два інститути, які 
спочатку заперечують одне одного, – функціонують в єдиній системі, при цьому розділяючи 
сфери свого впливу і зберігаючи автономію. За аналогією з божественною і людською природою 
Ісуса Христа симфонія властей включає в себе одночасну нероздільність і роздільність державної 
та церковної влади, стан їхньої згоди і співпраці.  

Візантинізм – це, безумовно, імперський дух. Прагнення виразити себе в державі, побудова 
конкретної історичної держави як християнського політико-правового ідеалу – не просто 
характерна риса, а саме підґрунтя візантинізму. Симфонія припускає тотожність смислу існування 
держави і церкви – обоження людини. У Візантії віхами цього ототожнення стають: 
християнізація і воцерковлення імперії, сакралізація влади, у першу чергу, статусу імператора, 
ототожнення християнської і державної етики, обов’язкове прийняття православ’я як державного 
віросповідання і церкви як державної організації. Відбувається своєрідне переродження імперії в 
церкву та церкви в імперію.  

М. Лісовий [3] зазначає, що богословська концепція імперії принципово виходить з двох 
факторів. По-перше, імперія, як і церква, завжди одна, не існує ні британської, ні німецької і так 
далі імперії. По-друге, імперія не вмирає, а передає естафету. Сакральний смисл її існування – 
забезпечення простору загального порятунку. Це універсалія історичного і політичного життя, 
стрижень. У Святому Євангелії від Луки читаємо: «І трапилося тими днями, вийшов наказ царя 
Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав 
Квіріній. І всі йшли записатися, кожен у місто своє. Пішов теж і Йосип із Галілеї, із міста 
Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду 
Давидового, щоб йому записатись із Марією, із ним зарученою, що була вагітна. І сталось, як були 
вони там, то настав їй день породити. І породила вона свого Первенця Сина…» (Лк. 2: 1-7).  

Для російського вченого це оповідання має єдиний смисл: Ісус Христос не народився б 
зовсім, не народився б у Віфлеємі, а саме в цьому місті йому належало народитись, якби Август не 
розпорядився зробити перепис, якби не було Августа, якби не було імператора, якби не було 
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імперії. Рим необхідний Божественному Промислу. Поєднуючи собою весь світ, він робить 
всесвітнім народження Ісуса Христа. У свою чергу, це народження сакралізує імперію. Незалежно 
від особистості глави на імперію, як і церкву, накладається ідея святості.  

Напевне, візантійсько-східнослов’янський діалог – це не частковий епізод минулого, а 
постійно діючий ментальний і культурний чинник нашої історії. Як зазначає О. Панарін [5], будь-яка 
культура опосередковує сприйняття людиною реальності нормативно-аксіологічними текстами; 
особливість же вітчизняної культури полягає в тому, що, по-перше, вона тяжіє до 
монотекстуальності – зв’язаності всіх практик єдиним смислом, по-друге, її процедури підведення 
реальності під нормативний текст вимагають внутрішньої напруги в силу дистанційності 
ортодоксального греко-православного тексту від емпіричної реальності, яка пов’язана з ранньою 
загибеллю материнської цивілізації. Дві конфліктні лінії постійно підривають вітчизняну історію. 
Перша – протистояння ідеї, ортодоксальної аскетики та практики, побуту. Друга – протистояння 
загального, всесвітнього й окремого, місцевого. На думку російського вченого, якщо зазвичай під 
поняттям цивілізації мається на увазі щось статичне, стійкий сплав географії та історії, цінностей та 
укладу, в яких утілюється та кристалізується досвід поколінь, то для православної цивілізації більш 
доречною є метафора локатора, який уловлює зазори між цінностями священного тексту і 
повсякденними практиками, між універсаліями світового досвіду та місцевими тенденціями.  

Візантія – перша православна держава. Православ’я проникає в усі пори візантійського 
суспільства, накладає відбиток на політичну, економічну, культурну та побутову сфери життя. 
Можна погодитися з думкою про відносно малу культурну продуктивність візантійського світу. 
Культуротворча місія Візантії має особливий характер, вона локалізована у сфері релігійної 
творчості, як наслідок, її історична місія – залучення в християнську орбіту нових соціальних 
світів, насамперед слов’янських народів, передача естафети.  

Висновки. Візантинізм ґрунтується на системі унікальних духовно-культурних цінностях 
православ’я. З нашого погляду, перш за все – це служіння православній церкві та православній 
державі. Ми виокремлюємо такі характерні ознаки візантинізму: нерозривний зв’язок сакрального та 
профанного, ідеального та реального світів, взаємодія божественної та людської енергій; теоцентрічна 
антрополого-аксіологічна модель, осягнення смислу як спів-буття, спів-творчості Бога і людини; 
симфонія православної церкви і православної держави, визнання одного – божественного – джерела їх 
походження й одного – обоження людини – смислу існування; апологія сильної державної влади; 
цілісність світосприйняття, рівноцінність інтелектуально-розумового та емоційно-чуттєвого знань, 
зближення богословського і мирського, теоретичного і практичного зрізів світосприйняття; 
принциповий антиномізм буття і мислення; осягнення смислу життя як аскетичного подвигу, який 
відкриває людині шлях до Бога; тотальність любові як фундаментальної цінності.  

Можна говорити про такі перспективи подальших досліджень: визначення та аксіологічний 
аналіз магістральних складників візантинізму, сучасне бачення концепції симфонії, зв’язку між 
церквою і державою, дослідження традиції, виявлення та аналіз впливу візантинізму на розвиток 
ідеології поствізантійських держав.  
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Summary 
Kononenko T. Byzantinism: on the Problem of the Concept Defining. The article contains analysis of 

Byzantinism as the specific mentality basis. The conceptual positions of K. Leontyev, G. Florovsky and V. Solovyov 
are compared in their views towards the essence of the concept and object under analysis. There is a focus on 
symphony political conception of harmonious relations between Church and a state. The following matters are 
distinguished as the mainstream ones for Byzantinism, among them there can be mentioned relevant limitation of 
mind abilities as for state of being understanding, essence perception wholeness, equality of intellectual-rational 
and emotional-sensual knowledge, inseparable link between sacred and profane matters, as well as realizing sense 
of being and ascetical act of faith, the latter revealing to a person the way towards God, totality of love as the 
fundamental value. Keywords: Byzantinism, Orthodox Christianity, Church, state.  
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СЕМЕН ФРАНК ПРО ЗАСАДИ СУСПІЛЬНОГО БУТТЯ 

 
Аналіз творчості Семена Франка (1877-1950) здійснено в аспекті інтерпретації ідей його соціальної 

філософії. Суспільне буття, за Франком, є сферою ідеально-реального. Звідси випливає, що його не можна 
трактувати ні як емпіричну реальність, ні як щось ідеальне, абстрактне. Природа суспільного життя хоча й 
досліджується філософом у контексті з’ясування сімейно-родових взаємин, інституту сучасної держави, 
систем господарювання, науки, моралі, релігії тощо, однак вихідним тут є головний атрибут людини як 
сутності – особистість. Особистість несе в собі справжню історичну силу, а її духовне життя становить 
основу буття суспільства. Головну роль у реалізації цивілізаційних проектів як світоглядної основи спільного 
буття людей повинно виконувати релігійне життя. Єдність суспільства досяжна на основі принципу діалогу. 
Ключові слова: соціальна філософія С. Франка, ліберальний консерватизм, суспільне буття, особистість, релігія. 

 
Значимість творчого спадку С. Франка не обмежується винятково історико-філософським 

пізнанням, адже поставлені та концептуально представлені філософом проблеми суспільного 
буття, а саме: взаємозалежності духовного життя особистості та суспільного буття, засад 
культурно-цивілізаційного поступу людства, ролі релігії, науки, моралі в суспільній історії, 
духовно-культурних засад єдності суспільства тощо, й сьогодні залишаються актуальними, 
становлять предмет соціально-філософського та політологічного дискурсу.  

Актуальність досліджуваної теми зумовлена також і тим, що С. Франк у своєму аналізі 
буття суспільства виходив не з усталеної в «новочасну епоху» ідеї розбіжності сфер моралі та 
політики, а прагнув у своєму соціально-філософському вченні аргументувати думку щодо 
можливості та умов моралізації політичних відносин, спираючись на розробку смислу життя 
людини, її етичного призначення.  

В аналізі наукової розробки поставленої проблеми звернімо увагу на праці, автори яких 
концептуально виходять саме з означеної методологічної позиції – при аналізі творчості 
С. Франка, зокрема розробленої ним соціально-політичної проблематики, передусім зважають на 
філософсько-антропологічний, етичний підхід філософа до проблем суспільного буття. Г. Аляєв у 
своїй фундаментальній монографії, присвяченій філософії Франка [1] показує, що філософ трактує 
суспільно-політичне буття як певну онтологію, для якої характерне зіставлення принципу 
суспільності з принципом соборності. Така подвійність у визначенні суспільства випливає з 
подвійності тлумачення Франком самої людської натури, для якої властиве зовнішньо-тілесне 
ставлення до буття та внутрішньо-інтуїтивне. Дослідник привертає увагу до того, що в засадничій 
соціально-філософській праці «Духовні основи суспільства» С. Франком розробляється концепція 
розуміння суспільства саме як «подвійної цілісності», а два шари цієї цілісності (соборність і 
суспільність) доцільно зіставити з концепцією розрізнення понять «Gemeinschaft» та «Gesellschaft» 
(спільнота і суспільство) у концепції Ф. Тьоніса (1855-1936). На думку Г. Аляєва, порівнюючи 
категорійний апарат аналізу суспільства у двох мислителів, слід зауважити, що Франк не 
протиставляє соборність і суспільність «як два типи соціальної організації, а інтерпретує, скоріше, 
як два рівні, що існують разом, проникають один в один і не можуть розглядатись як вищий чи 
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нижчий щабель історичного прогресу» [1, с. 246] в той час, як, на думку Франка, «більшість 
пануючих у Європі соціально-філософських теорій розглядає «спільноту» і «суспільство» як два 
можливі типи, дві форми, а тому й два різні ідеали суспільства» [1, с. 251]. Тобто С. Франк у 
засадничих для його соціально-філософської концепції поняттях – суспільність і соборність – 
бачить лише різні аспекти суспільного буття, характерні для будь-якого суспільства і пов’язані з 
внутрішнім і зовнішнім моментами розвитку соціальної реальності: «Внутрішнє – це соборність, 
де панує єдність багатьох «я», де справжня стихія «ми», або, точніше сказати, зв’язок кожного «я» 
з первинним «ми». Зовнішнє – це суспільність, де «я», тобто особистості, постають індивідуально 
та відокремлено, де єдність розпадається на роздільність, протистояння і протиборство багатьох 
«я», на множинність окремих людей» [1, с. 246]. Такого роду персоналістична онтологія С. Франка 
в інтерпретації Г. Аляєва характеризується опертям на розуміння суспільного буття як феномену, 
що підпорядковується універсальним законам життя людини, що стосуються сфери духу, а не 
взаємодії суб’єктивного та об’єктивного. Дослідник показує, що в цьому аспекті соціальна 
філософія С. Франка протистоїть позиції М. Бердяєва, для якого суспільне явище є не духом, а 
об’єктивацією духу, ідеї. В цілому ж, оцінюючи метафізику суспільного буття, розроблену 
С. Франком, Г. Аляєв відносить її до «етичної гілки» світової політичної думки. 

О. Назарова у контексті аналізу спрямувань розвитку метафізики у ХХ ст. (йдеться про 
концепції С. Франка та Е. Корета) звертає увагу на потребу визначення передусім особливостей 
духовної атмосфери сучасної мислителям епохи [4]. Як показує дослідниця, сам Франк пов’язував 
кризовий стан епохи із загальним рухом «європейської духовної історії», яка є ідентичною, за його 
думкою, з історією західноєвропейської філософії. Звідсіль основною тенденцією епохи, що 
розвивалася вже з ренесансної доби, є, як вважає філософ, «безрелігійний гуманізм», який і привів 
як сучасну філософію, так і сучасну цивілізацію до кризи – ситуації, коли людина втрачає зв’язок з 
трансцендентальною духовною першоосновою свого буття – Богом. Виходячи з такого 
усвідомлення проблем часу, Франк і будує «метафізику платонівського типу з акцентом на 
незбагненності й трансраціональності буття та визнанні інтуїції, «умудреного невідання» як 
основного способу осягнення його змісту…» [4, с. 549]. Виходячи з оцінки філософського 
світогляду С. Франка як «християнсько-релігійного гуманізму» П. Елен переймається 
метафізичною проблемою боголюдяності, тобто зв’язку між ідеєю Бога та ідеєю людини, 
вважаючи, як і Франк, що не можна міркувати про людину, не трансцендуючи у цих міркуваннях 
до Бога, як не можна стверджувати щось певне про суспільство поза Абсолютом. У цьому аспекті 
боголюдяність – не тільки смисл християнської віри, а й у концепції Франка – єдино можливий 
фундамент гуманізму [2, с. 213]. Отже, виходячи з цієї настанови, П. Елен пише: «Людське буття, 
яке, будучи похідним-первісним, бере участь конкретним способом у всеєдиному бутті, 
перевершуючи саме себе, бере участь також і в його творчій силі...» [2, с. 92].  

Звідси стає зрозумілим, чому автор приймає одну з головних франківських ідей про те, що 
надчасова соборність – основа будь-якого суспільства. Роз’яснюючи це твердження, вчений 
зауважує, що соборність є онтологічним поняттям у соціальній теорії Франка, віддзеркалює 
істотність, «внутрішнє коріння» будь-якого суспільства і представляє собою «духовну 
реальність», яка розуміється як «єдність «ми»» [2, с. 103]. При цьому зазначається, що 
помилково було б ототожнювати вільну соборність з об’єктивно існуючим суспільством. В 
цьому контексті також зауважується, що поняття «ми» потрібно розглядати як буття безмежне, 
надчасове, надіндивідуальне, яке робить очевидним у концепції Франка таку сутнісну 
властивість духовного буття як, з одного боку, роздільну множинність багатьох індивідуальних 
самосвідомостей, а з іншого боку, та разом з тим, їх нероздільну первісну єдність. Новим 
аспектом у дискурсі щодо франківської метафізики є, як видається, розкриття теми буття як волі 
та цінності, а також припущення, що підставою персоналістично спрямованої філософії 
С. Франка були процеси «омасовлення» та «самовідчуження» людини, які були наслідком 
розкладання у процесі індустріалізації суспільства усталених соціальних зв’язків, що 
підтримували у минулі часи існування окремих особистостей.  

Н. Мотрошилова обстоює думку, що саме у своїй соціальній філософії С. Франк послідовно 
утверджує принципи «цілісної філософії життя» [3, с. 368], адже суспільство тільки тоді реальне і 
живе, коли діють, взаємодіють живі окремі індивіди. Саме цей факт, як зауважує Н. Мотрошилова, 
Франк розтлумачує як одну із засад у визначенні суспільного буття як умови «sine qua non», без 
якої буття суспільства неможливе [3, с. 366]. У визначенні смислу та значення створеної 
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С. Франком концепції суспільного буття акцентується також увага на питаннях 
«непродуктивності» традиційного морального та культурно-філософського світогляду російської 
інтелігенції, що зіграло негативну роль у російській революції та її наслідках [3, с. 368, 370]. 
Актуально в аналізі представлена і проблема розподілу як необхідної функції соціального життя. 
На думку філософа, саме абсолютизація розподілу благ у суспільстві та забуття, зневага 
виробництва і творчості – це не тільки політична омана та моральний гріх, а й процес, який взагалі 
підточує народні сили, закріплює духовну та матеріальну убогість народу – ці передбачення 
С. Франка, як підкреслює Н. Мотрошилова, не раз підтверджувались у подальшій історії [3, с. 371].  

Зважаючи на ці дослідження, які здебільш інтерпретували концепцію розуміння С. Франком 
суспільства та суспільного буття загалом, ставиться завдання розкрити особливу роль особистості, 
основ її духовного буття у суспільних трансформаціях. Вихідним принципом слугує твердження, 
яке зафіксоване буквально у перших рядках роботи Франка «Духовні основи суспільства», де 
констатується, що будь-яка людина, незалежно від її власного уявлення про засади свого буття, 
живе в соціумі, отже для неї важливо відповісти на запитання: «Яке місце посідає суспільне життя 
в житті людини, <…>, до чого, власне, прагне людина і чого вона може досягти, будуючи форми 
свого суспільного буття?» [5, с. 15]. Важливим філософ вважає і замислитися над тим, яке місце 
посідає суспільне життя людини у світовому і космічному бутті, а також над тим, до якої сфери 
буття воно відноситься, як пов’язане з абсолютними первнями та цінностями [8, с. 16].  

Досліджуючи природу суспільного життя, С. Франк намагається проникнути за завісу його 
культурно-історичного різноманіття та конкретних виявів, умоглядно охопити розвиток 
суспільства від початку, пов’язаного зі становленням сімейно-родових відносин, і до таких 
складних історичних утворень як сучасні держави. На думку мислителя, тема природи і смислу 
суспільного життя є однією з найважливіших онтологічних проблем, яка тісно пов’язана з 
питанням про людську самосвідомість, тому наблизитися до розв’язання цієї проблеми можна у 
першу чергу на підставі осмислення сутності людини як особистості та її призначення у світі, в 
тому числі й у суспільному світі. Такий вибудуваний філософом логічний ланцюжок споглядання 
засад суспільного буття пов’язує його індивідуально-особистісні виміри з власне суспільними, 
соціальне існування людини – з інституційно-релігійним, духовний світ людини – з історичним 
розвитком суспільства, що наповнює його соціально-філософські міркування містичною суттю. 
Ось чому суспільну теорію Франка мало означити як консервативну, підкреслюючи тим самим, 
що вона створювалась як реакція на радикальні суспільні зрушення, а варто сказати, що хід 
соціально-політичних розмислів філософа завжди йшов і у релігійно-філософській площині як 
кінцевій інстанції інтелектуальних шукань людини.  

Божественна першооснова, за думкою Франка, втілюється у спільному бутті людей, яке 
вибудовується через усвідомлення непорушних, вічних первнів духовного буття особистості, які 
потенційно містяться в культурно-історичній спадщині людства і на які не може не зважати й сучасна 
людина. С. Франк називає новітню епоху часом «глибокого безвір’я, скепсису, духовної 
розчарованості й охолодження», але саме через цю усвідомлену трагічність часу людина й має 
наблизитися до неминущих цінностей і подолати кризовий стан суспільства: «У безвір’ї, здавалось би, 
історія повинна зупинитися, – розмірковує філософ, – бо вона твориться вірою. Ми ж, утративши 
здатність творити історію, перебуваємо все ж таки під владою її бунтівних сил; не ми творимо її, але 
вона несе нас. <…> … Найважливіше і перше, що тут потрібне, – це зусиллям думки і волі … 
спрямувати свій погляд на вічну сутність суспільства і людини, щоб через їх пізнання здобути 
позитивну віру, розуміння цілей і завдань людського суспільного життя» [5, с. 17]. Саме громадськість, 
суспільність як головна риса людини робить її, як доводить Франк, спираючись на думку Гете, в 
історичному існуванні борцем, здатним іти на жертви задля досягнення суспільних ідеалів, у які вірить 
і в яких бачить гуманний смисл, який тільки й може виправдовувати жертовність.  

С. Франк зазначає, що за логікою людських дій відбувається й діяльність колективних 
політичних суб’єктів, про що він пише: «в дійсності, на практиці людські суспільства і партії 
живуть і діють так само, як окремі люди, під владою сліпих, неосмислених пристрастей, не 
віддаючи собі звіту в тому, навіщо саме й чому вони прагнуть здійснення цієї мети…» [5, с. 15-
16]. Тобто, аналізуючи громадське життя, представлене передусім таким засадничим для 
сучасних держав феноменом як партії, чия діяльність уже усталено розцінюється як вищого 
порядку суспільна активність, мислитель доходить висновку, що ця колективна діяльність має 
схожість із буттям окремої людини, що партія так само схильна до впливу пристрастей, може 
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керуватися незнанням суті справи та подій, що відбуваються; може рухатися вперед на підставі 
неусвідомленого, але реального імпульсу історії, що примушує силу під назвою суспільне життя 
реалізовувати якимсь чином нагальні завдання.  

Якщо ж на цій теоретично окресленій підставі торкнутися реальних суспільно-історичних 
подій, то в цілому Франк констатує, що цей етап історії є пошуком нової форми суспільно-
політичного життя. Передує цьому той факт, що руйнуванню і деконструкції були піддані всі 
основні суспільні ідеї, через що утворився у соціальному просторі ідейний вакуум. За таких 
обставин С. Франк пророчо висловлюється, що після Першої світової війни людство в його 
громадському житті перейшло на якийсь новий виток історії, наповнений різними потрясіннями, 
переворотами, що привело до втрати у політичному житті колишньої сталості, до того, що в 
недалекому минулому великі держави почали демонструвати схильність до саморуйнування і нової 
політичної організації. Отже, епоха миру, культурного розвитку, зростання громадянськості, 
пом’якшення характерів і зміцнення особистої свободи у новітні часи припинилися, змінюючись 
неминучим виром невідомості, непередбачуваності, кардинальних змін. У цьому контексті філософ 
оцінює й історичне становище Росії, яке характеризується торжеством «російського комунізму», що 
він оцінює як пірову перемогу, оскільки бачить у реалізації радикальної ідеології крах чарівності 
віри народу в очікуване царство справедливості. Швидке духовно-моральне розчарування у 
наслідках такої суспільної трансформації закономірно приведе, на думку філософа, до ситуації, коли 
люди вже не знатимуть, чому мають служити, до чого прагнути і яким цілям віддавати свої сили. 
Причому відсутність в історичному русі духовної енергії, що було зумовлене втратою віри, впливає, 
за Франком, як на окремо взяту людину, так і на суспільство в цілому.  

З означених проблем випливає завдання – подолати у майбутньому суспільному розвитку 
загальний історичний скептицизм, а для цього, як вважає С. Франк, треба повернутися до 
цінностей позитивної віри у розумінні історичних цілей і суспільних завдань, до непорушних 
основ духовного життя особистості, які містяться в духовно-культурній, передусім християнській 
спадщині. Без цього людство не здатне подолати історичну кризу сучасної доби. Філософ 
критикує практику сучасного йому суспільного буття, адже в ній демонструється нездатність до 
сприйняття соціальної реальності в її духовній глибині та повноті. Так, наприклад, лиш одиничне 
сприймається феноменом конкретним. Такий підхід Франк розцінює як свідомо штучний і 
помилковий. У зв’язку з цією тенденцією філософ обґрунтовує, що одиничне завжди поєднується 
з загальним, що загальне як ціле не дозволяє використовувати одиничне як абстракцію, відірвану 
від цілого, що істинним і конкретним слід вважати не частину (окремі феномени), а ціле.  

За цією ж логікою поєднання, а не штучного роз’єднання, доводиться, що для достовірності 
розуміння історичного сьогодення потрібно споглядати сучасне в його зв’язку з минулим – тільки 
тоді утворюється справжня єдність культурно-історичного поступу. Таке синтезуюче розуміння 
історії дає можливість у межах філософії історії пізнати різні епохи як різноманіття єдиного 
духовного єства людства; оглянути перипетії та драматичні колізії минулого, всі попередні 
сподівання, досягнення та невдачі крізь призму дійсних умов історичного існування. Ціле історії як 
завершене, хоча й залишається у всій своїй повноті недоступним, однак, як зауважує мислитель, 
постає перед нами усвідомленим цілим, подібно до того, як людина зі свого власного життєвого 
досвіду здатна відкривати засади свого самобуття як особистісної істоти [10, с. 157]. Ця здібність 
вказує на те, що людство на певному етапі історичного шляху здатне усвідомити себе як невід’ємну 
частину всього історичного процесу розвитку суспільства. У цьому випадку ціле постає не у вигляді 
суми чи сукупності різних частин, а присутнє як надчасова суть життя у різних відрізках 
історичного буття. Такий стан речей зумовлюється усвідомленням зв’язку історії з сутністю людини, 
її містичною глибиною – духом, який перебуває та осягає себе самого у надчасовій єдності 
культурно-історичного руху, де кожна доба є моментом єдиного духовного поступу.  

С. Франк зазначає, що несприйняття феномену ідеального, духовного в розумінні 
суспільства робить засади суспільної історії апріорними. На його думку, потрібно чітко розрізняти 
доконечність емпіричну від доконечності онтологічної: перша з них, діючи своїми силами, може 
протидіяти іншій, але не суперечити їй як внутрішній, сутнісній доконечності. Ці два роди зв’язків 
у органічній єдності визначають суспільний рух і тому важливо, щоб різниця у цілях різних 
суспільних груп, їхні запити, зважаючи на власну обмеженість, не зачіпали б основоположних 
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зв’язків, прагнучи й на емпіричному рівні знайти такі розв’язки проблем, які б ураховували 
закономірності онтологічного рівня. Адже доконечність онтологічну як фундаментальний зв’язок 
неможливо змінити, так само, як неможливо вигадати який-небудь колір, який ніколи б не 
забарвлював поверхні та не перебував би у просторі. Зрозуміло, що в практиці суспільного буття 
така виведена Франком настанова може порушуватись. У такому випадку складається наступна 
ситуація: коли порушення законів онтологічної доконечності перевищить певний рівень, у житті 
суспільства настає параліч, ослаблення і врешті решт загибель [7, с.47].  

За С. Франком, саме на цій закономірності була побудована концепція природного права, 
корінь якої – в онтологічній закономірності. Політичні ж учення Європи з XVIII ст. поєднали в 
своїх концепціях непорушні онтологічні основи з емпірикою людської волі, що не могло не 
позначитися негативно в історичному досвіді суспільного життя. Міркуючи про проблему 
абсолютності онтологічних законів, філософ звертається до тез англійського філософа XIX ст. 
Т. Карлейля, який спирався у своїх судженнях про засади людського життя в суспільстві на 
природу релігійності, що надає можливість збагнути універсальні зв’язки буття. З цієї позиції 
мислитель критикував демократичну систему як зовнішній механізм пошуку правильного рішення 
(про що говорив і В. Соловйов) у той час, як не менш важливо спиратись і на закони, за якими 
розвиваються сили Всесвіту, духовного універсуму, які по-своєму торують шлях до правильних 
рішень [5, с. 124; 11, с. 361]. Невипадково філософ опікується темою діалогової культури як 
основи взаємодії людей, приділяє увагу тлумаченню любові, суспільне значення якої він бачить у 
перетворенні, як здається, нездоланної ненависті на силу любові, єднання. Як православний 
мислитель С. Франк розуміє любов передусім у контексті релігійно-християнського сприйняття 
конкретної людини, бачення в ній божественного первня, тому, на його думку, «І наше ставлення 
до ближнього, до будь-якої людської істоти <...> взагалі збігається з нашим ставленням до Бога...» 
[12, с. 412]. З цього випливає не лише тлумачення любові як цінності особистісного буття, а й 
принципової цінності суспільного буття, адже вихідний принцип у цих різних за типом 
відношеннях один й той же самий – сприйняття іншої людини як умови й мого особистого буття.  

Отже, людина як осередок усіх зв’язків постає у соціальній філософії С. Франка не як 
свавільний господар свого життя, який ігнорує вічну онтологічну доконечність, а як вільний 
виконавець вищих велінь, явлених і в суспільних взаємовідносинах між людьми. Трагізм 
людського існування полягає якраз у підміні онтологічного емпіричним, про що філософ пише: 
«Внутрішня всеєдність, первинна гармонія і узгодженість вселюдського життя хоча й лежить в 
основі суспільного буття і становить справжню реальність, проте не знаходить свого втілення 
зовні, або знаходить лише вельми неадекватний собі вираження в емпіричній дійсності 
суспільного життя. У цьому полягає справжній трагізм людського існування, справжня 
невідповідність між його емпіричною реальністю та його онтологічною сутністю» [5, с. 54].  

Проблема ця давня, у філософії вона віддзеркалювалась у підходах універсалізму та 
соціального атомізму, що змінювали в різні епохи один одного: перша ідея розуміє суспільство як 
єдине ціле, в якій людина є і прототипом цілого, і його частиною; друга – тлумачить суспільство 
як абстрактний, не існуючий реально об’єкт, що репрезентує об’єднання людей на умовах 
прийнятих усіма до виконання рішень і правил. Такий підхід знаходить яскраве своє 
відображення, наприклад, у творі Т. Гобса «Левіафан», де тканина суспільства постає як продукт 
законодавчої, політичної діяльності, регулюючої моделі суспільних взаємовідносин [див.: 13, 
с. 253]. Франківська ж теорія виходить із розуміння суспільства як органічного об’єкта, для якого 
характерний передусім духовний зв’язок, який зумовлює єдність суспільства. Забуття того, що 
людина – духовна істота, приводить суспільство до різних крайнощів політичного устрою, коли 
поняття свободи, прав людини стають лише словами, позбавленими конкретного смислу [9, 
с. 123]. Водночас Франк підкреслює, що суспільство, де пригнічується внутрішнє життя 
особистості, її свобода, своєрідність та індивідуальність, порушує онтологічні закони, що руйнує 
суспільство – можливо, в цьому й криється таємниця безслідного зникнення колись грізних 
імперій та розвинених культур давнини. С. Франк упевнений, що гуманні цивілізаційні проекти 
мають шанс реалізуватися при зважанні на те, що роль соціальної в’язі буде в них відігравати 
релігійне життя [14, с. 199], яке тільки і здатне забезпечити реальну єдність суспільства – 
ізольовано ж мислимий індивід, на думку мислителя, – це лиш абстракція [6, с. 460].  
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Висновки. Отже, С. Франк у своїй ліберально-консервативній концепції суспільного буття 
виходить з поняття людини як духовної істоти, здатної до усвідомлення засад універсального 
буття, у тому числі й соціального. Онтологічна основа суспільства – сфера духовного. Природа 
суспільного життя не пов’язана виключно з матеріально-чуттєвим світом, адже суспільство 
представляє собою особливого порядку реальність, яка виходить за межі власне людського буття. 
Такий хід франківської думки зумовлений тим, що духовне життя людини в його концепції – 
надприродна реальність, яка дана особистості не у формі зовнішнього об’єкта, яким слід 
оволодіти, а у формі реальності, притаманної і самій людині [15, с. 329]. Основою історичного 
руху суспільств постає світова духовно-культурна, передусім релігійна спадщина. Тому мислитель 
бачить у таких виразах як «душа народу», «дух епохи» не метафору, а певну силу, створену в 
історії та закарбовану в духовній традиції. 
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Summary 

Stokalich I. S.L. Frank on the Foundations of Social Life. Analysis creativity SL Frank (1877-1950) 
implemented in terms of the interpretation of the ideas of his social philosophy. Social existence is, according to 
Frank, the scope of ideal-real, so it can not be considered as an empirical reality, nor as something ideal, abstract. 
The nature of public life although considered a philosopher in the context of the study of family and kinship 
relations, Institute of the modern state, systems management, science, morality, and religion, but here is the original 
main attribute of man as being – a person. Personality carries a genuine historical force and its spiritual life – the 
basis of existence of society. The main role in the implementation of projects of civilization as the ideological basis 
of the joint life of people should play the religious life. Social cohesion is achievable on the basis of dialogue. 
Keywords: social philosophy SL Frank, a liberal conservatism, social being, identity and religion. 
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ІДЕЯ «СОФІЙНОСТІ ГОСПОДАРСТВА»  
У ФІЛОСОФІЇ С. БУЛГАКОВА 

 
Стаття присвячена проблемі софійності господарства у філософії С. Булгакова. Розкривається 

поняття софійності господарства як внутрішньої основи економічної системи. Виокремлено основні 
принципи філософії господарства, детально розглянуто софійний принцип господарювання у філософській 
системі С. Булгакова. Виконано порівняння понять софійності та софіології господарства. Визначено 
смисл софійності, який філософ укладає в поняття софійного господарювання. Представлена 
характеристика Софії та її зв'язок с господарськими основами буття людини. Ключові слова: Софія, 
філософія господарства, софійність господарства.  

 
Сьогодні, як і на початку ХХ ст., незважаючи на уявний успіх економізму, виявляється 

вичерпаність кореневих підстав життя, що живлять розум і практичну діяльність смисловими 
рішеннями. Війни і революції як ХХ ст., так і сучасності наочно показують недоліки всіх 
соціальних та економічних теорій. Потрібні нові цілісні знання, розум і свідомість, щоб побачити 
причини бід і знаходити вихід зі складної ситуації. Таке цілісне знання представлене в ідеї 
софійного господарства С. Булгакова.  

Мета сучасної економіки полягає в зростанні багатства, засобами якого служать люди, 
природа, культура, релігія, наука, життя людини. У світлі цілісного софійного знання економіка – 
це кількісний розрахунок, розподіл не лише продуктів праці, а передусім – життя, яке згодом 
віднімається смертю. Господарство ж – це цілісний феномен, який охоплює всі виміри життя 
людини. У господарстві діє і Божа благодать, софійні смисли, які можуть повернути людину до 
загубленого блага природи і першонаук. У цьому плані господарство – єдина форма і засіб проти 
епідемії економізму, трудовий шлях світу до істини. 

Метою статті є дослідження софійності господарства у філософії С. Булгакова як 
внутрішньої основи економічної системи. Завдання дослідження полягають в виокремленні 
основних принципів філософії господарства, детальному аналізі софійного принципу 
господарювання, порівнянні понять софійності та софіології господарства. 

Проблемою софійності господарства у філософії С. Булгакова займалися такі вчені як 
М. Елоян [8], Л. Іпполітов [3], М. Нікульчев [4], Ю. Осипов [5; 6], М. Шулевський [7]. Дослідники 
намагаються дати відповідь на поставлене питання в контексті загального аналізу філософії 
господарства чи софіології С. Булгакова. Саме тому виокремлення софійності господарства як 
окремої проблематики дослідження є актуальним. 

Призначенням і заслугою С. Булгакова перед світовою філософською думкою є створена 
ним концепція господарства, яка явно несе в собі принципи сакрального надлюдського 
одкровення, постаючи есхатологічним проектом порятунку Землі. Зробити це йому вдалося за 
допомогою унікальної методології, розвинутої в контексті християнської традиції. Йдеться про 
софійну ідею, що дозволила С. Булгакову подолати вартісний гіпноз економізму та вийти у 
метафізичний світ господарства, науки і людини [див.: 7, с. 51]. 

Центральним пунктом філософсько-господарської системи Булгакова є релігійно-
економічна концепція господарської діяльності та праці. У ній сутність господарства визначається 
так: «господарство є боротьбою людства зі стихійними силами природи з метою захисту та 
розширення життя, підкорення й олюднення природи, перетворення її в потенційний людський 
організм» [2, с. 79]. Визначаючи господарство як «актуальне, оборонно-наступальне ставлення 
людини до природи», Булгаков розширює кордони цього поняття порівняно з поглядами 
економічної теорії. Його визначення господарства включає в себе всі рівні людської діяльності – 
від грубої фізичної праці до найвищих форм наукового пізнання та культурної творчості. 
Господарство телеологічне, воно має свою мету, яку Булгаков визначає як «перетворення всього 
космічного механізму в потенційний або актуальний організм, у подолання доконечності 
свободою, механізму організмом, причиновості доцільністю, як олюднення природи» [2, с. 80]. Ця 
мета встановлюється роздвоєнням буття, суперечністю та взаємним обмеженням життя і смерті, 
свободи і доконечності. Головною ознакою господарської діяльності є наявність зусилля, праці, 
спрямованих до певної мети. У цьому розумінні господарство – це трудова діяльність, трудова 
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боротьба за утвердження й розширення життя, а праця є основою життя, трактованою з 
господарського погляду [див.: 3, с. 200-201].  

У проблемі господарства перетинаються проблеми науки, філософії і релігії. «Світ як 
господарство» – це, перш за все, праця, яка трактується як олюднення природи, а господарська 
діяльність – як творчий процес оволодіння світом, який веде до єдності людського роду в усіх 
сферах життєдіяльності: відчути світ як господарство значить обґрунтувати онтологічну 
(космологічну) сторону християнства [див.: 4, с. 202]. 

С. Булгаков здійснив всесвітньо-історичний прорив існуючого на початку ХХ ст. горизонту 
пізнання за допомогою трансцендентного і софійного розуміння господарства. Ідея софійності 
дозволила Булгакову висловити есхатологічний смисл соціально-трудової господарської 
творчості. Самому філософу Софія, софійність були потрібні для пошуку смислу і порятунку 
людини від вартісної порожнечі економізму. Саме завдяки Софії С. Булгаков побачив у 
господарстві його вселенське значення в житті людини, яка веде безперервну господарську війну 
зі смертю. Мислитель побачив у людях занепалих, принижених і ображених істот, які можуть за 
допомогою софійної мудрості і християнства стати людьми [див.: 7]. 

Суть булгаківського вчення про Софію полягає в божественній першооснові всього сутнього 
– світу і людини. Поза софіологією православна думка не може виразити себе систематично ні у 
вченні про людину – антропології, ні у вченні про Всесвіт – космології. Софія як вираження 
всеєдності містить у собі земне і небесне, людське в Бозі та божественне в людині [див.: 4]. 

Поняття софійності господарства у філософію ввів саме С. Булгаков, слідуючи за 
В. Соловйовим і спираючись на дослідження П. Флоренського. Булгаков прийшов до філософії 
господарства і відповідно трактував її не заради чого-небудь зовнішнього стосовно неї, а заради 
самої філософії господарства, яка була відкрита й осмислена ним, диктувала вже свої рішення, 
доводячи мислителя до її християнсько-православного розуміння. За Булгаковим, софійність 
господарства не можна відірвати від Софії Премудрості Божої, а тому виходить, що будь-які 
роздуми щодо софійності господарства так чи інакше поєднуються з християнською мисленнєвою 
традицією [див.: 5, с. 202]. 

У булгаківському вченні Софія грає роль сполучної ланки між Богом, світом і людиною. 
Булгаков вважав, що Софія як Божественне провидіння, промисел Бога про світ, лежить в основі 
світу і всього сутнього в ньому. У Софії в «згорнутому» вигляді присутні гармонія, розум, 
господарство і культура історичного людства. Через діяльність людини – носія Софії – 
виявляється її творча активність у цьому світі. Сама ж Софія втілює у собі одну із сутностей 
Божественного, є іпостасною Премудрістю Бога. За Булгаковим, призначенням людини у світі, у 
господарській діяльності є обробіток, олюднення природи, перетворення Софії земної, емпіричної, 
на Софію небесну, Божественну, Боголюдську. Зміст господарської діяльності людини, її 
творчості, на його думку, полягає у відновленні втраченої після гріхопадіння істини, втіленої у 
Божественній Софії, в захисті й відтворенні життя та світу. «Тому остаточна мета господарства – 
поза межами його, воно не тільки шлях світу до Софії здійсненої, перехід від неістинного стану 
світу до істинного, трудове відновлення світу» [2, с. 193]. Отже, у космічному та історичному 
аспекті завдання господарства полягає у поєднані господарської діяльності з творчістю [3, с. 205]. 

С. Булгаков увів у вжиток майже всі аспекти визначення Софії: як художниці світу, як 
храму ідей, як боголюдської реальності, як господарського спокути людини; як провіденціальної 
сили Бога, як Світової Душі, як Церкви, як Богородиці, як жіночної таємниці світу, як 
безіпостасної божественної любові [7, с. 59]. Ю. Осипов справедливо нагадує, що на відміну від 
софійних спекуляцій, «філософія господарства, слідом за Булгаковим, відноситься до Софії 
Премудрості Божої і як до феномену господарського – спочатку як до задуму Божого, цілком 
господарського, потім як до втіленої у світі, природі й людині, її господарстві, ідеальності 
Божої, нарешті, як дару Божого, що сходить постійно на світ, природу, людину, її господарство» 
[6, с. 9]. Тому господарство, за Булгаковим, – це і є рід софійного пізнання, а пізнання – рід 
софійного господарства. Софія потрібна була С. Булгакову для того, щоб і в економізмі 
врятувати людський і господарський смисл буття. 

М. Елоян виокремлює два визначення господарства, які зустрічаються в коментаторській 
літературі – це «софіологія господарства» і «софійність господарства». Два поняття розрізняються 
на основі протиставлення неоплатонічної (як у філософських концепціях Шелінга, Геґеля, 
неокантіанців і Соловйова) та платонівської (як у філософії С. Булгакова) теорії ідей. З погляду 
першого розуміння платонівської ідеї, Софія – ідеал, генеральний план створення цього світу, 
куди поряд із платонівською державою входить і булгаковське господарство. Господарство 
ідеальне. Воно спочатку вже кимось створене. Догматичним обґрунтуванням філософського 
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вираження ідеї як ідеалу є розуміння Софії як божественної енергії. Софія – «священна» матерія, 
земля, дана (подарована) нам навіки у користування Всевишнім [див.: 8, с. 178]. 

С. Булгаков вірить у вічність цієї початкової органічної цілісності та ідейного синтезу. 
Господарську працю філософ розуміє як невільну працю, як породження гріховної природи 
людини, отже і господарська діяльність визначається не надлишком творчої енергії, а 
недостатністю гріховної природи. У зв'язку з цим Булгаков протиставляє два основні поняття, 
раніше осмислені ним в економічній теорії, – працю і природу (землю), але тепер уже на 
метафізичному рівні. «Трудовий початок життя співвідносний і певною мірою протилежний 
природному чи дармовому. Господарству як трудовому відтворенню та розширенню життя, 
протилежна природа як сукупність дармових (для людини) «природних» сил життя та його 
зростання. Не господарським актом народжується людина, розвивається в утробі матері й росте 
після народження, зміцнюючись у своїх фізичних і духовних силах, усвідомлюючи в собі сили 
духу. Не господарством здійснюються всілякі процеси у природі, не господарством, нарешті, 
створений цей всесвіт. Навпаки, лише наявність його й зумовлює як суб'єктивну, так і об'єктивну 
можливість господарства, і здатність до праці, і можливість праці. Господарство у цьому розумінні 
лише включене у життя всесвіту, є моментом його зростання ... Природа є тому природною 
основою культури, матеріалом для господарського впливу, поза нею так само немислиме і 
неможливе господарство, як поза життям неможливий конкретний досвід» [2, с. 84].  

Водночас застерігаючи від неправильного розуміння софійності господарства, Булгаков 
писав про те, що, внаслідок обмеженості емпіричного людства далеко не всі його дії в 
реальному господарському житті несуть на собі відбиток софійності. «Господарство софійне в 
своїй основі, але не в продуктах, не в емпіричній оболонці господарського процесу, з його 
помилками, ухиленнями, невдачами» [2, с. 180]. Світ емпіричний лише потенційно софійний, 
актуально ж він хаотичний, хоча й віддалений від Софії не по суті своїй, а станом. Завдання 
відновлення тотожності між світом емпіричним і світом софійним Булгаков покладає на 
працю, господарську діяльність людини [див.: 3, с. 205]. 

З погляду іншого розуміння платонівської ідеї, сприйнятої у неплатонічному дусі, Софія 
постає світоутворюючим принципом. Відповідно, божественна дія мислиться незавершеною, тією, 
якій потрібен світ і людина у цьому світі, а господарська діяльність постає як результат розвитку 
цього світу. Господарство матеріальне. Воно – результат розвитку світу. Догматичним 
обґрунтуванням його постає концепція благодаті як винагороди за земні справи. Господарство не 
дарується, господарство заробляється. Метафізика землі поступилася своїм місцем метафізиці 
праці. Тим самим людина наділяється активним діяльним первнем, здатним змінити цей світ, 
оновити його та влаштувати найкращим чином. Ідея співтворчості – єдності Бога і світу, Бога і 
людини – лежить в основі софіанських моделей господарства з їх апофеозом праці як творчої 
сили, що змінює та перетворює світ. Якщо ми приймаємо працю як основу господарського життя, 
то поділяємо позицію трудової теорії вартості. Якщо приймаємо природу як основу 
господарського життя, то поділяємо позицію аграрної теорії розвитку світу.  

Праця і природа лежать в основі двох моделей економічного мислення – софіологічної та 
софійної. Під софіанською моделлю розуміється, отже, у строгому значенні цього слова метафізика 
праці, економічним виразом якої є трудова теорія вартості, а політичним – лібералізм. Софіанська 
модель господарського розвитку має в своїй основі гностичну концепцію Софії, яка випливала з 
уявлення про Софію як про сутність світу. Під «софійністю господарства» слід розуміти метафізику 
землі, економічним вираженням якої стала теорія аграрного розвитку, а політичним – консерватизм. 
Софійна модель господарського розвитку в своїй основі має православну концепцію Софії, яка 
репрезентувала уявлення про Софію як про ідеал [див.: 8, с. 180-181]. 

Отже, характерне для занепалого світу переплетення софійності та нікчемності постає у сфері 
господарства: економічна і науково-технічна діяльність людини – стихія занепалого буття, а 
«райське господарство» – це безкорислива робота людини з природою для її пізнання й 
удосконалення, розкриття її софійності. Праця з любов’ю – це творчість. Але господарство водночас 
є рабством доконечності. Суперечності природи господарства розкриваються при зіставленні 
господарства і мистецтва: «Мистецтво не має справи з утилітарними оцінками цього світу, тому що 
воно зачароване красою, воно показує те, чого жадає душа» [1, с. 305]. Господарство, зберігаючи 
здатність дійсного перетворення світу, втрачає орієнтир софійності, мистецтво ж зберігає здатність 
споглядання софійності, але втрачає можливість її здійснити, досягши тварного перетворення. 
Неможливість досягти Софії становить трагедію мистецтва. Але мистецтву дана ця здатність 
показати софійність господарства як красу, і це ставить його вище від тварного буття. Булгаков 
установлює за мистецтвом «виняткове значення» [4, с. 202]. 
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Отже, філософія господарства нагадує людині про її рятівний метафізичний обов'язок і 
природний смисл. У господарстві людина здійснює свій творчий промисел, а природа виявляє свій 
метафізичний задум. Господарювання, по суті, є релігійним облаштуванням землі, рушійною 
силою якого слугує Софія. Суб'єктом, інститутом господарського софійного влаштування світу 
для С. Булгакова є церква. Тому для нього філософія господарства – це не просто синтез науки і 
філософії, у ній він бачив метафізичну парадигму і живу єдність господарських, соціальних, 
домобудівних основ християнства [див.: 7]. 

Підсумовуючи сказане, зазначимо, що софіологія господарства С. Булгакова заснована на 
вченні про Софію як першооснову світу та людини. Софія поєднує в собі земне і небесне, є 
ланкою між Богом, світом і людиною. Тому, як промисел Бога про світ, Софія втілює в собі у 
«згорнутому» вигляді і гармонію, і розум, і господарство, і культуру людства. Творча активність 
Софії виявляється через діяльність людини – її працю і творчість. Саме тому метою 
господарювання людини є захист і відтворення життя та світу, відновлення істини, втіленої у 
Софії Божественній, що було втрачено людиною під час гріхопадіння. Стосовно Софії 
розрізняють дві моделі економічного мислення – софіологічну та софійну. Софіологічна модель є, 
по суті, метафізикою праці, в основі якої лежить гностична концепція Софії – уявлення про Софію 
як про сутність світу. Софійна модель – це метафізика землі, в основі якої лежить православна 
концепція Софії, Софія як ідеал. Отже, введення у філософію господарства принципу софійності 
дозволило С. Булгакову побачити у господарстві великий вселенський смисл порятунку від 
духовної порожнечі економізму.  
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Sammary 
Volosatova M. The Idea of «Sophianic of Economy» in Philosophy of S. Bulgakov. This article analyzes 

the Sophianic principium of householding in philosophy of outstanding Russian religious philosopher – 
S.Bulgakov. The object of the article is to examine the Sophianic of the economy in the philosophy of Bulgakov as 
domestic foundations of the economic system. Research objectives are: highlighting the main principles of the 
philosophy of economy, detailed consideration of Sophianic of economy, compearing concepts of Sophianic and 
economy sophiology. Immeasurable merit and exploit of S. Bulgakov of domestic and world view is created by 
him philosophy of economy, that clearly bears the sacred principles of superhuman revelation, acting as a 
project of saving the Earth. This refers about Sophianic idea that allowed S. Bulgakov to overcome valorem 
hypnosis of economism and reach the metaphysical world economy, science and human rights. The central point 
of the philosophical and economic system of Bulgakov is religious and economic concept of economic activity 
and labor. Philosopher put into a mental revolution almost all aspects of the definition of Sophia, as the artist of 
the world, as the temple of ideas, as divine-human reality as human economic calculation, as providential power 
of God, as the World Soul, as the Church, as Christ, as feminine mysteries of the world, as divine love. Labor and 
nature underlie the two models of economic thinking – Sophiologistic and Sophian. Under the Sophianic model 
refers to metaphysics of labor, economic expression of which is the labor theory of value, and political – 
liberalism. Sophianic model of economic development is based on the concept of the Gnostic Sophia, who 
defended the idea of Sophia as the essence of the world. By «Sophianic economy» should be understood 
metaphysics land, which was the expression of the economic theory of agrarian development, and political – 
conservatism. Sophian model of economic development at its core is the concept of the orthodox Sofia, which 
defended the idea of Sophia as an ideal. Keywords: Sofia, philosophy of economy, sophianic of economy. 
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ЗМІНА СТАТУСУ ГЕРМЕНЕВТИКИ:  
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФІЛОСОФІЇ ЖИТТЯ В. ДІЛЬТЕЯ 

 
Досліджується проблема виникнення, становлення та зміни статусу герменевтики у контексті 

історичного поступу. Виявлено методологічний потенціал герменевтичного вчення, його трансформацію від 
конкретного методу тлумачення тексту до методологічного фундаменту всього гуманітарного знання. 
Осмислюється проблема «розуміння» як осягнення переживання крізь призму філософської системи В. Дільтея в 
аспекті спроби побудови нових фундаментальних засад філософії. Ключові слова: герменевтика, Дільтей, 
духовні науки, життя, розуміння. 

 
Проблема становлення герменевтичного вчення в суто філософському та методологічному 

значенні досить гостра. Довкола питань про причини і передумови його виникнення також не 
вщухають суперечки. Більшість дослідників вважають, що сучасного вигляду герменевтиці почав 
надавати ще Ф. Шляєрмахер – її засновник і систематизатор. Однак можна також припустити, що роль 
Шляєрмахера обмежується лиш описовими функціями, а сама філософська герменевтика 
сформувалась у контексті «філософії життя», зокрема під впливом В. Дільтея. У будь-якому випадку 
герменевтика, що сформувалася на ґрунті ідей Шляєрмахера і Дільтея була засадничою для побудови 
філософської концепції М. Гайдеґера, його фундаментальної онтології. 

Наявність значної розбіжності в уявленнях про час, культурно-історичні передумови, 
ідейно-теоретичну платформу та про конкретних ініціаторів перетворення герменевтики з 
філологічної методики тлумачення текстів на певний тип філософської орієнтації засвідчує, 
що висвітлення її ґенези аж ніяк не завершене й залишається актуальним.  

У ході розвитку герменевтики – від процедури тлумачення тексту до методологічного 
підґрунтя гуманітарного знання, а в проекті Г.-Ґ. Ґадамера – до універсального способу 
осягнення дійсності, за двісті років актуалізації цього питання не було віднайдено спільної 
позиції. На кожне твердження висувалось інше, протилежне йому. Не існує єдиної позиції 
щодо феноменів розуміння, текстуальності, які стали ключовими поняттями герменевтичного 
вчення. Отже, є потреба у подальшому вивченні цього питання, з’ясуванні поступу герменевтики 
як основи методології гуманітарних дисциплін, її методологічного потенціалу, способів кореляції 
з природничо-науковими методологічними підходами і т.ін.  

З огляду на те, що проблематика, методологія, предметна сфера та прикладні результати 
природничих і гуманітарних наук різні, неминуче постало питання про нову методологію та підходи, 
які б давали змогу найповніше розкрити потенціал останніх. Методологічне обґрунтування 
гуманітарних, або так званих «духовних» наук міститься у працях В. Дільтея, Г. Рікерта, Е. Касірера, 
В. Віндельбанда та ін. Питання про співвідношення філософської герменевтики і гуманітарного 
знання у своїх працях порушували також Г-Ґ. Ґадамер, Р. Рорті та ін. Однак герменевтика як спосіб 
тлумачення тексту постала задовго до розкриття її методологічних потенцій у контексті 
гуманітарного пізнання. Такі філософи як Ф. Аст (розробка проблеми герменевтичного кола), А. Бек 
(застосування герменевтики у сфері філології), І. Хладеніус (розширення предмета герменевтики, 
застосування її до історичного контексту) та ін. зробили значний внесок у розвиток герменевтики на 
її дометодологічному етапі, намагались розширити її предмет. 

Тож у другій половині ХХ століття виникла проблема розуміння самого терміна 
«герменевтика», що формувався в контексті полеміки, плюралізму поглядів уже згаданих 
мислителів, а також під впливом феноменології та структуралізму філософії П. Рікьора, 
структуралістських підходів М. Фуко, логічного аналізу фон Вріґта та ін. Відтак постала 
тенденція повернення до джерел – нового прочитання та переосмислення історії формування та 
предмета герменевтики. У цьому плані досить актуальними є дослідження Г. Альберта, 
С. Кошарного, В. Кузнєцова, Г. Яуса та ін.  
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Як зазначає С. Кошарний, «сама герменевтика – і як пізнавальна практика вчених-
гуманітаріїв, і як сукупність загальних і спеціальних питань, пов’язаних із дослідженням природи 
розуміння смислових зв’язків, утілених у виявах духовної культури, і як учення про передумови, 
правила, прийоми, цілі, засоби і критерії засвоєння та інтерпретації значень, виражених у мові, 
літературних текстах, творах мистецтв та інших джерелах – є давньою традицією європейської 
гуманістики. Як певна філологічна, а згодом і теологічна дисципліна в дослідженні історичних 
свідчень і культурних пам’яток, вона сягає своїм корінням античності, звідки, власне, походить і сам 
термін «герменевтика», який означає тлумачення прихованого смислу чогось неоднозначного або ж 
важкозрозумілого» [2, с. 3-4]. Отже, термін герменевтика, імовірно, походить від імені Гермеса – 
представника античної міфології, що був покликаний тлумачити волю богів простим смертним. 
Такий первісний принцип було покладено в основу терміна «герменевтика» – тлумачення пророцтв 
оракулів, символів, іншомовних слів і т.ін. На непевність причетності імені Гермеса до самого 
терміна герменевтика вказує Е. Корет у праці «Основні проблеми герменевтики» [9]. 

Герменевтична проблематика постала у загальному та, здебільшого, неявному вигляді ще у 
часи античності й актуалізувалась у Середньовіччі, зокрема завдяки працям Августина 
Блаженного. Саме починаючи зі св. Августина та в контексті середньовічних реалій відбувається 
перехід до проблеми смислу, а радше до проблеми смислових нашарувань, рівнів смислу. «Отці 
церкви говорили про потребу бачити у біблійних текстах кілька смислових рівнів. Так, Оріген 
говорив про три рівні смислів – буквальний, доступний сприйняттю душі та доступний 
божественному духу, Августин – про чотири. Відтак про чотири смислові рівні писав і Томас 
Аквінський» [5, с. 112]. Відповідно, оскільки текст володіє більше ніж одним смисловим рівнем – 
виникає потреба в переосмисленні самого поняття значення, пошуку нових методів, оскільки 
класична логіка працює з однозначними станами категорій.  

Згодом увесь потенціал герменевтики було спрямовано на тлумачення творів представників 
патристики. У добу Ренесансу за допомогою герменевтики намагалися релігійним творам 
повернути первісний вигляд, фактично – звільнити їх від численних смислових нашарувань, які 
накладались у різний час на оригінальний текст.  

Аналогічний процес тривав і під час критичного переосмислення релігійних текстів 
представниками лютеранства, які намагалися віднайти смисл, який було втрачено через занадто 
велику відстань від першоджерела. Тож фактично за допомогою герменевтики намагалися 
позбутися зайвого алегоричного нашарування, що формувалося свого часу також у 
герменевтичному контексті. Тому можна констатувати, що герменевтика до ХІХ століття не мала 
ні чітко окресленого предмета, розвивалась у контексті суперечливого історично-культурного 
потоку від античності до Ренесансу. В період Нового часу герменевтична проблематика не була 
актуальною, оскільки акценти було зміщено в бік гносеології, яка ще не враховувала суб’єктивні 
настанови внутрішнього світу людини.  

Отже, розвиток герменевтики на дометодологічному етапі мав хаотичний характер і 
супроводжувався суб’єктивним процесом «повернення тексту» до авторського стану. 
Психологічний момент тлумачення потребує доповнення, методологічної стрункості. Як слушно 
зазначає І. Починок, «емпатія, конгеніальність, співпереживання характерні для ранніх форм 
герменевтики, вони й нині зберігають усю свою значущість у повсякденному досвіді, але сучасна 
герменевтика наукового пізнання надає перевагу семантичним моделям розуміння» [6, с. 21]. Саме 
такий стан справ і призводить до потреби теоретичного осмислення проблеми розуміння. 
«Філософською проблемою герменевтика стає завдяки Шляєрмахеру і Дільтею. ...Завданням 
Дільтея було надати «духовним наукам» значення, що співставляється зі значенням наук про 
природу в епоху засилля позитивістської філософії. Поставлена у такий спосіб, ця проблема 
набула епістемологічного характеру: мова йшла про розробку критики історичного пізнання – 
такої ж ґрунтовної, як і кантівська критика пізнання природи…» [8, с. 41].  

Лише у ХІХ столітті в контексті тотального панування методології природничих наук 
актуалізуються проблеми відносно нового – гуманітарного знання. Відбувається повернення до 
герменевтики. Однак уже на теоретичному рівні. Засновником філософської герменевтики 



 

 
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 726 – 727. Філософія 

 
186 

вважають Ф. Шляєрмахера. Як зазначає Б. Безсонов, «він осмислював герменевтику як метод усіх 
«наук про дух» (гуманітарних наук), доводячи, що за допомогою психологічного «вживання» 
можна проникнути у внутрішній світ авторів стародавніх текстів, будь-яких історичних діячів і на 
цій підставі реконструювати історичні події, зрозуміти їх глибше, ніж їх усвідомлювали самі 
учасники цих подій» [1, с. 8-9]. З погляду представників класичної методології природничих наук, 
такий підхід не давав об’єктивного знання, а отже, не міг позитивно сприйматися науковим 
співтовариством, яке розвивало методологію природничих наук.  

Удосконалити герменевтику Ф. Шляєрмахера спробував В. Дільтей, який у контексті 
психологічного тлумачення привніс феномен «життя». Вихідним пунктом його концепції постало 
переживання – «постійний потік відчуттів, бажань, сприйняттів, уявлень та ін., який ми не можемо 
пізнати розумом, за допомогою раціональних категорій мислення» [1, c. 9]. Феномен життя у всій 
його повноті вперше посів центральне місце у системі філософського світогляду. В. Дільтей виконав 
значну роботу з узагальнення тверджень, які були присутні у працях і концепціях його попередників 
– у сфері філології, теології та юриспруденції.  

Заперечуючи історичний поступ як у варіанті глобалістичної позиції Геґеля, так і в суто 
індивідуалістичному тлумаченні неокантіанців, Дільтей був переконаний, що осягнення історії 
залежить насамперед від діяльної людини. Внутрішній досвід, саме життя є підставою для 
розуміння мотивів діяльності фігурантів історичних подій.  

Сутність будь-якого історичного явища постає як щось незавершене, таке, що підлягає 
інтерпретації. Людина пізнає частини через призму цілого, загального, яке постійно доповнюється 
новими даними. Отже, гостро постає питання про методологію та її можливості в межах цієї 
системи. Дільтей і його послідовники звертаються до герменевтики. «Ситуація поступово починає 
змінюватися лише тоді, коли у дослідженнях В. Дільтея принципи романтичної герменевтики 
універсалізуються та підносяться до рангу основоположень методологічної рефлексії історичної 
свідомості, перетворюються на гносеологічні постулати гуманітарних наук. З цього часу 
герменевтика справляла дедалі помітніший вплив на основи філософського мислення» [2, с. 4]. 
Будучи противником філософії Г. Геґеля, В. Дільтей не міг погодитися також і з позитивістською 
редукцією історичного світу до природи за допомогою детерміністичної схеми. Ще у «Вступі до 
духовних наук» філософ розмежовує науки про природу та інші – які називає «духовними науками». 
Головною гносеологічною їх особливістю є не спостереження зовнішніх об’єктів як даних 
природничих наук, а внутрішнє переживання. «Ми розуміємо соціальні факти зсередини, вони 
можуть бути відтворені всередині нас на основі самоспостереження та інтуїції. Ми забарвлюємо 
наші уявлення про світ любов’ю і ненавистю завдяки грі наших афектів. Природа, навпаки, мовчить, 
немов чужа… Вона для нас – щось зовнішнє. Наш світ – суспільство» [7, с. 288]. Відтак з’являється 
нагальна потреба в забезпеченні «духовних наук» всеохопною та дійовою методологією, що, звісно, 
не могла бути запозичена зі сфери природничо-наукового знання.  

Варто згадати також важливість внеску представників так званої історичної школи щодо 
розвитку методології «духовних наук». Так, Й. Г. Дройзен однаково войовниче налаштований і 
проти спекулятивної філософії історії, і проти позитивістського ідеалу історичної науки. Дройзен 
нівелював як тенденції до засилля природничо-наукової методології (позитивізм), так і 
абстрактно-логічного теоретизування (Геґель) у контексті феномену «розуміння». Проте, зазначає 
С. Кошарний, і в Дройзена, як і в інших представників історичної школи (Л. фон Ранке, 
К. Ф. Савіньї) немає розгорнутої постановки питання про герменевтику як загальну методологію 
історичного пізнання, [див.: 2, с. 14-15]. Окремі представники історичної школи (Ранке) 
намагалися досліджувати і «показувати» історію безвідносно до будь-яких подій, за принципом 
«аs is». Однак саме завдяки Дройзену в контекст історії вводиться поняття «духу». Вчений 
намагався віднайти загальну підставу, детермінанту будь-яких історичних і соціальних подій. 
Також Дройзен пропонує використовувати у контексті дослідження історії категорії 
інтерпретації та розуміння.  

Зазначимо, що на відміну від Геґеля, Дройзен не намагався побудувати загальний проект 
філософії історії, що одразу закинуло б його в «метафізику», він обмежився методологічними 
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претензіями свого проекту. Ці позиції зближують його з методологічними настановами 
В. Дільтея, як і поєднання психології та герменевтики у сфері гносеології. Однак, зауважимо, що 
таке поєднання відбувалося на основі психологічного проекту В. Вундта, який ґрунтувався на 
методологічних принципах природничих наук, а відтак не міг влаштувати Дільтея.  

Цікавою в плані методологічних настанов також є солідарність Дройзена з концепціями 
Дж. Віко та І. Канта. Зрозумілим для Дройзена постає лише той феномен, до якого онтологічно 
долучилася людина, лише те, що нею створене. Відповідно для розуміння потрібно будь-яке 
абстрактне поняття наповнити відчуттям, але не стосовно настанов емпіризму, а в контексті 
герменевтичному та психологічному. Дройзен, на відміну від Дільтея, приймає принцип 
метафізичності історії, де загальні поняття, відірвані від життя, актуалізуються в самому 
історичному перебігу, впливаючи на нього.  

Як бачимо, лише цілісний проект В. Дільтея міг претендувати на систематичне обґрунтування 
герменевтики як методологічного інструменту гуманітарного знання. У цьому плані історична 
школа, що вплинула на погляди В. Дільтея, вважається відправною точкою його досліджень. 
«Історизм зіграв особливу роль у розвитку герменевтики, адже раніше нею займалися в основному 
теологія та юриспруденція. Завдяки ж історизму (в його дільтеївському тлумаченні) розуміння та 
інтерпретація стали застосовуватися не лише до письмово фіксованих артефактів або виявів життя, а 
й до безпосередніх стосунків людини з іншими людьми і світом. Отже, розуміння постає в новій 
іпостасі – як універсальний засіб людської комунікації, передумовою спільного життя з іншими 
людьми, опосередкованого мовою. Звідси – виправданість універсалістських претензій 
герменевтики» [4, с. 4]. Конкретизуємо, що у методологічній системі В. Дільтея такі 
«універсалістські претензії» обмежуються сферою гуманітарного знання.  

Однак, сучасна герменевтика, завдяки насамперед творчості М. Гайдеґера і Г.-Ґ. Ґадамера 
поступово перетворюється на щось більше, ніж просто метод. «Коли сьогодні йдеться про 
герменевтику, … тут мається на увазі щось значно складніше, ніж питання про забезпечення нового 
обґрунтування та відкриття нової методологічної перспективи для гуманітарних наук; те, що 
ставиться на карту, є також спробою забезпечити новий фундамент для філософії» [2, с. 5]. Тому 
питання про поступ герменевтики у контексті саме Дільтеєвого проекту, який мав значний вплив на 
її розвиток у ХХ столітті, включно з постатями М. Гайдеґера та Г.-Ґ. Ґадамера зовсім не вичерпане.  

Важливим є занурення у мотиви самого В. Дільтея щодо створення інструментарію 
гуманітарного знання. Варто констатувати, що у своїй пізній творчості В. Дільтей спрямував 
розвиток герменевтики так, щоб перетворити її з конкретної методології на загальну дисципліну та 
інструмент, який потенційно спроможний був розв’язувати більш глобальні завдання. Спроба 
обґрунтування гуманітарних наук якраз і базувалася на можливостях герменевтичної методології. З 
цією метою Дільтей і висунув метод «розуміння» як безпосереднього осягнення певної духовної 
цілісності – цілісного переживання.  

Розуміння, як певне інтуїтивне проникнення в життя він протиставляє методу пояснення, 
що застосовується у природничих науках, які спираються на ratio. «Вказані два класи наук 
досить відносно відрізняються один від одного за предметом і специфікою методів дослідження. 
Це зумовлене тим, що світ природи і духовний світ тісно пов’язані один з одним. Природа є 
чинником, умовою та моментом діяльності людського духу, чітко визначає життя людини. І 
водночас людина здійснює зворотній вплив на природу, змінюючи природний світ і себе як 
частину цього світу. Невідворотна дія природних, незалежних від людини сил і вільний 
людський дух сплітаються в єдиний універсум властивостей, зв’язків і взаємин, частини якого 
існують незалежно від цілого й одна від одної лише в мисленні. Стає зрозуміло, – писав Дільтей, 
– наскільки умовним є відмежування двох класів наук один від одного… Знання одного й 
іншого класів постійно змішуються один з одним в обох граничних сферах між вивченням 
природи і вивченням духовних явищ… Пізнання наук про природу змішуються з пізнанням 
«духовних наук»» [3, с. 53-54]. 

Саме інтроспекція (самоспостереження, рефлексія) і є засобом досягнення розуміння 
власного внутрішнього світу. А «співпереживання» допомагає досягти розуміння світу чужого. 
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Герменевтика у Дільтея постає методом інтерпретації культурних нашарувань минулого. 
Основою такої герменевтики є, на його думку, психологія – саме як засіб безпосереднього 
досягнення цілісності духовного життя особистості. Включення у контекст власної 
герменевтики психологічних термінів і прийомів свідчить про відсутність так званого 
«герменевтичного повороту» в його творчості. Її можна сприймати як поступове розгортання 
герменевтичного вчення крізь призму переосмислених психологічних настанов минулого, тобто 
перехід від психології до герменевтики відбувається лінійно й осмислено. Відповідно, головною 
проблемою герменевтики є розкриття того, як індивідуальність може постати предметом 
загального, об’єктивного пізнання в чуттєвому вияві чужого унікального життя. Концепція 
«розуміння» життя, протиставлена «поясненню» природи, дала змогу критикам Дільтея 
звинуватити його в надмірному психологізмі та суб’єктивізмі, хоча всі його зусилля були 
спрямовані на побудову об’єктивно-наукової методологічної концепції без будь-яких 
суб’єктивно-психологічних нашарувань. 

Висновок. Отже, Дільтей систематично доводив, що розуміння є не окремим моментом 
гносеологічної теорії, а фундаментальним принципом «духовних наук». Дуже часто Дільтей 
регулював, на нашу думку, упереджену критику, був звинувачений у суб’єктивізації пізнавального 
процесу, також його критикували за ігнорування об’єктивного. Однак, кожна нова концепція, ідея, 
вчення з доконечністю проходить стадію розкриття нового, такого, що до певної міри суперечить 
вже усталеним, застарілим. Осмислюючи кореляцію розуміння та пояснення, Дільтей не ігнорує і 
не відкидає суспільний детермінізм, який генерує будь-яке гуманітарне знання. Його завданням 
було показати, що простої індукції, дослідження причиново-наслідкових зв’язків недостатньо для 
методології гуманітарного пізнання. Адже поряд з ними людина керується ціннісними 
настановами, які ігноруються природничими науками. 
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Summary 

Rusnak I. Modifying the Status of Hermeneutics: Methodological Potential of Dilthey's Philosophy of 
Life. The given article addresses the problem of the origin, formation, and change in the status of hermeneutics 
in the context of historical development. It indicates the methodological potential of hermeneutic theory – from 
the particular method of interpretation till the text of the methodological foundation of human knowledge in 
general. The article conceptualizes the problem of "insight" as an understanding experiences through the prism 
of Dilthey’s philosophical system in the terms of attempts to construct a new fundamental principles of 
philosophy. Keywords: hermeneutics, Dilthey, spiritual sciences, life, understanding. 
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ОНТОЛОГІЧНИЙ КОНЦЕПТ Х. ОРТЕГИ-І-ГАСЕТА 

 
Проаналізовано головні засади радикальної отології Ортеги-і-Гасета, її спільні позиції та 

відмінності з філософією Ф. Ніцше та М. Гайдеґера. Ключові слова: маргінальність, периферійність, 
екзистенціалістська філософія, радикальне буття, оточення.  

 
У новітній українській філософській думці творчість видатного іспанського мислителя Хосе 

Ортеги-і-Гасета, на жаль, досліджена вкрай фрагментарно, якщо порівнювати з аналізом, 
приміром, німецької, французької чи англійської філософії ХХ століття. Незначна також кількість 
перекладів його праць українською мовою. Схожа ситуація у країнах Східної Європи. Так, 
польська дослідниця Дорота Лещина (Dorota Leszczyna) констатуючи незначну кількість 
досліджень творчого спадку Ортеги, запитує: чому мислитель, так поціновуваний у Західній 
Європі та США, у Польщі залишається другорядним філософом, таким, що перебуває на маргінезі 
головних зацікавлень істориків. «У Польщі, – пише вона, – Ортега-і-Гасет насамперед знаний як 
соціолог та автор праці «Бунт мас», проте його філософська концепція, що називається 
раціовіталізмом, для польського читача є тереном таємниці й закритості, хоча проблематика, яка її 
стосується, не надто втратила свою актуальність» [13, c. 149]. 

Серед українських дослідників творчості Ортеги належить назвати таких авторів як Н. Аверкіна, 
О. Александрова, І. Бичко, В. Боборикін С. Гур, Н. Доній, О. Пронкевич, В. Табачковський, 
О. Ткаченко та інші; серед зарубіжних – Г. Абелян, Г. Арайа, Х. Арангурен, А. Вільєгас, Р. Гай, 
Х. Гаос, Х. Гіронела, Х. Гомес-Мартінес, Е. Дусель, А. Еліас, Ф. Кесада, А. Кобіан, Д. Лещина, 
Х. Маріас, Д. Муньйоз, К. Політ, А. Саласар, Л. Сеа, К. Субірі, А. Соріано, Р. Флорез. 

Актуальність філософії Ортеги може обґрунтовуватися багатьма аргументами, один із них 
– її спорідненість з українською філософською думкою, передусім на буттєвих, онтологічних 
засадах світосприйняття. Як справедливо зазначає український дослідник творчості іспанського 
мислителя В. Табачковський, «принцип «сродності» нашого національного генія Григорія 
Сковороди має вельми схожу космічно-етичну спрямованість. Це, мабуть, робить творчу 
спадщину Х. Ортеги-і-Гасета особливо близькою світоглядній ментальності українства» [9, c. 4]. 

Принцип «сродності» (спорідненості) в обох мислителів не зводиться до певної 
вузькотеоретичної проблеми, а має базовий, універсальний характер, як сам спосіб справжнього 
людського існування – тієї екзистенційної ситуації, що виникає на межі життя і пізнання, теорії і 
практики, універсального і часткового. У цій ситуації для справжнього мислителя важливо не 
потрапити під вплив як авторитетних філософських учень і теорій, так і соціокультурних 
детермінант. Мається на увазі той моральний імператив, який Ф. Ніцше, один із духовних предтеч 
Ортеги, хоча і в критичному переосмисленні, визначив у праці «По той бік добра і зла» (§ 41) 
досить однозначно: «Не варто прихилятися до особистості – навіть до тієї, яку найбільше любиш – 
кожна особистість – в’язниця і глухий кут» [3, c. 275]. Як і для українця Сковороди, 
свободолюбність якого знаменується його життєвим кредо «Світ ловив мене, але не впіймав», так і 
для великого іспанця Ортеги-і-Гасета дух свободи був визначальним життєвим поривом, про що 
засвідчує факт формування його під впливом Сервантеса, про якого він говорив, що «Сервантес – 
це унікальне відчуття життя» [6, c. 303]. Унікальність же – у свободі. Й справді, Ортега не 
потрапив під вплив ані своїх марбурзьких наставників-неокантіанців, ані складних політичних 
процесів першої половини ХХ століття в Іспанії. 

Тут варто говорити про ту унікальну особливість феномена свободи, яка зумовлюється 
фактором маргінальності, а в ситуації Ортеги цей фактор досить чітко простежується не лише з 
погляду на цілісність його життєвої та творчої позиції стосовно хоча б тієї ж академічної німецької 
філософської традиції, а й маргінальним становищем Іспанії в західноєвропейському 
соціокультурному контексті. Однак Ортега не трактує його, як це характерно для традиційних 
підходів, лише як явище однозначно негативне, хоча такий підхід, на його переконання, має 
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виправдання у сфері суспільно-політичній. Однак у сфері духовній, передусім – філософській, 
швидше навпаки. Спосіб відстороненого споглядання, сумніву, периферійного ракурсу має швидше 
позитивне значення. «Дон Кіхот, – говорить Ортега, – переходить з театрального залу в глибину 
вимислу. Він – істота маргінальна, якою загалом, згідно з Платоном, є людська істота» [там само]. 

Цілком можливо, що саме цей фактор периферійності, як соціальний, так і персональний, 
пояснює досить очевидний спосіб дистанціювання Ортеги стосовно провідних філософських 
учень першої половини ХХ століття, серед яких філософська антропологія, екзистенціалізм, 
аналітична філософія тощо. В його текстах майже не зустрічаються імена авторитетних 
мислителів цього періоду, крім хіба-що таких, як М. Вебер, М. Гайдеґер і деяких інших. Це 
немаловажний, навіть інтригуючий, чинник, оскільки значна кількість цінних ідей Ортеги були 
предметом філософського аналізу у вченнях М. Шелера, Г. Плеснера, К. Ясперса і багатьох інших. 
Викликає певне здивування відсутність і предметного зворотного зв’язку, оскільки іспанський 
мислитель раніше за них розробляв ті ж, аналогічні проблеми і мав би право претендувати на 
справедливість історико-філософської наступності. Це стосується, приміром, екзистенціалістської 
філософії, пов’язаної з проблемами свободи і відповідальності людського буття, що розроблялися 
Ж. П. Сартром, А. Камю та іншими, чи, скажімо, проблемою розуму в творчості К. Ясперса тощо. 
Ця тенденція не належної оцінки творчості Ортеги спостерігається і в другій половині ХХ 
століття, передусім з позиції постструктуралістської та постмодерністської методології, істотні 
особливості якої мають досить окреслені ознаки в іспанського філософа.  

Констатуючи це й публічний аспект творчості Ортеги у контексті новітньої 
європейської філософії, ми не маємо наміру вдаватися до його детальний аналіз. Причини 
можуть бути різні, але вони ніяк не можуть применшити велич учення Ортеги, сумірного з 
ученнями його європейських сучасників. Тут спостерігається певна аналогія з творчою долею 
Г. Плеснера, яка невиправдано не була своєчасно актуалізована. Як пояснював цю ситуацію сам 
видатний німецький антрополог через 36 років після виходу його «Ступенів органічного і 
людини» (1928) у передмові до другого видання праці (1968), «від самого початку наші «Ступені 
органічного» залишались у тіні праць Шелера», а, ще й тому, що ці роки «повністю стоять під 
знаком імен Гайдеґера та Ясперса» [8, c. 10]. Цілком можливо, що й учення Ортеги з 
аналогічних причин опинилось у тіні тодішніх філософських авторитетів і лише з позиції 
історичного часу можна визначити справжнє місце та значення мислителя. Доречним у цьому 
плані є, принаймні, судження А. Гаджикурбанова, сучасного дослідника вчення Плеснера, який 
цілком справедливо наголошує на імені Ортеги поруч із Гайдеґером і Плеснером як фундаторів 
нового розуміння цінності життя, його онтологічних засад, «онтологічного повороту» в новітній 
європейській філософії [1, c. 341]. 

Насправді ж зводити філософське вчення Ортеги до онтології аж ніяк не виправдано. Воно 
значно багатше і багатогранніше, охоплює широкий спектр проблематики – соціологію, 
футурологію, політологію, антропологію, культурологію та інші. Мислитель стилістично, самим 
способом філософування дистанціювався від традиційного філософського дискурсу і досить 
очевидно дрейфував у постнекласичні форми текстуальності – діалогічності, естетичності, 
образності, фрагментарності, грайливості, поетичності – які характерні вже для пізнього 
Гайдеґера, а потім постструктуралістської есеїстки. Складається враження, що він свідомо не 
ставив за мету розробку теорії пізнання, чи будь-якої іншої спеціальної філософської системи 
знання в традиційних історико-філософських формах.  

Та незважаючи на це, на всю багатогранність і водночас формальну несистематизованість 
філософії Ортеги, ми можемо сміливо говорити про її достатньо концептуальний характер, що в 
ній органічно поєднуються її структурні елементи, серед яких – соціополітичний, 
культурологічний, антропологічний та інші. Виходячи з такого ставлення до вчення Ортеги, нам 
би хотілося закцентувати увагу саме на її онтологічній компоненті як основі цілісності вчення. Тут 
ми можемо відштовхуватися від визначення цього пріоритету самим філософом. Так, у своїх 
лекціях «Що таке філософія?» Ортега недвозначно наголошує: «Найперше, що повинна зробити 
філософія, – визначити, що таке ця даність: «моє життя», «наше життя», життя кожного. Життя – 
це спосіб радикального буття…» [6, c. 162].  
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Наголошуючи на концептуальній значущості онтологічної компоненти філософії Х. Ортеги-і-
Гасета, ми, передусім, хотіли би привернути увагу до того, що він говорить про життя як спосіб 
«радикального» буття. Це означає, що буття може бути як радикальним, так і нерадикальним і, як 
наслідок, саме життя здатне утверджуватись і розкриватись у двох відповідних їм формах. Що 
стосується, умовно кажучи, «нерадикального» буття, якому Ортега протиставляє «радикальне», і, 
зрозуміла річ, справжнє, то несправжність «нерадикального» буття наявна як у класичній 
(метафізичній) формі, котра є предметом його критики, так і в некласичній (ново-онтологічній) формі, 
що перебуває поза його предметною критикою. Стосовно першої, то під критику Ортеги потрапляють 
учення всіх тих філософів, від Платона до Канта, які вже були піддані критиці Ф. Ніцше та 
М. Гайдеґером за ті самі метафізичні до них претензії, а саме – відірваність від життя (буття). 

Тут варто говорити про двоаспектність онтології Ортеги – критичну та конструктивну. 
Критична сторона його онтології розвивається в руслі ніцшеанської та гайдеґерівської критики 
метафізики без принципових відмінностей. Ф. Ніцше, як відомо, в різких антираціоналістичних 
формах всю західну культуру визначає як нігілістичну, у тому числі й філософську, з усіма її 
«високими» метафізичними цінностями. У праці «Воля до влади» (§2) на запитання «Що таке 
нігілізм?» він відповідає: «Те, що вищі цінності втрачають свою цінність. Немає мети, немає 
відповіді на запитання «чому?» [4, c. 36]. Ф. Ніцше розуміє нігілізм як наслідок досі існуючого 
процесу формування цінностей, оскільки логічно виникає запитання: для чого потрібні такі 
цінності, які не забезпечують засобів і шляхів досягнення мети? Тому, Ф. Ніцше трактує «нігілізм 
як наслідок існуючих до цього часу тлумачень цінності буття» [там само].  

Аналогічну критику традиційної метафізики з її нігілістичними тенденціями здійснює і 
М. Гайдеґер у праці «Європейський нігілізм» [див.: 12], але, на відміну від Ф. Ніцше, не на 
волюнтаристській, а онтологічній основі. Значною мірою вона збігається з критикою провідних 
історико-філософських учень Ортегою. «Я пропоную, – говорить він у лекціях «Що таке 
філософія?» стосовно класичного розуміння категорії буття, – перестати ставитися з повагою до 
найбільш гідної та постійної ідеї нашого розуму: до ідеї буття. Я оголошую шах і мат буттю 
Платона, Аристотеля, Ляйбніца, Канта і, зрозуміла річ, також і буттю Декарта. Відповідно те, що я 
збираюся сказати, не буде зрозумілим для того, хто вперто і сліпо дотримується поняття «буття», 
яке справедливо буде піддане перегляду» [6, c.152]. При цьому Ортега справедливо наголошує на 
відсутності відмінності в цьому питанні між так званим об’єктивним і суб’єктивним ідеалізмом, 
оскільки «нездатність ідеалізму вигадати новий спосіб буття, який дозволив би зберегти вірність 
своїй тезі, викривається не менш очевидно, якщо від суб’єкта мислення перейти до об’єкта» [6, 
с. 157]. Тому, іронічно естетизує мислитель, «або ж цей театр володіє абсолютною реальністю 
поза мною, або ж він оволодіває нею в мені» [там само], в чому немає принципової різниці. 

У чому ж конструктивна сторона ортегіанського вчення про буття, яке він, за його ж 
словами, «справедливо піддає перегляду»? Мабуть найкраще викристалізовується його 
особливість у контексті новітньої онтології, передусім ніцшеанської та гайдеґерівської, в руслі 
якої він значною мірою формувався. При цьому більш критично він ставився до Ф. Ніцше, майже 
негативно. Вплив Ф. Ніцше на Ортегу досить виразно відчувається в його «Бунті мас», коли 
йдеться про загалом нігілістичні вияви сучасної епохи, серед яких – занепад моралі, відсутність 
еліти, сильного інтелектуального класу тощо. Однак Ортега дистанціюється від ніцшеанського 
варіанту «філософії життя», оскільки його онтологічний «статус» надто біологізований. Варто 
додати, що цей онтологічний вимір в антропології Ф. Ніцше персоніфікований. Його «надлюдина» 
не долає суб’єктності, а лише у сфері людського буття зміщує людську сутність з цінності розуму 
на користь цінності волі. У свою чергу формування ідеалу (сутності) людини як «надлюдини», з 
одного боку, а з іншого – нерозуміння Ф.Ніцше того, що метафізика та нігілізм не долаються 
заміною філософії істини філософією цінностей, а утвердженням того, що «саме буття – це буття в 
його істині, істина ж належить буттю» – дає право М. Гайдеґеру звинувачувати Ф. Ніцше у тому, 
що у своїй боротьбі проти метафізики він усе ж залишається метафізиком [див.: 10, c. 172-173]. 

Цілком логічно, що онтологія М. Гайдеґера має для Ортеги пріоритетне значення, не лише 
онтології в історико-філософській ретроспекції, а й ніцшеанської. «Сам глибокий аналіз життя, – 
говорить Ортега, – належить новому німецькому філософу Мартіну Гайдеґеру», який зрозумів 
важливість слів: «Жити – це перебувати у світі», а ще точніше «жити – означає співіснувати з 
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оточенням» [6, c. 171]. Однак є принципова відмінність між онтологіями М. Гайдеґера і Ф. Ніцше, 
з одного боку, та онтологією Ортеги – з іншого. За всіх відмінностей філософських учень 
М. Гайдеґера і Ф. Ніцше спільним в їх онтологічному вченні є те, що вони є органічними 
продуктами філософської традиції, філософського духу, чи, як сказав би І. Кант, теоретичного 
розуму. Приміром, при всьому своєму радикальному ставленні щодо цієї самої традиції, Ф. Ніцше 
є прямим ідейно-теоретичним продовжувачем А. Шопенгауера, стосовно якого, варіант 
ніцшеанської «волі до влади» виглядає лише рафінованою формою шопенгауерівської, справіді 
онтологічної, «вселенської волі», а вона у свою чергу – нічим іншим як волюнтаристською 
трансформацією гегелівського панлогістичного (і, як такого, онтологічного) «абсолютного духу» і 
т.д. Аналогічна ситуація з витоками основ гайдеґерівської онтології – Dasein’у («Буття і час»), чи 
«фундаментальної онтології» («Кант і проблема метафізики» та ін.). Ця концепція онтології також 
є продуктом академічним, того ж «теоретичного розуму», передусім феноменологічної та 
герменевтичної традиції. В цьому аспекті гайдеґерівське вчення про буття принципово не 
відрізняється від ніцшеанського, воно є продуктом суб’єкта, свідомості, як сказав би Ортега, 
ідеалістичним. Обидві онтологічні концепції позбавлені основного елемента онтології Ортеги – 
зовнішнього чинника, «оточення». Як наслідок, Ф. Ніцше замикається на бутті людини, 
суб’єктності, а М. Гайдеґер робить спробу виходу до прихованості буття, яке метафізикою 
представлене лише сутнім, але, як він і сам зазначав, це залишалося для нього проблемою, а тому, 
коли Ортега компліментує М. Гайдеґеру, що він зрозумів важливість слів: «Жити – це перебувати 
у світі», насправді ж «світ» М. Гайдеґера так і залишився абстрактним бутям, а не дійсним, 
реальним і визначальним онтологічним фактором. 

Якраз Ортега, заявляючи про «радикальність» своїх філософських поглядів, демонструє 
принципову відмінність онтологічних засад. У нього буття не є абстрактним продуктом мислення, 
абстрактним буттям абстрактного суб’єкта. Він «радикалізує» їх у конкретне буття і конкретного 
суб’єкта, позбавляє їх поза-історичного, асоціального статусу. Онтологія Ортеги має своїми 
витоками буття Іспанії та свідомість іспанців, і, як наслідок, рекомендована передусім їм, а не в 
руслі абстрактної онтології – для всіх, так би мовити, часів і народів. 

Підтвердженням таких детермінант онтології Ортеги-і-Гасета слугує навіть суто 
формальний чинник його життєдіяльності. Логіка формування Ортеги як мислителя, якщо взяти 
до уваги хронологію його основних видань («Роздуми про Дон-Кіхота» (1914), «Бехребетна 
іспанія» (1921), «Тема нашого часу» (1923), «Дегуманізація мистецтва» (1925), «Бунт мас» (1929), 
курс лекцій «Що таке філософія?» (1929) та ін.), засвідчує його дрейф від соціології до філософії. 
За інших обставин, чи аналізу творчості іншого мислителя, можна було би вважати, що це справді 
формальний (чи умовний) чинник і демонструє не більш як хронологію творчості. Однак стосовно 
творчості Ортеги він, як для нас, є принциповим. Звичайно, що основні ідеї, які набули певної 
світоглядно-методологічної цілісності у пізніших працях, мають місце в ранніх. Так, уже в пролозі 
до «Роздумів про Дон-Кіхота» він дає концептуальне для його філософії визначення людини: «Я є 
Я і моє оточення», тобто людина не може досліджуватись у відриві від оточуючих її обставин. І це 
не лише суто антропологічна теза. «Оточення» охоплює весь спектр буття людини – соціально-
економічний, політичний, культурний, історичний та ін., – який у своїй всеохопності визначає 
онтологічну основу філософського осмислення буття; було б наївно за цієї ситуації вважати, що 
пріоритет у визначенні такої основи належить філософії загалом, або мюнхенським студіям 
мислителя, зокрема. Адже, вже починаючи з Р. Декарта, вважає Ортега, філософія спрямовується 
«проти течії буденного життя і віддаляється від нього, рухаючись рівномірно прискорено до 
пункту, де у Ляйбніца, Канта, Фіхте чи Геґеля філософія стає світом як баченням навиворіт, 
величезною протиприродною теорією… Мислення поглинає світ: речі перетворюються на чисті 
ідеї» [6, c. 132]. Тому, на шляху подолання «протиприродної» онтології та формування її в «руслі 
буденного життя», Ортега запрошує бачити реальне буття в усіх його нюансах, чого не бачив, або 
не хотів бачити, приміром, І. Кант. Так, у праці «Кант» іспанський філософ наголошує на 
важливості врахування відмінностей буття народів, оскільки «німецька душа і полуденна душа 
набагато відмінніші, ніж зазвичай вважають. Одна і друга виходять з двох первинних досвідів, 
двох украй протилежних першопочаткових вражень. Коли душа німця пробуджується до 
інтелектуальної ясності, то усвідомлює свою самотність у світі. Індивід перебуває немов 
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замкнений у собі самому, безпосередньо не контактуючи з рештою світу… Натомість південець 
пробуджується зазвичай на гомінкому майдані; він від природи людина агори, і його найперше 
враження має соціальний характер. Ще до остаточного усвідомлення свого Я, перед ним постають 
ти і він, решта людей, дерево, море, зоря…» [7, c. 213]. 

Виникає запитання: що лежить в основі такого, природного, буття? Традиційна 
раціоналістична традиція безпосередньо буття як таке не розкриває і зводить свою онтологію до 
розкриття сутності буття, про що переконливо писав М. Гайдеґер, наголошуючи на тому, що 
завжди, коли мали на увазі буття, насправді ж говорили про сутнє. Так, приміром, коли Г. Геґель 
розпочинає аналіз поняття «буття» з того, що «чисте буття утворює первень, тому що воно 
водночас є і чистою думкою, і невизначеною простою безпосередністю, а первень не може бути 
будь-чим опосередкованим і визначеним» [2, c. 217], то це означає, що воно від початку є 
порожнім і неприродним, і лише завдяки діалектиці поняттєвих трансформацій з «чистого буття» 
через беззмістовне «ніщо» дає «становлення», а цей логічний цикл породжує «наявне буття», яке у 
свою чергу... і т.д. і т.ін., і лише після завершення низки логічних тріад, у сфері «ідеї» (останній 
розділ «Науки логіки»), з’являється, зрештою, поняття «життя» як таке.  

Якісно інша ситуація проглядається на прикладі «фундаментальної онтології», чому й не 
випадково її автор, М. Гайдеґер викликав належну шану до себе з боку Ортеги. Можна вести мову 
про те, що вона максимально наближена до його вчення в цьому аспекті. Передусім тоді, коли 
М. Гайдеґер розкривав недоліки класичних форм онтології та прагнув вийти до реального буття, 
«онтичного», за його словами, «доонтологічного буття». «Буття, – наголошував він, – справді не 
можна розуміти як сутнє» [11, c. 4]. Однак сам спосіб виходу до буття, коли він його визначає як 
«Метод розшуку та його план» і «Онтологічну аналітику присутності» [там само, c. 15], міг би 
викликати, умовно кажучи, подив у Ортеги. З цього пункту, як здається, в обох мислителів на 
предмет онтології мають місце серйозні відмінності. 

Ортега досить просто, і, мабуть, у цьому його геніальність, визначає сутність буття, коли 
говорить: «Життя – це спосіб радикального буття: будь-яка інша річ виявляється мною в моєму 
житті, внутрішньо, як її деталь, вони пов’язані. В ній перебуває все інше, ніби включене в неї. 
Найскладніше математичне рівняння, найбільш абстрактне і значуще поняття філософії, сам 
Універсум, сам Бог – це те, що я виявляю в моєму житті, те, чим я живу» [6, c. 162]. Іншими 
словами, сутністю буття, з позиції Ортеги, є моє життя в єдності з моїм оточенням. Якщо ж 
структурувати концепт ортегівського «життя як способу радикального буття» в контексті 
історико-філософської онтології, то він, за замислом філософа, є бівалентним синтезом двох 
попередніх історичних ступенів формування онтології. Перший із них сформувався в античності, 
коли «людина античності не знала свого власного буття» [6, c. 137] і греки були позбавлені 
інтимності, оскільки для них не існувало ніякого іншого буття, крім зовнішнього [див.: там само]. 
Інтимність з’являється лише на другому етапі, з формуванням суб’єктивності, яка й стає 
визначальною для всього західного історико-філософського процесу. Однак, на відміну від 
першого, цей тип історичного філософування впадає у протилежну крайність – замикається на 
власному суб’єктивізмі, тій самій інтимності. Цей процес має витоки ще в античності, коли ми 
бачимо як античний «скептицизм учить людину не вірити в реальність зовнішнього світу і, як 
наслідок, не цікавиться ним», але досягає довершеності в картезіанській формі, досягає 
кульмінації та абсолютизації у Фіхте, коли «у відповідності з ідеалістичною тезою Я, суб’єкт 
поглинає зовнішній світ», «поглинає Універсум», а тому, на переконання Ортеги, «ідеалістичне Я 
– це пухлина» [6, c. 148]. 

Саме в контексті такої історико-онтологічної ретроспекції іспанський мислитель задає 
проект радикальної онтології, такого вчення, коли «вперше філософія стає частиною чогось, що не 
є абстракцією» [6, c. 162], прагне обґрунтувати його на засадах реальних властивостей життя, 
виявити «реальність цілковито нову, докорінно відмінну від усієї відомої в філософії» [6, c. 163]. 
Це означає, просто кажучи, виокремлення «справжнього» життя від «несправжнього» та його 
філософське осмислення. 

Онтологічною основою вчення Ортеги є така реальність, яка постає всією повнотою життя, 
«реальність, яка передує самому суб’єкту і яка є життям». Тому основне питання його філософії – 
не в тому, щоби розкривати, яка реальність головна, а в тому, яка реальність Універсуму 
безсумнівна, безпосередня [6, c. 176]. Відповідно, «першою властивістю цієї вихідної реальності, 
яку ми називаємо «нашим життям», є її існування самою собою» [6, c. 179]. Звідси логічно 



 

 
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 726 – 727. Філософія 

 
194 

випливає, що сутністю реальності як життя є її активність, діяльність і динамізм, або ж, за 
визначенням Ортеги, функціональність, тобто її «буття функціональне, її функція в моєму житті 
така: це буття для – для того, щоби я робив з нею те, чи інше» [6, c. 182]. При цьому особливість 
моєї активності в житті полягає в тому, що вона не є визначальною стосовно реальності. Наше 
життя йде своїм плином, воно безпосереднє і не зумовлене. Я – суб’єкт, співучасник цього 
життєвого процесу, його стихії та індетермінізму, в якому я водночас наділений можливістю 
свободи вибору. Тут поєднується в зрівнюванні можливості суб’єкта та його оточення – обставин. 
Коли Ортега наголошує на тому, що життя це спосіб фатального буття, то це жодним чином не 
окреслюється поняттям «фаталізму», оскільки «фатальність передбачає певний незмінний набір 
можливостей, тобто «пропонує нам різні долі» [6, c. 184-185], розкриває життя як фатальність і 
свободу, певне вільне буття всередині фатальності. 

Висновок, який випливає з аналізу філософського вчення Ортеги-і-Гасета, загалом доволі 
розмаїтого, багатогранного і водночас позбавленого традиційної для класичної європейської 
філософії системності та структурованості, полягає у тому, що у ньому домінує онтологічна 
компонента. Своєрідність онтології Ортеги в руслі некласичних онтологічних учень, передусім 
Ф. Ніцше та М. Гайдеґера, варто характеризувати як радикальну, відштовхуючись від його 
розуміння життя як способу «радикального буття». Методологічною основою формування такої 
онтології є прагнення філософа дистанціюватися від традиційних мономодальних гносеологічних 
засад на користь бівалентних, дуалістичних, навіть пантеїстичних структур. З погляду ж 
постструктуралістських методологічних деконструкцій, для яких саме наявність або відсутність 
будь-якої першооснови є визначальним принципом у розмежуванні модерного та постмодерного 
дискурсів, таким «центризмом» на користь структуралістської філософської традиції в ученні 
Ортеги слугує його онтологічна категорія «життя», аналогічно тому, як, приміром, «буття» у 
М. Гайдеґера, чи «воля» у Ф. Ніцше.  
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Summary 
Zadubrivs’ka O., Koz’muk Y. Ontological Concept of J.Ortega y Gasset. The article analyzes the 

main principles of radical otology of Ortega y Gasset, its common positions and differences with the 
philosophy of F.Nietzsche and M. Heidegger. Keywords: marginality, periphery, existentialist philosophy, 
radical life, environment. 
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ХОСЕ ОРТЕГА-І-ГАСЕТ ПРО РОЛЬ І МІСЦЕ НАУКИ  
В СУЧАСНІЙ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 

 
Іспанський мислитель Хосе Ортега-і-Гасет, який здійснив великий вплив на розвиток європейської 

філософії ХХ століття, не лише залишається актуальним упродовж останніх ста років, а й продовжує 
розкриватися з нових сторін. Сьогодні, коли наука дедалі частіше пов’язується з глобальними викликами та 
проблемами, важливими стають його уявлення щодо моральних імперативів науки, які б задавали вектор її 
розвитку, однаково спрямований з вектором культури. Це стосується також і людини, ставлення якої до 
науки визначається її повсякденною соціальною діяльністю. Філософ був переконаний, що важливим, є 
поширення гуманістичного розуміння суті науки і техніки серед якомога більшої кількості людей – не тільки 
серед учених, які зобов’язані брати на себе відповідальність за наслідки своєї діяльності відповідно до норм 
наукового етосу, а й серед простих людей, котрі, з одного боку, прагнуть підвищення рівня життя, тоді як, з 
іншого боку, різко негативно ставляться до забруднення природного середовища та інших загроз, які 
пов’язуються зі стрімким поширенням, експансією науково-технічного поступу. Ключові слова: наука, 
культура, освіта, техніка, гуманізація, дегуманізація, цивілізація. 

 
Ще наприкінці ХІХ століття людство відносило до поняття «культура» весь комплекс науково-

технічних і гуманітарних досягнень, які б, на їхню думку, дозволили особистості вести достойне 
життя в суспільстві. Однак за досить короткий проміжок часу стало зрозуміло, що успіхи науково-
технічного поступу далеко не завжди призводять до культурного процвітання та духовного 
зростання суспільства. Породжена людською свідомістю технічна цивілізація виявилася далекою 
від культурного ідеалу, проголошуваного кращими представниками гуманістичної думки. 

Новий час, як епоха утвердження європейської наукової свідомості з амбіційною настановою 
на передбачення, прогнозування розвитку різних сторін духовного життя суспільства, 
позиціонується у численних філософсько-культурологічних працях іспанського мислителя 
Х.Ортеги-і-Гасета як час, який спричинив відчуження людини від її сутності, що неминуче 
призвело до кризи сучасної цивілізації та європейського суспільства зокрема. 

У ситуації кризи пошуки шляхів виходу з неї завжди передбачають усвідомлення її витоків. 
Одним із таких чинників, які зумовлюють культурну кризу (на будь-якому етапі її розвитку) є 
впровадження глобальної ідеї, що заходить у суперечність із засадами цієї культури. Через це 
відбувається розщеплення свідомості людини і як наслідок, вона починає плутатись у тому, в чому 
ще донедавна була впевнена. Суть означеної кризи Ортега-і-Гасет досить влучно визначає через 
феномен «життєвої дезорієнтації», коли людина не знає «за яким часом живе», коли звичні 
життєві орієнтири втрачають свою природність і очевидність, коли система цінностей раптово 
втрачає свою імперативність, а те, що повинно було її замінити, не досягло ще необхідної 
стійкості та переконливості. Ці ознаки характерні для всіх країн, однак значної актуальності ця 
проблема набуває в Україні, яка переживає перехідний період, де особливо відчутні наслідки 
кризи, що сприймаються не інакше, як ознаки дегуманізації культури, науки і заснованого на її 
досягненнях науково-технічного, цивілізаційного поступу. 

Характеризуючи життєдіяльність суспільства, людина дедалі частіше звертається до 
терміну «дегуманізація», застосовуючи його до науки, оскільки вважає, що наука, виконуючи 
свою гуманістичну місію, дегуманізувала те, на що була спрямована: систему цінностей, 
систему освіти і культури. 

У творчості Ортеги-і-Гасета сучасні досягнення науки і техніки осмислюються, в першу чергу, 
не як чинник культурного розвитку, а як одна з основних причин деградації людської особистості, 
омасовлення суспільства. У своєму вченні про культуру він намагався визначити, яким повинно 
бути ставлення людини до благ цивілізації та в яких прошарках свідомості людини кореняться 
світоглядні основи людського життя. 

Успіх європейців у сфері природничих, експериментальних, технічних наук призвів до 
розростання благонадійності в масах, які зуміли швидко пристосуватися до створених наукою благ 
цивілізації. Максимально привабливим для людини стало міське безтурботне, забезпечене життя, 
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комфортність якого в більшості пов’язана з технічними і технологічними здобутками, розвиток яких 
призвів, як вважалося, до омріяного звільнення людини від принизливої залежності від природи. 

Разом з тим, очевидним стало й те, що наука, яка була й залишається одним із найістотніших 
досягнень цивілізації, з усіма своїми успіхами та їх практичними наслідками перетворилася на 
значну загрозу для існування. Поширення набули дедалі більша недовіра до науки та розуміння 
того, що традиційний тип раціональності в науці вже цілком вичерпав себе і став загрозою для 
людини. Тобто наука значною мірою спричинилася до дегуманізованого розвитку сучасної 
цивілізації, тому криза традиційної наукової раціональності стала ознакою зумовленої нею 
дегуманізації культури, важливими елементами якої давно вже стали наука і техніка. 

Загалом, у творчості Ортеги важливе місце посідає проблема кризи сучасної йому 
європейської цивілізації в яку втягнуті всі сфери життєдіяльності людини. Та особливу увагу він 
приділяє опису нових тенденцій, що намітилися в європейській науці та мистецтві XX століття, 
котрі, на його думку, найбільш чутливі до будь-яких змін. І якщо загальному аналізу філософії 
(зарубіжні послідовники та дослідники – Х. Арангурен, Х. Гаоса, П. Гарагорі, М. Гарсія Моренте, 
М. Гранеля, Р. Джаханбеглу, Х. Ескамес Санчес, П. Лаина Ентральго, Д. Маріаса, Ф. Міро Кесада, 
А. Саласар, А. Хюбшер; українські дослідники – Н. Аверкіна, І. Бичко, Н. Доній, В. Духович, 
В. Табачковський та ін.) та соціально-політичних поглядів Ортеги (Н. Бондаренко, І. Гайденко, 
Н. Дмитрієва, К. Долгов, Ю. Давидов, А. Зикова, А. Кутлунін, А. Портнов, Т. Сидорова, 
І. Тертерян) присвячено чимало досліджень, то уявлення мислителя стосовно ролі та місця науки в 
сучасній цивілізації чомусь не отримали належного вивчення й осмислення.  

З огляду на це, мета нашого дослідження полягає у з’ясуванні, визначеного Хосе Ортегою-і-
Гасетом місця та ролі науки в системі людської життєдіяльності в умовах сучасної науково-
технічної цивілізації, її практичної, культурної та світоглядної значущості, що має першорядне 
значення для осмислення перспектив сучасної культури з усіма притаманними їй суперечностями 
й ускладненнями, які драматично виявилися наприкінці ХХ століття. 

Не применшуючи значення наукових досягнень, Ортега був переконаний, що наука не може 
претендувати на роль цінності людського буття через те, що реальне життя пізнається нею крізь 
призму духу (гуманітарні науки) та природи (природничі науки) – сфер знання, які не сполучаються 
між собою, не є сумірними. Постійно дискутуючи між собою, науки встановлюють множину 
відношень, які визначають конкретну річ, і цей процес, як зазначав Ортега, може тривати 
нескінченно. В цьому він добачає вічну трагедію науки: «працювати на результат, який ніколи не 
буде досягнутий» [3, с. 71]. В одній зі своїх статей Ортега порівнює наші знання про світ з 
лабораторною шафою, де кожна шухлядка, символізуючи якусь науку, наповнюється відповідними 
уламками з величезної каменоломні, на ім’я Природа, внаслідок чого ми отримуємо лише «щебінь 
життя», зібраний за принципом подібності, який не має нічого спільного з віковічною природою, 
котру людина умертвила, щоб стати повноправним господарем [див: 7, с. 85]. 

Сам іспанський філософ пропонує шукати основи світогляду в тих прошарках людської 
свідомості, що наближені до буденності, які містять ідеї, близькі за своєю природою до 
«життєвого розуму» (присутні в людській свідомості до початку наукового осмислення). Оскільки 
наука, як рух до істини – це процес, який не може бути завершений у «цьому житті». Час, коли 
цивілізована частина людства беззаперечно вірила в науку, сподіваючись за її допомоги розв’язати 
основні свої проблеми, залишився в минулому. Разом із тим, так звані науки про дух, науки про 
мораль, науки про культуру так і не змогли викликати в європейської людини тієї віри, яку 
викликали в неї у свій час природничі науки [див: 8, с. 90]. 

З огляду на це, мислитель спробував інакше дослідити проблему авторитету науки, зробивши 
акцент не на очікуваннях і результатах, якими науковці найбільше пишаються, а на ідеях та істинах, 
якими наука скеровується, намагаючись претендувати на панівний світогляд. У зв’язку з цим, 
Ортега розрізняє істини науки та істини культури. Перші існують об’єктивно, самостійно відносно 
людини, тоді як другі наповнюються смислом, лише будучи частиною людської життєдіяльності. 
Наукові ідеї та знання орієнтують людину в світі, де діють природні закони, і з цим важко 
сперечатись. Однак ідеї культури, як зазначає Ортега, покликані допомогти людині в її внутрішній 
орієнтації. Адже «справжнє» життя людини можливе лише за умови, що вона створює ідеальний 
образ свого життя, чітко усвідомлюючи, навіщо воно повинно бути прожите. 
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Культура, на думку філософа, будучи невід’ємною частиною людського життя, кожну хвилину 
повинна володіти цілісною ідеєю світу та людини, чого досі не змогла дати наука. Принципову 
відмінність культури від науки, він вбачає в тому, що культура, як інтерпретація життя, що 
відбувається «тут і зараз», не може чекати. А тому в кожний історичний період, незалежно від 
рівня розвитку науки, існує культура, в якій важливим є не ступінь її достовірності, а те, наскільки 
вона слугує внутрішній орієнтації людини. 

Висунувши думку, що життя повинно бути культурним, а культура життєвою, Ортега закликає 
своїх сучасників і кожне наступне покоління до вироблення нових норм культури, які б цілком 
відповідали їх світовідчуттям. Не визначивши об’єктивних підстав розвитку культури, Ортега надає 
перевагу єдиному критерію – життєвій користі, як способу пристосування до існуючих обставин.  

Разом з тим, наука, яку останні десятиліття часто критикують та обвинувачують у втраті 
зв’язку з реальністю, намагаючись прилаштуватися до суспільного та культурного розвитку, 
орієнтуючись на критерій життєвої користі, ризикує перетворитись із галузі продукування знання 
та істин на галузь викладання, тлумачення й практичного застосування наукових знань. Така 
небезпека була передбачена й описана Ортегою в його праці «Місія університету», в якій 
розмірковуючи про призначення університету (як освітнього інституту), мислитель підіймає 
значно важливішу проблему – співвідношення, освіти, науки та культури. Вже з перших рядків 
автор звертає увагу читачів на нездоровий духовний стан суспільства, що зумовлений пануванням 
«вульгарності», якою пронизана діяльність держави, життя сім’ї та вчинки окремих людей.  

З осмисленням культурної кризи, що набула поширення в більшості країн Європи, на думку 
Ортеги, оголилася проблема реформи освіти, оскільки ціннісно-смислові зміни в культурі прямо чи 
опосередковано впливають на освіту, змінюючи її пріоритети. І навпаки, зміни змісту, цілей та 
завдань освіти не можуть не знайти відгуку в загальнокультурному розвитку, де культура виконує 
моделюючу, комунікативну та стабілізуючу функції в суспільстві. Та реформа освіти, за 
переконаннями іспанця, немислима без реформ усієї держави, здійснити які вже значно складніше. 
При цьому автор дуже влучно застерігає, що однією з хвороб теперішнього часу є поява нових 
людей, які, використовуючи переваги технічного прогресу та соціальної організації, вступають у 
життя занадто впевненими. Така безмірна впевненість далеко не завжди є супутником позитивних 
перемін і прогресу. Впевненість, яка сприяла людині в реалізації численних її ідей та фантазій, 
впевненість, через яку людство опинилося на межі самознищення.  

Однією з прихованих небезпек розвитку європейської культури, на якій наголошував Ортега в 
свій час, є легковажність людини, яка впродовж останніх десятиліть, а то й століття, пов’язує свої 
очікування від прогресу виключно з кількісним зростанням речей та ідей. Із розвитком, зазначає 
мислитель, людство втратило можливість сприймати світ як скарбницю чудес, як світову гармонію 
в цілому, оскільки воно підходить до розгляду будь-якої проблеми з уже наперед деформованим 
сприйняттям. 

Натомість справжній прогрес, на його думку, «полягає в усе більш загостреному сприйнятті 
нами десятка кардинальних таємниць, які пульсують як вічні серця в потаємних глибинах історії. 
Кожна епоха, виходячи на історичну авансцену, приносить із собою особливу сприйнятливість 
лише до певних великих проблем, ігноруючи при цьому всі інші або ж ставлячись до них украй 
недбало» [7, с. 84-85]. Щоправда, автор у цих рядках веде мову про прогрес у мистецтві, однак 
таке його розуміння є цілком виправданим для будь-якої сфери культури, оскільки мистецтво як і 
культура в цілому – світ, який приходить, розгортається та існує лише в людині та через людину. 
Культура, яка не є сумою відомих і сприйманих речей, строго вишикуваних ідей, а є світом духу, 
сферою можливостей, оцінок, ідеальних прагнень. Це простір, у якому відбувається гра людських 
і природних сил [див: 9, с. 6-7]. 

Катастрофічний характер ситуації в Європі наприкінці ХХ століття, що мало чим відрізняється від 
сьогодення, Ортега пов’язує з особливістю культури, яка дедалі більше демонструє зацікавленість у 
науці та техніці, успіхи та досягнення яких усе більше набувають неконтрольованого поширення та 
масовості. 

Щодо техніки, то сьогодні, в умовах панування масового мистецтва та масових комунікацій вона 
втратила своє первозданне призначення, оскільки перестала асоціюватися лише з виготовленням 
матеріальних об’єктів та все більше почала пов’язуватися з обробкою та стереотипізацією 
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людського розуму. Втративши здатність до раціонального усвідомлення дійсності, більшість людей, 
на думку Ортеги, непомітно для себе, перетворилася на «масу», подібну до первісного стану 
дикунів. Понад те, такі метаморфози не оминули і сферу науки, яка, виконуючи запити «маси», звела 
роль науковця до звичайної посередності, створюючи тим самим усереднений світ. 

Сучасна людина науки, за Ортегою, виявилася «прототипом масової людини. І не епізодично, 
не в силу якої-небудь виключно особистісної неповноцінності, а тому, що сама наука – джерело 
цивілізації – закономірно перетворює її на масову людину, на варвара, на сучасного дикуна» [4, 
с. 85]. Підкорення культури «людиною-маси», як вважає Ортега, буде мати найсумніші наслідки. 
Оскілки така людина не визнає авторитетів; вона інертна та вульгарна; нездатна до дискусії, а 
відповідно – і до суспільного існування; вона володіє вузьким обмеженим мисленням, а тому 
безпорадна перед подальшим розвитком техніки; вона позбавлена моралі, оскільки їй невідомі 
життєві принципи обов’язку. 

 «Масам» Ортега протиставляє «Еліту» визначаючи її, як прошарок людей, які в різні епохи 
зберігали за собою здатність вийти за межі буденності, які створювали світ повсякденності ціною 
наукових і людських зусиль. Кожне нове відкриття у сфері чистих ідей просувало вперед віру в 
безмежні можливості людського розуму. Однак в умовах науково-технічного прогресу та 
пануючої в Європі політики лібералізму, «масам» вдалося не лише узурпувати право на політичні 
судження а й звузити сферу самореалізації «еліти», створюючи значні перешкоди для розвитку та 
впровадження творчих задумів і прогресивних ідей [див.: 1, с. 5]. 

Характеризуючи ХХ століття, Ортега-і-Гасет називає його «століттям самовдоволених 
недоростків», у якому торжествує «варварство спеціалізму», через що європейська історія вперше 
виявилася відданою на відкуп ординарності» [5, с. 107]. Внаслідок розростання спеціалізації та 
професіоналізму, які пов’язуються лише з вузькою та обмеженою сферою життя, європейська 
людина вже досить рідко мислиться як гармонійна єдність, а все більше сприймається як така, що 
«розбита на осколки». З огляду на цей сумний факт і у сфері науки «безпосереднім результатом 
вузької та нічим не поповнюваної спеціалізації стало те, що сьогодні, коли «людям науки» немає 
ліку, людей «посвячених» набагато менше» [2, с. 1]. Люди науки дедалі більше поглинаються 
спеціалізацією, звужуючи при цьому поле своєї діяльності, втрачаючи зв’язок із цілісною наукою, 
цілісним тлумаченням і розумінням світу (що лише й гідне називатися наукою). Причину такого 
регресу Ортега вбачає в утопічному зближенні сучасної науки з професіями, що зрештою 
призводить до її страждання, оскільки «наука, – як зазначає мислитель, – це одна із самих 
піднесених речей, які людина створює. Вона настільки піднесена й тонка, що просто не дає 
наблизитися до себе усередненій людині. Вона очікує на обраних» [6, с. 47].  

Як наслідок, в умовах масового індустріального суспільства наука, слідуючи за культурою, 
почала залишати стіни вищих навчальних закладів, які спрямували свої зусилля на формування 
середньої людини – «нового типу науковця», який не обов’язково повинен відчувати необхідність 
у наукових дослідженнях. І тут криється основна небезпека, на яку вказує Ортега, оскільки такого 
спеціаліста не можна вважати досвідченим, але й разом з тим він не є неуком. «Доводиться його 
визнавати досвідченим неуком, і це означає, що цей пан до будь-якої справи, в якій він нічого не 
розуміє, підійде не як неук, але з зухвалою самовпевненістю людини, яка знає собі ціну» [5, с. 108-
109]. Тож культура, що твориться такими «професіоналами», чиє розумове та духовне життя 
обмежене сферою їх професійних знань або професійної діяльності, нагадує лише фантом 
культури, позбавлений будь-якого ціннісно-смислового наповнення. 

Будучи занепокоєним таким станом речей, іспанський філософ доходить висновку, який набув 
актуальності та розуміння в наукових колах лише через півстоліття. Чітко усвідомлюючи значення 
науки в духовному та культурному зростанні суспільства, Ортега зауважив що «слід гуманізувати 
науковця, який застосував у минулому столітті бунт, однак при цьому ганебно перекрутив символ 
віри повстання, яке з тих пір є великою банальністю, великим обманом епохи. Необхідно, щоб 
людина науки перестала бути тим, ким вона, на жаль, досить часто сьогодні є: варваром, який 
чудово знає лише один предмет» [6, с. 58]. Зрештою, така його настанова на гуманізацію в 
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подальшому вийшла за межі науки та поширилася на всі сфери людської діяльності, які мають 
культуротворчий характер. 

Слідом за не менш яскравими представниками філософської думки ХІХ-ХХ століття, які 
передрікали поневолення людини нею же створеною технікою, Х.Ортега-і-Гасет у зростанні 
попиту на технологічні винаходи вбачав значну загрозу. «Якщо не вдасться знайти простий спосіб, 
як взяти під контроль це нестримне розростання, – зазначав він, – то людство буде задушене ним. 
... І якщо наука впорядкувала життя, то зараз слід впорядкувати саму науку, організувати її – 
оскільки її неможливо регулювати – дати їй шанс вилікуватися. Для цього потрібно наповнити її 
життям, тобто надати їй форму, сумісну з людським життям, яке її породило і заради якого вона 
була створена. У протилежному випадку – не слід покладатися на безпідставний оптимізм – наука 
зникне; людина перестане цікавитися нею» [6, с. 59]. Наука, як складник культури, у жодному разі 
не повинна втрачати зв’язок із життям, та при цьому й не повинна у ньому розчинитися, щоб не 
перетворитися на «споживацьку науку» (покликану лише задовольняти потреби людські). 

Висновок. У цілому, важливість змін у подальшому розвитку цивілізації, які б не несли в собі 
загроз, не менш активно сьогодні обговорюється та осмислюється в наукових та філософських 
колах, аніж це було за часів Х. Ортеги-і-Гасета. Однак його оцінки і застереження анітрохи не 
втратили своєї актуальності. В ситуації, в якій опинилося людство та яку Ортега досить влучно 
охарактеризував як «вертикальне вторгнення варварства», виникає потреба в новому визначенні 
ролі та місця науки в сучасній науково-технічній цивілізації, нового розуміння її смислу та 
призначення, оскільки головні небезпеки сьогодення навряд чи можуть бути подолані без 
зосередження та напруження всіх інтелектуальних і духовних сил людства. 
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Summary 

Radzyniak T. Jose Ortega y Gasset about the Role of Science in the Modern Civilization. Spanish 
philosopher Jose Ortega y Gasset, who made a great impact on the development of European philosophy of the 
twentieth century, not only remains relevant over the last hundred years, but continues to unfold new parties. Today, 
when science is increasingly linked to global challenges and problems his ideas are important for creating adequate 
moral imperatives of science that would outline vector of its development, equally directed the vector of culture. 
This also applies to the person whose attitude to science is defined by its everyday social activities. The philosopher 
was convinced that it was important to spread humanistic understanding of science and technology among people - 
not only among scientists, who are obliged to take responsibility for the consequences of their activities in 
accordance with scientific ethos, but also among ordinary people, which, on the one hand, seek to improve the 
standard of living, while on the other hand, having sharply negative attitude to environmental pollution and other 
threats associated with the rapid spread, expansion of scientific and technological progress. Keywords: science, 
culture, education, technology, humanism, dehumanization of civilization. 
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ТРАДИЦИЯ МОДЕРНА. 

ЭРНСТ ЮНГЕР И НЕ-КОНСЕРВАТИВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
 
В статье рассматривается проблема генезиса новомодерновой субъектности в философии Эрнста 

Юнгера и предпринимается попытка нетрадиционной интерпретации его трудов. На примере идейной 
эволюции Эрнста Юнгера реконструируются модернистские основания консервативно-революционного 
мышления. Ключевые слова: Эрнст Юнгер, нигилизм, Традиция, модерн, Консервативная Революция. 

 
Взгляд на Эрнста Юнгера как на «лицо» Консервативной Революции [10] в Германии, 

устоявшийся в исследовательской литературе, равно как и в идеологических прениях в 
правоконсервативных кругах, кажется настолько естественным и не подлежащим обсуждению, 
что всякие попытки кардинально пересмотреть такую классификацию могут вызывать лишь 
недоумение. Те или иные «сдвиги» в определении философско-политических позиций немецкого 
мыслителя, конечно, допускаются, однако в целом поле, на котором они производятся, остается 
все тем же – правоконсервативный дискурс крепкой хваткой заключил неоднозначную фигуру 
Эрнста Юнгера, указывая на революционные стороны его трудов лишь в полемике с левыми и 
либералами, при этом во многом подменяя сущность «революционности» и ставя последнюю на 
службу «просвещенной» и «модернизированной» Реставрации. В сущности, это стало причиной (а 
во многом и следствием) интереса к Эрнсту Юнгеру со стороны неотрадиционалистов, во второй 
пол. XX в. уверенно подмявших под себя значительный сегмент правоконсервативного дискурса, 
и de facto задавших тон традиционалистской интерпретации правых идеологий в Европе в 
межвоенные десятилетия. Конечно, мы не намерены оспаривать сам факт явления Консервативной 
Революции и ее романтических, традиционалистских истоков, как и связь правого радикализма с 
консервативными философиями, однако при попытке парадигмальной оценки случая Эрнста 
Юнгера многое оказывается не настолько однозначным. Принимая как гипотезу 
неотрадиционалистское прочтение юнгеровской философии, мы, однако же, предлагаем 
произвести ее последовательную «деконструкцию», и таким образом попытаться ответить на 
вопрос о мнимой или действительной причастности немецкого мыслителя к тому, что мы 
понимаем под философией «модернизма». 

Так или иначе усматривая в лице Эрнста Юнгера «темную лошадку» Традиции, итальянский 
мыслитель Юлиус Эвола фактически становится первым автором, который подводит 
теоретический фундамент под синтез консервативно-революционных интенций с метафизической 
программой интегрального традиционализма геноновского толка, понятой, однако, в прикладном 
политическом ключе. Демонстрируя это и на примере собственного творчества и собственной 
биографии («Моя биография – моя библиография»), Юлиус Эвола первым из учеников Рене 
Генона усматривает перспективы традиционалистского вторжения в интеллектуальное 
пространство европейского национализма нач. XX в., за которым следует как его прагматичное 
использование, так и последующее «исправление» по традиционалисткому образцу, его 
«возвращение» в лоно Традиции. Из этого подхода следует и специфическая оптика, сквозь 
которую Юлиус Эвола смотрит на фашизм, национал-социализм, гвардизм и др. политические 
явления своего времени, со всей строгостью выделяя в них традиционное ядро и внешние 
модернистские наслоения, отметаемые им как деструктивная «печать эпохи» [13]. Тем не менее в 
случае Эрнста Юнгера, отнюдь не относившего себя к Консервативной Революции, и тем более к 
консерваторам или традиционалистам, подобная методика оказывается далеко не всегда 
состоятельной. Если мы примем как вызов парадигмальный традиционалистский анализ всего и 
вся на факт принадлежности к миру Традиции или Современности, «чистоты» либо 
«запятнанности» модернистским «разложением», адвокатами которого были не только Рене Генон 
и его ортодоксальные последователи, но и сам Юлиус Эвола, то вопрос о принадлежности 
философии Эрнста Юнгера к традиционалистски интерпретированной Консервативной 
Революции как «акте реставрации традиционного» предстанет в совершенно ином свете. 

Уже в первом фундаментальном труде Эрнста Юнгера «Рабочий. Господство и гештальт» от 
1932 г. мы встречаемся с крайне неоднозначной фигурой Рабочего, выводимой из предшествующей 
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социально-политической публицистики 1920-ых гг., и которая со всеми основаниями понимается 
как воплощение и пик стихии «тотальной мобилизации» [20]. «Гештальт» Рабочего [19, с. 101] – это 
единство воли, жеста и цели, описиваемое Эрнстом Юнгером как характеризующее тип, 
восстающий на гребне современной ему эпохи, тип, в котором мы усматриваем силу, 
беспристрастность и рассчет. В понимании уже этого единства, центрированного волей Рабочего, 
усматриваются черты, которые со всей очевидностью указывают на его принадлежность эпохе 
модерна – принадлежность не ситуативную, обязанную лишь общности места и времени, но 
генетическую, напрямую восходящую к модерну, преодолевающую ее – и заново утверждающую на 
новом витке и в новой ипостаси. На протяжении всей книги противопоставляя Рабочего ценностям и 
духу XIX в., изымая его из либеральной, просвещенческой «бюргерской» среды [19, с. 96-97], 
основанной на идеалах мнимой коллективной свободы, комфорта и иссохшего рационального 
познания, Эрнст Юнгер на первый взгляд вбивает гвозди в гроб уходящей эпохи, которую человек с 
традиционалистской оптикой безошибично идентифицирует с Новым временем, тем «современным 
миром» [1, с. 10], который был пятью годами ранее изобличен в работе Рене Генона. И правда: у нас 
есть множество оснований видеть в Рабочем фигуру, завершающую XIX в., однако завершающую ли 
модерн в целом? Не правильнее ли говорить, что Рабочий завершает лишь некоторую фазу модерна, и 
таким образом утверждает следующую, в которой мы видим торжество Воли над Разумом, и в этом 
смысле – ее восстание и одновременно дополнение Разума, ранее низринутого, его «расширение и 
углубление» [21, с. 62]? Тип Рабочего во многом указывает на это: вопреки иррационалистским 
выходкам Фридриха Ницше, после крушения кумиров «объективного» рационализма, 
узурпировавшего власть в философском дискурсе Нового времени, Рабочий заново утверждает 
рациональность, и мы видим это в его трезвом рассчете и устремленности к познанию и техническому 
преображению мира, в равной степени немыслимым без союза Воли и Разума [19, с. 178-179]. 

Итак, Рабочий не отрицает Разум, он лишен самоубийственного скепсиса и не упивается 
крушащей мощью собственного молота, но, отодвигая с царственного трона Просвещения 
ограничивающее и редуцирующее ratio, уравновешивает его иррациональным началом, 
воплощенным стихийной Волей, одновременно имманентной и трансцендентной ему, 
обоснованной в нем самом и устремленной к нему же, еще «небывшему». В этом аспекте важно 
то, что стирание индивидуальности Рабочего не означает стирания его субъектности, при чем эта 
субъектность реализует чистое трансцендентальное стремление и долженствование – и таким 
образом релятивизация индивидуального лишь усиливает субъектное. Мы можем пойти дальше и 
подчеркнуть в такой перспективе усиление собственно модернового – подлинно модернового, 
«титанического» в фигуре Рабочего [16, с. 85], его принципиальное самообоснование и 
реализацию в действии – как сущностно западные и, с т.з. традиционализма, «упаднические» 
черты [1, с. 39-40]. Трансцендентальные основания субъектности Рабочего совсем не случайно 
лишены той теологической окраски, каковая присуща и Рене Генону и его типичным «объективно-
идеалистическим» последователям, ведь и сама фигура Рабочего является восприемницей 
традиции воинствующего модерна, заложенной Максом Штирнером в «Единственном и его 
собственности» в 1844 г. – и продолженной Фридрихом Ницше. Уже левогегельянец Макс 
Штирнер строит свое дело на Ничто [11,с. 9], отрицая не только теологию, но и диктат разума и 
идеологий, а вслед за ним Фридрих Ницше освобождает человека сначала от Бога и кумиров [7, с. 
120-121], а затем и от самого человека – указывая на Сверхчеловека как на смысл и цель [8, с. 7]. 
Юнгеровский Рабочий – следующее звено в цепи превращений модернового субъекта, о котором в 
данном аспекте, подчеркивая его не столько рациональную, сколько волюнтарную природу, мы 
можем говорить, если угодно, как о «новомодерновом» либо «сверхмодерновом». 

Проект «тотальной мобилизации» – знак его наступления, преждевременно остановленного 
вместе с крушением как левых, так и правых тоталитарных режимов. И если «правый модерн» 
Оси был сломлен силой оружия, то «левый модерн» Восточного блока пал, не выдержав 
напряжения [21, с. 41] – выдвинув на передний план реанимированный «модерн теологический» 
[3, с. 347]. Его наступление чувствуется Эрнстом Юнгером после 1945 г., оно сквозит в его новом 
«призыве богов», хотя мы и должны отдавать себе отчет в том, что эта «новая сакральность» уже 
во многом наделена у него чертами традиционного. Значит ли это, что Эрнст Юнгер уступил в 
своем творчестве место всему тому, что лишь подчеркивает разрыв и поражение модерна? Мы не 
уверены в этом, так как имеем основания видеть некоторое продолжение Рабочего в поздней 
фигуре Анарха, также во многом резонирующей с внутренней эмиграцией «дифференцированного 
человека» Юлиуса Эволы – ушедшего с ринга, но не признавшего поражения в духе, ранее с 
точностью описанном Александром Дугиным. Тем не менее посыл был услышан, и 
традиционализм, восприняв дискурс кшатриев, закономерно теряет теоретическую стройность, 
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ибо, в сущности, философия воина есть всегда и одновременно «прививка» от консервации, в виду 
чего мы даже можем утверждать, что всякая воинская философия вообще, будучи философией не 
только долга и долженствования, но и свободы и становления, стремительной «воли к власти» [6, 
с. 589] – является таким образом одновременно и всегда предтечей модернизма. Неслучайна в 
этом контексте параллель, проводимая извлекшим отрицательные уроки из традиционализма 
Гейдаром Джемалем между «воинским» и «пророческим» дискурсами [5, с. 150], в своем 
соединении производящим модерн как широко понятое Новое время, восходящее к 
эсхатологической парадигме монотеизма. 

При всем этом модернизм Эрнста Юнгера, как и его предшественников в философии, не 
носит тоталитарного характера, ибо, в сущности, ориентирован не на «объективные» 
коллективные ценности, а на самоценность «обособленного» индивида – пусть даже и 
лишенного либерального облика, эволюционировавшего до «типа» Рабочего или Сверхчеловека. 
В определенном контексте мы можем утверждать, что идеологически Эрнст Юнгер «либерален в 
нелиберальном смысле», постулируя и реализуя принципы высшей духовной свободы, всегда 
понимаемой как свобода самопреодоления – следовательно, как свобода долженствования и 
этика ответственности, в наиболее более полной форме воплощенные в лице Анарха [22, с. 43], 
всецело ответственным перед самим собой – и оттого лишь самому себе подчиненного. По ряду 
причин подобный кодекс чести ассоциируется с традиционным укладом и традиционным 
мировоззрением, однако все, что остается в Рабочем от «консервативного» и «традиционного» – 
некие общие идеалы, как то: дисциплина, иерархия, «свобода-для» – но являются ли они строго 
«традиционными» в его перспективе? Не стоит ли вести речь о том, что эти универсальные 
ориентиры человеческого бытия с не меньшей эффективностью вписываются и в парадигму 
модерна – теряя при этом свой императивно-объективный характер, но в исключительных 
фигурах обретая еще большую выразительность: как безусловность бытия и долженствования 
самого модернового субъекта, свалившего божественную ношу законодательства на 
собственные плечи? В сущности, и картезианское сомнение как отказ от «комфорта» всякой 
догматической предопределенности, и кантовский категорический императив как 
субъективная этика без возможности какой-либо оглядки на законы вне себя, и штирнеровско-
ницшевский откровенный разрыв с теологической трансцендентностью, противопоставленной 
внутренней трансцендентальной устремленности европейского (Сверх)человека – все эти 
звенья логически сходятся в юнгеровских фигурах Рабочего и Анарха, а также, как ни странно, 
находят отражение и в идеях позднего Юлиуса Эволы, все больше отдалявшегося от 
традиционалистской ортодоксии [15, с. 5-28]. 

Послевоенное эссе «Через линию» за 1950 г. многое проясняет в юнгеровской «ницшеане»: 
в этом коротком тексте немецкий мыслитель заявляет новую программу философии перед чертой 
нигилизма – философствования перед лицом бездны. Говоря об этом, не следует ли обратить 
внимание на ту непреклонность, с которой Эрнст Юнгер указывает на роль новейшего 
(пост)нигилиста («решающая сила личности» [21, с. 64]) в установлении новой точки отсчета, 
новой точки опоры как противовеса хаосу вокруг него? В некотором смысле здесь уже 
предчувствуется «ситуация постмодерна», ибо, в сущности, для Эрнста Юнгера, как и для его 
поколения, модерн завершился в 1945 г. – или же не завершился, но ушел в катакомбы, приняв 
поражение как проект коллективный, но не как индивидуальный путь свободного мыслителя, 
свободного мышления. В вихре постмодерновых потрясений Эрнст Юнгер, как и Юлиус Эвола, 
делает ставку на все того же, много раз дискредитированного и неоднократно проигрывавшего 
героического субъекта – субъекта, который имеет мало общего с традиционалистскими идеалами 
имперсонализации в божественном Едином, с пассивной созерцательностью и отказом от этого 
мира в пользу некоего трансцендентного Абсолюта. В сущности, в этом радикальном для 
традиционализма повороте к личности, для Эрнста Юнгера являвшегося вполне естественным 
продолжением линии нигилистского философствования, со всей четкостью раскрывается 
модернистский базис его мировоззрения – который без потерь не так просто интегрировать в 
парадигмы консервативного либо традиционалистского мышления, ведь подобные попытки, как 
показала история, обходятся крайне дорогой ценой подрыва самой традиционной ортодоксии, 
приводя к союзу революционных модернистов и лишенных опоры кшатриев. Стремление 
«выдернуть» лучшие умы и авторитеты из оппозиционного лагеря даже путем их реинтерпретации 
post factum сулит перспективы такого же обратного «выдергивания» из собственных рядов – игра 
становится по-постмодернистски непредвиденной, и в рамках одного движения и одной 
философии вызревают их парадигмальные противоположности, одну из которых мы 
идентифицируем с явлением современного русского «пост-традиционализма». 
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В том, чтобы рассматривать Эрнста Юнгера не только и не столько как представителя 
консервативного лагеря, и тем более не лагеря традиционного, нам представляется не теоретико-
спекулятивный, «историко-философский» интерес, но вполне практичекие перспективы по 
построению новейшего модернистского дискурса после самого модерна: и основания для этого мы, 
как ни странно, находим в самой мифологии. Здесь стоит обратить внимание на стихию титанов, 
которой и сам Эрнст Юнгер, и его брат Фридрих [16, с. 121-126] уделяют немало места в своем 
творчестве, недвусмысленно ассоциируя ее не только в целом с модерном, но и с корнем нигилизма. 
Не становится ли титаническая фигура Прометея воплощением обновления – и вызова 
традиционному укладу, восстания человека против богов, старых иерархий и отживших ценностей, 
обретения его власти над миром и собственной судьбой? [16, с. 91] Прометей – не только 
романтический образ борца за «свободу, равность и братство», идеал человека Нового времени, но и 
сама стихия τεχνη, разума, бросившего вызов Вселенной. В его пафосе, материализовавшемся в 
позднейшем юнгеровском Рабочем, сквозит сама сущность и дух эпохи, которую мы подразумеваем 
под модерном. В конечном счете, неслучайно и увлечение немецкого мыслителя идеологией 
национализма в 1920-ые гг. [18, с. 100-107] как одного из определяющих ликов модерна в его зените 
– одновременно использующего старые традиционные мифы и созидающего новые на пути 
«тотальной мобилизации» человека в его стремлении заступить и преодолеть открывшееся его взору 
Ничто. В этом смысле об Эрнсте Юнгере должно говорить как о правом – но все же модернисте, 
наиболее отчетливо спроецированном в фундаментальном труде 1932 г., но в значительной степени 
завуалированном и в послевоенные годы, когда из активного субъекта мобилизации модерна 
Рабочий сквозь опосредующие метаморфозы обращается фигурой Анарха, отрицающего в своем 
личном пространстве какую-либо Систему извне – и в этом смысле, безусловно, и все те реликты, 
которые некоторые мыслители безутешно связывают с Традицией. 

На это можно возразить юнгеровскими же словами о том, что в разрушении формы 
традиции реализуется ее смысл [18, с. 97] – однако не звучит ли это слишком странно для 
всякого традиционалиста? Невзирая на осознание единства положительных и отрицательных 
сторон бытия, их взаимной обусловленности, традиционалистский дискурс ни в коей мере не 
оправдывает солидаризацию со стихией распада, и тем более «приспособление» к ней. 
Подобный подход звучит не иначе как апология всякой гетеродоксии, всего того, что Рене Генон 
отождествлял с явлениями «контринициатического» характера [2, с. 205] – и может заходить так 
далеко, что послужит основанием для снятия дихотомии между традиционным и 
нетрадиционным, релятивизируя само различение между «добром» и «злом». В данном случае 
для нас второстепенна мотивация собственно традиционалистов, равно как и консерваторов, 
пытающихся облечься в революционный строй – но, скорее, мы предлагаем взгляд на 
творчество Эрнста Юнгера с чисто модернистских позиций, без каких-либо искусственных 
попыток связать его с традиционалистским контекстом. В этом смысле ключ к модернистской 
интерпретации его философии кроется в проблеме нигилизма, составлявшей главную тему 
юнгеровского мышления на протяжении десятилетий: проблема нигилизма сама по себе, на что 
указывает и сам немецкий мыслитель, неразрывно связана с феноменом Нового времени – а в 
наиболее глубоком смысле Новое время как модерн и есть длящаяся история нигилизма, его 
непосредственная манифестация как выбор и судьба западного человека. Сущность нигилизма 
заключается в том, что он есть одновременно процесс и следствие обезбоживания реальности 
либо бунта против недоступного Бога, в его основании – искра люциферического. В школе Рене 
Генона нигилистическая фаза имеет лишь ситуативный, зависимый и строго инструментальный 
характер согласно логике разворачивания космического цикла. Напротив, в перспективе 
линейного, «оптимистического» [21, с. 13] (хотя и необязательно прогрессистского) модерна, 
нигилизм предстает явлением не только уникального и самодостаточного характера, но и 
характера принципиально ациклического, проективного и, в сущности, эсхатологического. 

Нигилизм как «потеря святости» [21, с. 18], отталкивание божественного и, как точно 
замечает Эрнст Юнгер – возможность самоубийства – все это этапы разрушения традиционного, 
и у нас нет никаких оснований усматривать в этом подтверждение духа Традиции кроме как на 
чисто спекулятивном уровне – но при этом мы бесспорно сталкиваемся с явлением новой 
сакральности, священным, исходящим из самого субъекта, но разве это уже не совсем другая 
история, и не видно ли здесь прямое соответствие со всем тем, что Рене Генон обозначил 
термином «контринициация»? В конечном счете, прометеевско-люциферическое начало, о 
котором идет речь, у французского традиционалиста именно и соотносится с воинственным 
индивидуализмом [1, с. 77], эрой субъекта, строящего новую реальность не на традиционном 
единстве, но на антитрадиционной «единственности» [11, с. 353], противопоставлении себя 
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миру и воцарении в качестве отнюдь не высшей самости, но активного волевого начала, которое 
ни в какой из традиционных доктрин не соотносится с пределом и подлинным основанием 
бытия. Будучи западным человеком, всецело включенным в историю западной цивилизации, 
Эрнст Юнгер неизбежно углубляет логику ее разворачивания, пусть и сохраняя романтические 
реминисценции о прошлом – однако же прошлом героическом. Не оттого ли сущность 
нигилизма, согласно Фридриху Ницше, заключает в себе одновременно скудость и избыток [21, 
с. 46]: скудость как редукцию бытия до рационально-волевой субъектности, дуалистическое 
противопоставление традиционному холизму – и избыточность как безумный бросок в Иное, 
трансценденцию за предел самой полноты, основание в Ничто – и за его чертой? Именно это и 
становится главным двигателем процесса деструкции традиционных структур [21, с. 22], 
служащих препятствием к эмансипации человека и экспериментальному освоению им нового – а 
не абстрактная «проработка» всей полноты возможностей, заложенных в бытии, ибо его теневая 
сторона, полагаем мы, отнюдь не обязательно должна связываться с фазами активного 
нигилизма, примером чему служат в равной степени упадочные эпохи в истории восточных 
культур – и эллинистической Античности. 

Неслучайна также параллель, существующая между уходящей в небытие идеей 
«политического солдата», замененного неким пассивным «аполитическим» субъектом [15, с. 355], 
скрытом в недрах постсовременного мира, и его активным отражением – «солдатом 
теологическим» [4, с. 65], полюс которого в XXI в. сместился к обновленному монотеизму – на 
этот раз в лике ислама, динамично распространяющегося в т.ч. и в Европе. Как видим на примере 
идеолога «политического ислама» [3, с. 349] и критика традиционализма Гейдара Джемаля, этот 
проект имеет модерновый базис, будучи противопоставлен не только западному 
постмодернистскому обществу, но также и собственно традиционным измерениям как самого 
ислама, так и других религий, что, в частности, связано с увеличением влияния салафизма в жизни 
уммы и его демонстративными акциями по искоренению «язычества». Здесь мы можем поставить 
резонный вопрос: не говорит ли это о том, что «теологический солдат» бросает вызов самому 
нигилизму, или же это, в некотором смысле, все тот же нигилизм, но иного толка? (Под последним 
мы подразумеваем характерное для крайних версий монотеизма ничтожащее отношение к 
реальности, совершенное обесценивание имманентного в пользу запредельного Божества [3, с. 
349] – в равной степени непостижимого и недостижимого, в отношении коего само творение – 
лишь подручный инструмент). Ответ на него мы оставим будущему, но все же отметим некоторую 
преемственность, существующую между акторами нигилизма: от предваряющих ступеней 
рационального и морального субъектов Рене Декарта и Иммануила Канта до Единственного 
Макса Штирнера, предваряющего крушение кумиров, Сверхчеловека Фридриха Ницше, после 
«смерти Бога» [8, с. 6] устремленного к самому Ничто как горизонту трансгрессии, через Рабочего 
Эрнста Юнгера, мобилизовавшего мировые стихии к отчаянному броску в будущее, до распутья 
между затаившимся «обособленным» Анархом и «теологическим солдатом» Гейдара Джемаля, 
заново открывшим Иное трансцендентное – за пределами традиционного, пошагово низвергнутого 
на протяжении истории модерна. Перспектива последнего с особой ясностью подчеркивает то 
обстоятельство, что попытки инициатической интерпретации Нового времени как фазы, 
соответствующей цивилизационному nigredo, предлагаемой традиционалистами, не могут 
претендовать на абсолютность – и что в действительности мы имеем дело не с 
противопоставлением неких «абсолютной» и «относительной» точек зрения в пределах Единого, 
но с двумя различными парадигмами, вторая из которых имеет свое основание за границами 
интеллектуального «опыта» первой, и таким образом конкурирует с ней равноценно. 

В работе «Через линию» Эрнст Юнгер констатирует «нехватку веры» [21, с. 46] как знак 
эпохи «руин» [14, с. 243], в которой вера в собственные силы после отказа от Бога не устояла перед 
натиском времени, принудив к новому призыву богов – юнгеровский Анарх в этом контексте, 
продолжая линию европейского нигилизма, все же останавливается перед искушением прошлого, 
возможностью восстановить утраченные позиции через реинтеграцию в циклическую логику 
Традиции – возвратом к «старому» Богу и старым кумирам, восстановленным в новом блеске. Мы 
говорим о «нигилистическом» характере джемалевского «теологического солдата», видя в нем 
противоположную устремленность – к Богу Иному, и в этом смысле откровенно 
контртрадиционную и, следовательно, модернистскую по своей сути. Эстафета от Эрнста Юнгера 
передана дальше, цикл нигилистских метаморфоз продолжается. Исторический факт небывалого 
ранее по своим масштабам подъема ислама в глобальной игре одновременно подчеркивает 
правильность и ложность юнгеровского прогноза о том, что теология более не предоставляет 
достаточного оружия для противостояния разрушительным тенденциям современности [21, с. 48]: и 
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это верно в том смысле, что такого оружия нет у квази-традиционного христианства, на протяжении 
веков изжившего свой революционный потенциал – однако оно в полной мере реализуется в 
модернизационном дискурсе ислама, теология которого в подаче современных идеологов обретает 
новые контуры тотальной духовной и политической мобилизации (sic). Послевоенные чаяния 
Эрнста Юнгера не лишены подобной двусмысленности, и немецкий мыслитель так и остается на 
распутье между утратившей актуальность предвоенной фазой модерна и стихийно 
реанимирующейся в условиях постмодерна архаикой: оттого, формально обращаясь к католичеству, 
он сам и его философские фигуры отнюдь не всегда уповают на сакральную власть над собой, до 
конца оставаясь явными или скрытыми нигилистами. Более того, нетрудно заметить, что 
охраняющий авторитет сакрального Эрнст Юнгер предполагает лишь для дезориентированных масс, 
являющихся пассивными объектами нигилистического процесса, тогда как его активные субъекты 
призваны «испить чашу до дна» [21, с. 50], в каком-то смысле оставаясь «традиционалистами без 
традиции» – и оттого в действительности лишенными Традиции вообще. 

Нам кажется важным указать отдельно на юнгеровское различение «пассивного» и 
«активного» нигилизма [21, с. 27-28] со всеми исходящими из него следствиями – одни и те же 
фигуры проходят сквозь огонь нигилизма, но выходят из него по-разному: кто-то обновленный, 
кто-то – мертвый. Изречение Фридриха Ницше о том, что не убивает, и оттого делает сильнее [7, 
с. 122], напрямую указывает на сохранение субъектности в вихре нигилистического делания, при 
этом должно отметить, что «смерть» для одной парадигмальной перспективы отнюдь не означает 
«смерти» для другой – напротив, оба пути коррелируют и различаются друг от друга в ее опыте и 
понимании [5, с. 161-162]. И то, что в горниле исторического Opus Magnum через повторное 
обретение «старого» как «вечного» возрождается к новой жизни как новому «возвращению всех 
вещей» [8, с. 192] – в оптике активного (ультра)модернистского сознания обретает лишь 
собственную «гибель» как опыт бесконечно преходящего бессмысленного существования.  

Расширяя данное понятие, мы можем сказать, что нигилизм масс – всегда пассивный, на 
руинах старых кумиров он в конечном итоге утверждает новых, рукотворных (Просвещение), 
либо воскрешает прежних, призывая их в свидетели (Консервативная Революция) – точно так же к 
его компетенции относится и всякое обращение к Иному, запредельному Богу, заменяющему 
диктат бесконечности диктатом трансцендентности. Активный же нигилист, движимый 
отчаянным неистовством [21, с. 56], ниспровергает всякие ценности и внешние ориентиры, 
подавляющие его рационально-волевую, обособленную субъектность – в первую очередь 
подвергая себя собственному напряжению, давлению внутренней пустоты и одиночества.  

Выдерживает ли ее Эрнст Юнгер, обращаясь за помощью к скрывшимся богам – в отличие, 
например, от современников-экзистенциалистов [15, с. 166-168]? Источенный «стальными грозами» 
модерна [17], он, по меньшей мере фигурально, ищет опоры в старом, в мифе, отдаляясь от прежних 
императивов Рабочего – такой же выбор (впрочем, вполне естественно) делает и Юлиус Эвола. 

Здесь должно отметить, что, как и в кинофильме Марка Захарова «Убить Дракона» от 
1988 г., оценочная перспектива нигилизма может быть противоположной: подлинный нигилизм 
является именно в совершенном и бесповоротном разрушении всяких внешних, трансцендентных 
ценностей [21, с. 18] – таким образом замеченное Эрнстом Юнгером как бесплодное обращение к 
теологии в «скудные времена» есть не что иное, как призыв нового «Дракона». Тогда как 
нигилизм горожан, неспособных совладать с Ничто, оборачивается воцарением нового 
узурпатора, активный нигилизм рыцаря пробивает дорогу к личной свободе – в т.ч. к утопии 
личной свободы каждого, которой в действительности с массами поделиться невозможно. В ином 
случае герой либо сам становится Драконом – либо, сохраняя благородство независимости, уходит 
прочь, оставаясь Анархом – в леса, в горы, далеко от «слишком человеческого» [9, с. 432], во 
«внутренние пейзажи» [12] самого себя. Не в этом ли кроется причина краха модернового проекта 
как попытки сделать «бунтующим человеком» каждого, поднять всякого рабочего до силы и 
осознанности Рабочего? На смену великим цивилизационным утопиям приходят разочарованный 
экзистенциалист, равнодушный Анарх – и вновь очарованный «теологический солдат», 
объявляющий себя свидетелем нового, еще более могущественного личностного Дракона. Однако 
же ни в одной из этих перспектив в полной мере нет места собственно традиционному, ибо 
онтологическая лестница к сверх-субъектному одинаково отброшена как в либеральном 
индивидуализме, так и в воинствующем монотеизме – здесь сражаются воли и свободы за личное, 
возведенное в ранг универсального [5, с. 102]. 

Выводы, которые можно извлечь из творчества Эрнста Юнгера, рассмотренного в указанной 
нами перспективе, оказываются неоднозначными, а герои его философских и литературных 
трудов свидетельствуют о путях, в равной степени открытых перед западным человеком – но то 
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обстоятельство, что мы имеем дело не столько с консервативной, сколько с революционной 
идеологией, кажется нам бесспорным. Перечень ее эпитетов – «нигилистская», 
«антитрадиционная» и т.д. – можно продолжать, подчеркивая особое место Эрнста Юнгера в 
философии Нового времени (с некоторой точки зрения, это же может обозначать и место 
Консервативной Революции в целом), но, говоря о его актуальности сегодня, должно суммировать 
тот ключевой для нас факт, что в эпоху постмодерна история модерна не заканчивается – доколе 
продолжается, явно или скрытно, эпопея автономного, рационально-волевого субъекта как 
инициатора и свидетеля истории вообще. 
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Summary 

Vyshynsky S. The Tradition of Modernity: Ernst Jünger and Non-Conservative Revolution. The 
article deals with the problem of genesis of the new modern subjectivity in Ernst Jünger’s philosophy and 
provides an attempt of the non-traditional interpretation of his works. Ernst Jünger’s ideological evolution is 
understood as a pattern for reconstruction of modernist foundations of the conservative-revolutionary 
thinking. Keywords: Ernst Jünger, nihilism, Tradition, modernity, Conservative Revolution. 
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ІСТОРИКО-ТЕОЛОГІЧНІ ТА РЕЛІГІЄЗНАВЧІ РОЗВІДКИ 
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САКРАЛЬНИЙ СИМВОЛІЗМ У ФОРМУВАННІ  
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

 
Досліджено основні концепції сучасного філософського розуміння особистісної та соціальної 

ідентичностей у загальній комунікаційній парадигмі, а саме: становлення і розвиток ідентичності в 
процесах самовизначення, забезпечення власної цілісності й індивідуальності, соціальної реалізації 
(Е. Еріксон); соціальна взаємодія та соціальна ідентичність у зв’язку з суб’єктивною інтерпретацією як 
особливим видом конструювання соціальної реальності (І. Гофман, П. Л. Берґер); концепція збереження 
об’єкта в часі як основна ідея в ідентичності (В. Хьосле). Розкрито розуміння сакрального символізму в 
релігійній комунікації та проаналізовано дієвість репрезентації семантики символів у процесах 
національно-культурної ідентичності. Ключові слова: сакральний символізм, ідентичність, національно-
культурна ідентичність, комунікація.  

 
Постановка проблеми. Умови формування особистості в транзитному суспільстві України 

детермінують необхідність пошуку ідентичності, зокрема духовної та національної, що без 
перебільшення становить проблему виживання українців, доведення своєї присутності в колі 
вільних націй. Суспільні трансформації в нашій державі, яка намагається подолати складні, болісні 
процеси кардинальної зміни соціально-економічної, політичної систем, що радикально увиразнилось 
у 2013-2015 роках, опинилися також перед викликом глобалізаційних тенденцій. На наше 
переконання, сучасні українці перебувають не лише перед нагальною потребою зміни геополітичної 
орієнтації, докорінної трансформації соціальних інститутів, чіткого цивілізаційного вибору, а й 
перед потребою утвердження національно-культурних та особистісних ідентифікаційних домінант, 
без чого неможливо подолати сучасну глибоку кризу українського суспільства.  

Внаслідок утрати колишніх аксіологічних орієнтирів, відсутності чітких соціальних 
ідентичностей Україна у 2013-2015 роках опинилася в ситуації радикальної ідейно-політичної та 
культурно-цивілізаційної конфронтації, аналогів котрій не було в нашій сучасній історії.  

Вважаємо, що подолання глибокої кризи українського суспільства нагально вимагає 
формування та конструювання моделі національно-культурної ідентичності, в якій духовні 
текстові наративи, зокрема семіотичні, потребують актуалізації та переосмислення.  

Аналіз останніх досліджень. Як теоретичну основу доведення важливості сакрального 
символізму в національно-культурній ідентичності використано у статті роботи Е. Фрома 
(особиста й соціальна ідентичність), Е. Еріксона (становлення і розвиток ідентичності в процесах 
самовизначення, забезпечення власної цілісності й індивідуальності, соціальної реалізації), 
І. Гофмана та П. Л.Берґера (соціальна взаємодія та соціальна ідентичність у зв’язку з суб’єктивною 
інтерпретацією як особливим видом конструювання соціальної реальності), Ю. Габермаса 
(комунікаційна парадигма розуміння світу), В. Хьосле (концепція збереження об’єкта в часі як 
основна ідея в ідентичності). 

Мета представленої статті полягає в дослідженні важливості сакрального символізму в 
формуванні національно-культурної ідентичності. 

Завдання нашої роботи такі:  
- розкрити розуміння сакрального символізму в релігійній комунікації; 
- висвітлити осмислення особистісної та соціальної ідентичності у провідних концепціях 

сучасної філософії; 
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- проаналізувати дієвість репрезентації семантики символів у процесах національно-
культурної ідентичності.  

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Безсумнівно, глобалізація, в діапазоні якої опинилася й Україна, світоглядно трансформує 

суспільне й особисте життя, що виходить поза межі традиційної самоідентифікації (національної, 
релігійної, професійної, політичної тощо). 

Еріх Фром (1900-1980) у своєму аналізі взаємовідносин людини і суспільства, порівнянні 
індивідуального та загального в людській природі визначав особистісну ідентичність як результат 
індивідуалізації людини, що є наслідком відокремлення її від сил природи й інших людей. Він 
доводив, що однією з домінуючих потреб людини є уникнення самотності, що можна досягти 
шляхом самоототожнення з певними ідеями, цінностями, соціальними стандартами, тобто шляхом 
формування соціальної ідентичності [див.: 5, с. 189].  

Безумовно, інтегративна функція релігії – одна з основних, а ферментуючими її елементами 
постають окремі знаково-символічні тексти.  

Особливим кодом релігійної комунікації вважаються сакральні знаково-символічні системи, 
які є вагомим складником природи мови релігії, маркуючи її концепти і допомагаючи людині 
долати ситуації самотності, про які писав Е. Фром. Сакрально-символічний вимір мови релігії 
постає репрезентантом метафізики присутності трансцендентного, так і розумово 
інтеріоризованих культурно-релігійних текстів, прагматична навантаженість яких володіє 
багатоплановим смисловим потенціалом розгортання у процесі богопізнання віруючої людини, 
науково-академічного дослідження феномену релігійного та мистецького, інтертекстуальної 
інтерпретації конкретних виявів семіозису тощо.  

Для сакральної символіки важливим є не лише її трансцендентна ознака, що вказує на 
абсолютність божественної сфери, а й безпосереднє свідчення про власне існування, що визначає 
релігійну культуру за рівнем розвитку. Адже у процесі спілкування віруючої людини з Богом 
слово не завжди потрібне, оскільки часто релігійний досвід актуалізується через невербальну мову 
сакрального символізму, навіть у містичній традиції, де інтуїтивно-чуттєве вираження є основним. 

Релігійний символізм – один із найважливіших чинників прагматично-функціональних 
референцій та експліцитної природи релігії. Беззаперечна його роль у конструюванні цілісного змісту, 
пізнанні онтологічної природи й розкритті семантичної поліфонічності релігійних феноменів. 

Сакральний символізм відіграє важливу роль у формуванні не лише свідомості релігійної 
людини, а й у пізнанні століттями сформованих культурно-релігійних традицій. У релігійній 
комунікації символ виокремлює та образно-чуттєво й естетично-художньо маркує 
концептуальні первні релігійної картини світу, надаючи їй наповненої єдністю системності. 
Парадоксально-умовна природа символу забезпечує синтез окремих елементів культурно-
релігійних мегатекстів. В індивідуальному процесі пізнання символ має потенціал поставати 
конвенційним засобом поєднання й «погодження» свідомого і несвідомого, раціонального та 
містичного, наукового й художнього. Символи створюють ситуації як близькості, причетності, 
так і віддаленості, дистанції. Задля уникнення останніх (якщо немає виразної інтенції у 
приховуванні приналежності до певної релігійної групи чи герменевтичної закритості окремих 
релігійних груп) слід декодувати динамічні символічні образи, що вказують на глибину 
релігійного досвіду, оживлюють «відповідальність» людини за пізнання та продовження 
перетворення світу в комунікативному процесі. 

Американський психолог Ерік Еріксон (1902-1994) визначав ідентичність як процес 
організації життєвого досвіду в індивідуальному «Я», що передбачало його динаміку впродовж 
усього життя людини, та пов’язував ідентичність із переживанням індивідом себе як цілого. Він 
визначав її як постійну внутрішню рівність із собою в безперервності самопереживань індивіда. 
Вчений вказував на важливicть для людини потреби у визнаннi чогось і приналежностi до чогось. 
Процес становлення і розвитку ідентичності надає людині можливість самовизначення, 
забезпечення власної цілісності й iндивiдуальності, соцiальної реалiзацiї. Е. Еріксон підкреслював, 
що ідентичність постає як особистісний конструкт, який відображає внутрішню солідарність 
людини з соціальними, груповими ідеалами і стандартами. Сакральні символи акумулюють той 
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змістовий пласт, який усталився в практиці культурного і релігійного функціювання на основі 
домінант віроповчального корпусу.  

Ідентичність наділена багаторівневою структурою, пов’язаною з трьома основними рівнями 
людської сутності: індивідуальним, особистісним і соціальним. Досліджуючи насамперед 
індивідуальну ідентичність, Е. Еріксон увів у науковий обіг терміни «еґо-ідентичність» і «криза 
ідентичності», виділив три основні аспекти аналізу концепту ідентичності: а) відчуття ідентичності; б) 
процес формування ідентичності; в) ідентичність як конфігурація, результат цього процесу. Він 
розрізняв особистісну і колективну, а також позитивну і негативну ідентичності [див.: 4, с. 54-80]. 

Е. Еріксон стверджує, що їх можна зрозуміти як дві сторони того самого процесу: одна 
ідентичність не існує без іншої та й обидві вони за походженням соціальні. Стабільність 
ідентифікації забезпечує здатність людини досягати гармонії між власною уявою про себе та уявами 
інших, між індивідуальними і соціальними «Я». У процесі розвитку людини її ідентичність повинна 
адаптуватися до реальності змінюваного світу, звідки і можливість кризи, яка відбувається тоді, коли 
зникають ціннісні моделі попередньої домінуючої культури [див.: там само, с. 8-31].  

Однак парадоксальність кризи полягає в тому, що за певних умов вона може бути джерелом 
позитивних змін, адже розпад традиційних спільнот й атомізація соціуму змушують особу обміняти 
придбану свободу на відчуття (якщо й ілюзорне) безпеки та належності до групи [див.: там само, с. 20]. 

Сакральні символи органічно включені в структури ідентичності певних релігійних груп, 
тому їхня рецепція – важливий чинник усвідомлення причетності до певної спільноти, про 
важливість чого писав Е. Еріксон.  

У комунікативному просторі мови релігії важливе місце належить саме сакральному 
символізму, полісемантичні виміри якого виражаються в людському спілкуванні (як у 
горизонтальному, так і вертикальному вимірах) та світоглядній самоідентифікації віруючих.  

Глибока закоріненість символізму в структурах людської свідомості забезпечує її 
інтегративну дієвість у включеності в тексти передавання релігійно-культурної інформації, що 
сприяє формуванню особистісної та колективної ідентичності.  

Проте, окрім згаданих, існують й інші концепції розуміння ідентичності.  
Представники символічного інтеракціонізму та соціальної феноменології Джордж Герберт 

Мід (1863-1931) і Чарльз Хортон Кулі (1864-1929) використовують лексему «самість» («Self»), 
розуміння якої в їхніх теоріях ідентичне з терміном «ідентичність».  

Засновник інтерпретативної соціології Ірвін Гофман (1922-1982) осмислював соціальну 
взаємодію (інтеракцію) і соціальну ідентичність у зв’язку з суб’єктивною інтерпретацією як 
особливим видом конструювання соціальної реальності. Такої ж позиції дотримується 
австрійсько-американський соціолог, теолог, представник соціального конструктивізму в 
соціології Пітер Людвіг Берґер (1929 р.н.), який, зокрема, пише: «ідентичність формується 
соціальними процесами. Один раз викристалізувавшись, вона підтримується чи навіть 
переформовується соціальними відносинами» [1, с. 84]. 

Сучасна людина наділена кількома ідентичностями, в якій релігійна займає важливе місце. 
Ідентичність розуміється в соціальній теорії сьогодення як приналежність до окремих соціальних 
груп і спільнот. Релігійно-конфесійні групи в українському суспільстві користуються достатньо 
високим рівнем авторитетності, на відміну від більшості країн Західної Європи, охоплених 
процесами секуляризації та десакралізації.  

Диференціація релігійної ідентичності маркується, зокрема, релігійними символами, у 
загальному контексті комунікаційного розуміння світу, в якому Юрген Габермас (1929 р.н.) 
виокремлює такі елементи: культура, суспільство та особистість – «культурою називаю спосіб 
знання, з якого учасники інтеракції черпають інтерпретацію, досягаючи розуміння чогось у світі. 
Суспільством називаю правові порядки, через які учасники комунікації регулюють приналежність 
до суспільних груп і забезпечують тим самим солідарність. Під особистістю розумію такі 
компетенції, котрі роблять об’єкт здатним до мовлення та діяльності, або дають можливість участі 
в процесах досягнення порозуміння й утвердження при цьому власної ідентичності» [7, s. 36-37]. 
Таке розуміння світу, з одного боку, свідчить про багатство комунікаційної спільноти, а з іншого, 
– про загрозу, оскільки традиції культури можуть призвести до конфліктів учасників комунікації.  
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Виходом із небезпек подібних ситуацій є прийняття раціоналізації життя, вираженням чого 
постає розвиток права та моральності. Правда, проблема ця не розв’язується повністю, адже 
покликання на суспільну сферу ігнорує конкретних суб’єктів, які орієнтуються на різні 
аксіологічні константи. Прийнявши існування багатьох когерентних суспільних систем, 
неможливо розв’язати конфлікти між переконаннями, які належать до різних світів 
генералізованих цінностей. Прикладом слугує спроба раціоналізації переконань арабської та 
європейської традицій, де саме раціоналізування світу життя та покликання на базисні цінності не 
веде до розв’язання спірних проблем. Обидві традиції покладаються на переконання, котрі 
виростають із культури та суспільної системи, що призводить до складностей в осягненні 
консенсусу. 

На наше переконання, символи постають одними із основних чинників розшифрування 
духовного змісту й розуміння історії у християнській релігії. Мова йде не тільки про 
інструментально-семантичне інтерпретування змісту символів, а й про більш загальне пізнання 
світу, адже, за герменевтичним «маніфестом» Ганса–Ґеорга Ґадамера (1900-2002), «розуміння і 
тлумачення текстів є завданням не лише самої науки, а й з усією очевидністю належить до всієї 
сукупності людського досвіду світу загалом» [3, с. 7]. 

Отож, сакральні символи місять чіткий колективно-загальний складник, не заперечуючи 
можливості їхнього індивідуального осмислення. У цьому контексті Ю. Габермас пропонує 
використовувати термін «Я-ідентичність» як сукупність особистісної та соціальної ідентичностей: 
особистісна і соціальна сфера перебувають у процесі постійної взаємодії. Вступаючи із суспільними 
інстутитутами у діалогічні взаємодії, приватна сфера (система логічних діалогів) «артикулює» 
громадську (публічну) думку. Якщо перша сфера дійсна, автентична, то друга – хибна, така, що 
приховує свою сутність, створює ілюзорні уявлення про себе. У структурі ідентичності філософ 
виокремлює такі компоненти: соціальна ідентичність (горизонтальий вимір) – можливість 
виконувати різні вимоги у рольових системах; особистісна ідентичність (вертикальний вимір) – 
пов’язаність історії життя. У діапазоні цих двох переплетених між собою вимірів і реалізується 
«балансуюча Я-ідентичність»: встановлення балансу між горизонтальним і вертикальним вимірами 
ідентичності відбувається завдяки техніці взаємодії, визначальною з яких є мова [2, c. 7].  

Засобами релігійної мови постають саме символи як одні з основних у передаванні 
інформації в синхронному й діахронному вимірах. На думку Вітторіо Хьосле (1960 р.н.), 
головне в ідентичності – збереження об’єкта у часі. Структурними компонентами ідентичності 
він визначає тіло, пам'ять, рефлексію, синтетичну єдність аперцепції (І. Кант), тобто здатність 
усвідомлювати будь-яке чітке існування як «своє»: «Я-відчуваю, що Я втомився», криза 
ідентичності (відторгнення самості з боку Я). Всі ці компоненти окремо не є самодостатніми 
для виявлення сутності ідентичності, лише в єдності вони забезпечують її цілісність. 
Основною властивістю ідентичності є час: спостереження за власним Я не можна звести до 
спостереження за іншим суб’єктом, не можемо сказати, що ментальні стани локалізовані у 
просторі, проте саме час є їх істотною характеристикою. В. Хьосле відзначає: якщо «реальна 
ідентичність фізичного предмета передбачає безперервне існування його внутрішньої 
структури, то ідентичність ментального акту ґрунтується на інших умовах <…> Ментальний 
акт не відбувається у просторі. Він може продовжити своє існування лише в іншому 
ментальному акті» [6, с. 116]. 

Релігійний символізм є чинником соціалізації не лише тих людей, що належать до певних 
конфесійних груп, а й у загальній структурі суспільства, оскільки їхнє семантичне наповнення 
виражає універсальні духовно-культурні константи.  

Релігійні символи, зокрема християнські, відіграють важливу роль в інтеракційних і 
комунікаційних процесах, наділених потенціалом емоційної та релігійної інтегративності в 
контексті збереження культурно-історичної континуальності, вони постають одними з чинників 
онтологізування смислів у розкритті екзистенціалів людського буття. Феноменологічна природа 
християнського сакрального символізму з чіткою презумпцією логосу, що суперечить сучасній 
постмодерній картині світу, виявляє риси глибинної, сконденсованої концептуалізації 
домінантних структурно-семантичних елементів християнської культури у когнітивних процесах 
релігійної свідомості. Він фокусує в пластах власної полісемантичної концептуальності 
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доісторичні виміри людського життя, що наділені позачасовими і позакультурними 
характеристиками; залучає індивідуальний досвід у гіперпростір духовної реальності. 

Формування людської особистості відбувається виключно у світі культури – складної 
надбіологічної системи, в якій існують свої визначені й усталені норми, закони, правила, цінності, 
зафіксовані в різноманітних текстових структурах, які відображають соціокультурний досвід 
людства. В умовах транзитивного суспільства засвоєння значущих у міжособистісній взаємодії 
домінантних соціокультурних схем має свої особливості, зважаючи на трансформаційні тенденції, 
які ускладнюють процес соціалізації. 

Безпосередньо у контексті розгортання суспільних подій 2013-2015 років в Україні можна 
навести приклади релігійного маркування національно-культурної ідентичності через окремі 
сакральні символи, наприклад: на Майдані присутніми були процесійні хрести, роздавали вервиці, 
які нерідко були першими практиками християнської молитви присутніх там людей тощо. 
Особлива національно свідома позиція у вираженні релігійно-культурної та національної 
ідентичності під час святкування релігійних свят (Різдво, Великдень), обрядовість яких сповнена 
широким корпусом сакральних символів. 

Висновки. Україна на сьогодні перебуває в контексті глобальної світоглядно-цивілізаційної 
ситуації, альтернативою котрій може бути звертання до глибинних релігійно-національних 
концептів, до яких, безперечно, належить і сакральний символ. Символізм у синтетичній та 
сугестивній формі виражає змістову глибину християнства і розкриває мистецько-артистичний 
спадок. Українську культуру неможливо повноцінно пізнати без розуміння її християнського 
аксіологічно-етичного смислового ядра, одним із найвиразніших кодів якого постає саме 
символізм. Християнський символізм, безсумнівно, – один з основних чинників національно-
культурної ідентичності, що увібрав у себе багатостолітній спадок традиційних конотацій, та 
розуміння поліпарадигматичної сутності концептуальних засад сучасного культурного простору. 

У формуванні особистісної та національної ідентичності релігійний складник образу світу 
виразно репрезентований сакральним символізмом як важливим засобом передавання інформації в 
непростих комунікативних процесах. У конституюванні цілісного світогляду особистості та стійкої 
української національної парадигми релігійні семіотичні тексти імплікують глибинні релігійні 
концепти, які потребують повноцінного функціонального розгортання в культурному універсумі. 
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Summary 
Ostashchuk I. Sacral Symbolism in the Formation of National and Cultural Identity. The basic concepts of 

modern philosophy understanding of personal and social identities in general communication paradigm are 
investigated, namely the establishment and development of identity in the process of self-provision their own 
integrity and identity, social realization (E. Erikson); social interaction and social identity due to the subjective 
interpretation of a special kind of social construction of reality (E. Goffman and P. L. Berger); the concept of an 
object in the time as the main idea of identity (V. Hösle). Reveals the understanding of sacred symbolism in religious 
communication and effectiveness analyzes semantics representation of characters in the processes of national and 
cultural identity. Keywords: sacral symbolism, identity, national and cultural identity, communication. 
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ОСМИСЛЕННЯ ПОНЯТЬ «БОГ», «ДУША»  

У ВЧЕННЯХ РАННІХ ГРЕЦЬКИХ ФІЛОСОФІВ 
 

Обгрунтовується думка, що у ранній грецькій філософії, яка здійснила перехід «від міфу до 
логосу», значну роль відігравали поняття «Бог», «душа» в рамках онтологічних пошуків. 
Давньогрецькі філософи вважали Бога і душу розумними первнями і живими образами природи. 
Ключові слова: Бог, душа, буття, світ, розум.  

 
Старогрецька філософія була й залишається колискою не лише європейської філософії, а й 

культури. Виникнувши понад дві тисячі років тому, вона стала джерелом геніальних ідей, які 
людство пронесло через віки, черпаючи в них наснагу і неоцінимі зерна істини, що проросли у 
мислителів наступних епох. Старогрецька філософія виникла в нерозривній єдності та прямому 
зв’язку з міфологією, релігією та мистецтвом. Філософія від початку виникнення схиляється до 
наукового мислення, однак змушена використовувати для своїх потреб і міф, що стає для неї 
джерелом уявлень про світ, духовним матеріалом, який вона осмислює на раціональних засадах і 
готує собі вихідну пізнавальну платформу для нового типу світобачення. Перші кроки філософії є 
своєрідною раціоналізацією міфу, спробою прочитати його очима розуму. Більшість дослідників 
старогрецької філософії звертаючись до визначальних джерел виникнення перших філософських 
учень, звертають увагу на роль міфологічного та релігійного мислення. Геґель стверджує про 
наявність раціонального пізнавального аспекту міфу. Ось чому, на його думку «мислячий дух 
повинен відшукати субстанційний зміст, думку філософічну, яка у міфології існує подібно до того, 
як ми шукаємо розуму в природі» [4, c. 74]. Виникнення філософії, формування її в самостійну 
систему наукового знання вимагало радикальної перебудови мислення та нового пізнавального 
інструментарію. Перші грецькі філософи, зробивши предметом своїх рефлексій явища природи, 
матеріальний світ, здійснили стрибок, як підкреслює відомий дослідник античності Ф. Кесіді «від 
міфу до логосу» [7, c. 319], від релігійно-міфологічної віри до філософського розуму. Філософія, 
ставши на шлях розкриття таємниць природи, неодноразово звертається до понять, які були 
визначальними у міфологічному та релігійному мисленні, – до Бога і душі.  

Мета статті – осмислення змісту понять «Бог», «душа», до яких зверталися в 
онтологічних пошуках перші грецькі мислителі, визначаючи подальший розвиток у філософській 
та релігійній думці.  

Мілетським (іонійським) мислителям випала незвична історична місія – стати першими 
грецькими філософами. У «творчій лабораторії» цих мислителів уперше була здійснена спроба 
віднайти ключ до пізнання таємниці буття, його теоретичного осмислення. Долаючи горизонт 
буденного погляду на світ і виходячи поза його межі, мілетські філософи вже від самого початку 
зорієнтовують свої філософські пошуки на віднайдення єдиного загального первня буття, що 
зумовлює виникнення кожної речі та предмету, як і всього космосу. Мова йде про першопочаток 
світу. Фалес, як відомо, став зачинателем цієї філософії, вважаючи, що першопочатком є вода [1, 
c. 70]. Однак філософом Фалеса називають не лише тому, що він висунув думку про 
першопочаток (архе) світу, а насамперед тому, що він почав це обґрунтовувати, доводити, 
посилаючись на те, що без води немає життя (все народжується та виникає з води). Фалес, уперше 
заявляючи про воду як матеріальний першопочаток і шукаючи його раціональне трактування, 
переносить його і в сферу духовного. Це не просто вода, а вода «розумна», божественна. Поряд із 
матерією як першопочатком усіх речей, Фалес виділяв іще один первень, який стосовно матерії є 
рушійним і формотворчим – душу. Що він стверджує про цей первень? За свідченням Діогена 
Лаертського, Фалес «первнем усіх речей вважав воду, а космос – одухотвореним і повним богів» 
[5, c. 71]. Те ж саме знаходимо у творі Аристотеля «Про душу», А5: «Деякі говорять, що душа 
розмішана у Всесвіті. Напевно, виходячи з цих поглядів, Фалес вважав, що все наповнене богами» 
[3, c. 391]. Далі, Діоген Лаертський підкреслює: «Аристотель і Гіпій стверджують, що Фалес 
наділяв душею навіть неодухотворені тіла, посилаючись на магніт і бурштин» [5, c. 70]. Отже, 
душа для Фалеса – це певний первень, який пронизує матерію та виявляється як в одухотворених, 
так і в неодухотворених предметах. Душа постає ще й рушійним первнем, який змушує все 
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розвиватись і рухатися. Підтвердження цього знаходимо в Аристотеля: «Фалес, судячи за 
спогадами про нього, вважав душу рушійним первнем, оскільки говорив, що магніт має душу, 
тому що рухає залізо» [3, c. 378]. Судячи з цього прикладу Фалес міг вважати душу і первнем, 
який відповідальний за узгоджену взаємодію між усім наявним сутнім. Можливо, Фалес у 
прикладі з магнітом і бурштином побачив натяк на певну закономірність: на те, що всі речі у світі 
не взаємодіють безсистемно – між ними існує певна вибіркова спорідненість, яка підштовхує їх до 
взаємодії, якщо вони близькі за своєю природою, та стримує їх від взаємодії, якщо вони чужі за 
природою. Спираючись на ще одне твердження про душу зі слів, знову ж таки Діогена 
Лаертського, що Фалес «першим сказав, що душі безсмертні» [5, c. 70] та попередньо висвітлене 
твердження, що «світ одухотворений і повен богів», можна сказати, що душа для Фалеса – це 
якийсь вияв божественної сили, вона має природу Бога. Саме тому він стверджував, що душі 
безсмертні, так само, як і боги. У Діогена Лаертського зустрічаємо одне дуже цікаве свідчення, 
коли у Фалеса запитали: «Що божественне?», він відповів: «Те, що немає ні початку, ні кінця» [5, 
c. 74]. Отже, це означає, що, за переконаннями Фалеса, душа як ще однин першопочаток, який, 
поряд із матерією, може бути причиною існування сутнього. Вона постає тим первнем, завдяки 
якому існує загальна узгодженість між усім існуючим.  

Анаксімен, один з представників мілетської школи, намагаючись створити єдину картину 
світу та висуваючи думку, що первнем усього є повітря, побачив у цій безмежній стихії первень і 
тіла, і душі. «Подібно до того, як наша душа, будучи повітрям, зміцнює кожного з нас, так дихання 
й повітря охоплюють увесь світ». Важко збагнути, чому саме повітря стало в Анаксімена 
субстанційною основою світу. Та думається, що повітря, подібно до води у Фалеса, мислитель не 
ототожнював з тією стихією, що наповнює атмосферу. Тут швидше йшлося про своєрідне 
«космічне дихання», навіть про душу, що дає всьому життя, оживляє кожну річ і предмет. Тобто 
Анаксіменове повітря було космічним подихом, а навіть і Духом (пневмою) світу, завдяки чому 
цей світ виник і існує. Цю ідею Анаксамена згодом повторить і Платон: «Подібно до того, як душа 
(псіхе), будучи повітрям, утримує нас від розпаду, так і весь космос охоплюють дихання (пневма) і 
повітря» (ДК В В2). Що стосується богів, як повідомляє Августин, «Анаксімен їх не заперечує і не 
обходить мовчанням» [1, с. 24-25]. Існування богів він також виводив з повітря. Він вважає, що не 
боги створили повітря, а самі складаються з нього.  

Наступний представник давньогрецької філософії, який практично не пориває з філософською 
традицією своїх попередників, представників мілетської школи, – Геракліт. Ідеться про пошуки 
першопочатку, який лежить в основі світу, буття. З огляду на те, що буття – щось мінливе, 
суперечливе й таке, що перебуває у вічному русі, то й першопочаток повинен бути активним і 
творчим. Ним, на думку Геракліта, є вогонь. Космос і все космічне життя – своєрідний процес 
постійного запалювання й згасання вічно живого вогню. «Цей космос, – стверджує Геракліт, – один і 
той для всього існуючого, не створив жоден Бог і ніяка людина, але завжди він був і буде вічно 
живим вогнем, який мірою спалахує та мірою згасає».  

Звідси перед Гераклітом закономірно постало запитання: а що править цим світом, що є 
принципом його оформлення та розвитку? Відповідь Геракліта – Логос. Поняття «логос» у 
старогрецькій мові було багатозначним і мало значення: «слово», «розум», «закон», «Бог» тощо. 
Грекліт прирівнює логос до Бога, однак підкреслює, що він не «Бог» у звичному, традиційному для 
грека розумінні цього слова, а певна космічна сила, мудрість, розум, який перевершує все і має 
владу над усім. Природа, будучи наділена цим розумним принципом, неначе промовляє до нас 
логосом-словом, інформує про себе, про свою внутрішню суть. І у такий спосіб ми отримуємо всі 
знання про світ і стаємо розумними. «Втягуючи в себе цей самий божественний розум (логос) за 
допомогою дихання, ми стаємо розумними» [1, c. 27]. Логос у Геракліта – єдність, у якій гаснуть 
протилежності, зникає все тимчасове та мінливе. «Світ тотожності та єдності – це божественний світ 
вічності й досконалості. Світ протилежностей, що переходять одна в одну, світ мінливості й 
тимчасовості – це людський світ».  

Геракліта вважають першим філософом, який запровадив у науковий вжиток поняття «психе» 
– душі як субстрату феноменів свідомості та носія моральних якостей. «Душа людини – вогняна 
псіхея (В 118). У вогненності, а точніше в одушевленні, що уособлюється вогнем, полягає єдність 
світу і людини» [6, c. 216]. Геракліт уявляв людську душу як нероздільне поєднання вогню і води, 
вважаючи при цьому, що вогненна частина робить її благородною, а волога – породжує ниці почуття 
і потяги: «Усякий раз, коли чоловік у стані сп'яніння, його веде дитина, а він хитається і не бачить 
куди йти, маючи вологу душу» [1, с. 28]. Душу, в якій переважав вогонь, мислитель називав 
«сухою»: «сяюча, суха душа наймудріша і найкраща» [1, c. 28]. Геракліт ще називає душу 
випаровуванням, яке має здатність відчувати. На тій основі, що розумні душі постійно випаровую-
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ться, філософ порівнював їх з ріками: «На того, хто входить у ту ж саму річку, щоразу течуть нові 
води. Також і душі випаровуються з вологи» [1, c. 28]. Вони зникають, стаючи водою, вода зникає, 
стаючи землею. Зворотний шлях показує, що душа народжується з води. Щоб розірвати коло 
перероджень і звільнитися від страждань, потрібно зробити свою душу «сухою», тобто наблизити її 
до вогню. Мислитель також порівнює душу з павуком, павутиння з тілом. Як павук, перебуваючи 
посередині павутиння, відчуває розрив мухою будь-якої нитки і швидко біжить до пошкодженого 
місця, так і душа людини при пошкодженні якоїсь частини тіла, поспішає до неї (В 67а); душа не 
переносить руйнування тіла, з яким вона міцно і сумирно пов'язана. Аналізуючи душу у Гераліта не 
можна не погодитися з міркуванням О. Лосєва, який зазначає, що «душа тут (у Геракліта) і 
філософський «принцип», і міфологічна сутність, і філософська річ» [10, c.389]. Розглянувши ідеї 
попередніх мислителів, варто звернути увагу на думку Ф. Кесіді про те, що «мілетські філософи 
зберегли традиційну ідею про виникнення богів з матеріального світу, однак позбавили небожителів 
привілею творити чудеса, позбавили їх переваг правителів і «законодавців» світу» [7, c. 149]. 

«При ретельному вивченні будь-якої філософії всім розумним людям властиво звертатися до 
Бога, що ж стосується філософії божественного Піфагора, який справедливо носить таке ім'я, це 
потрібно робити тим більше» [11, c. 11]. Такими словами починає свій твір Ямвліх Халкідський 
«Життя Піфагора». Біографія цього мислителя сповнена легендами. Піфагор заснував власне 
філософське, містико-релігійне співтовариство, діяльність якого була досить активною і позначилася 
на тогочасному духовному житті Греції. У вченні Піфагора знаходимо своєрідний симбіоз 
міфологічного, релігійного та наукового, раціонального елементів, які в однаковій мірі визначають 
сутність піфагореїзму та його специфіку. Вслід за мілетцями Піфагор веде мову про першопочаток 
світу. Тут відразу постає очевидна розбіжність між попередніми філософами і Піфагором. Він 
приймає за першопочаток число, що є абстрактною сутністю на противагу воді, повітрю чи вогню. 
Тобто число присутнє всюди: є душею, принципом оформлення та мірної побудови як космосу, так і 
всіх існуючих речей у ньому. Під впливом учення про число та східних вірувань у піфагореїзмі 
склалось і власне вчення про душу. Згідно з твердженням Піфагора, душа – саморухома монада 
(одиниця). У «Метафізиці» Аристотель стверджує, що піфагорійці трактували душу і розум як певну 
«комбінацію чисел» [2, c. 75]. Символом душі постає число 7. Душа виникає з центрального вогню, а 
тому причетна до вічності та божества. Душа – форма тіла й залишається у такому відношенні до 
нього, як звук до струни. Перебуваючи у тілі людини, душа стає недосконалою, бо тіло для неї – 
в'язниця. Будучи в такому стані, вона повинна постійно вести боротьбу проти зла, недосконалості 
земного буття. Душа складається з трьох частин: розуму, розсудку та чуттєвості. Розумом володіє 
лише людина, а іншими двома – і тварини. Перебування душі на землі, на думку піфагорійців, є 
періодом очищення. Коли помирає тіло, душа як безсмертна субстанція покидає його та 
повертається до Бога. Однак, якщо душа не очистила на землі себе як слід, вона змушена залишатися 
на землі і переселитися в іншу істоту, щоб повністю змити земні гріхи. 

Що стосується Бога, то піфагорійці уявляли його великим геометром і, як підкреслює 
М. Конрад, «частіше говорили про божество, ніж про особового Бога» [9, c. 108]. Поміж Богом і 
людиною, на думку піфагорійців, існують безтілесні істоти, демони, які перебувають іноді в 
повітрі, а в інший час – на землі, часто являючись людям. Людина на землі не може набути 
мудрості, бо «софія» – мудрість, властива богам. І саме тому Піфагор назвав себе не мудрецем, а 
любителем мудрості. 

Новий образ Бога був створений представником елейської школи Ксенофаном. Його 
вважають «великим релігійним реформатором» [8, с. 54], який не тільки обґрунтував нову 
концепцію Бога, а й поставив питання про джерело віри у Бога. Свій погляд на світ він 
проголошує фразою, яку ми знаходимо в Аристотеля: «все єдине – це Бог» [2, c. 77]. Вихідним 
пунктом його філософії постала ідея єдності Бога та полеміка з міфологічним антропоморфізмом. І 
як зазначає М. Конрад: «від Ксенофана починаються намагання філософів очищувати міфологічні 
вірування і узгоджувати релігійні правди з вимовами розуму» [9, c.120]. Новий образ Бога 
бачиться Ксенофану як щось єдине, абсолютне, в якому втілена вища мудрість, знання та 
досконалість, яка не властива людям. «Єдиний Бог, – зауважує Ксенофан, – найбільш великий 
серед Богів і людей, неподібний до смертних ні зовнішнім виглядом, ні думкою… Завжди 
перебуває в одному й тому ж місці, нікуди не рухається; пересуватися з місця на місце йому не 
личить…» (В23, В26). Визнаючи абсолютну єдність Бога, Ксенофан трактує його як єдине буття, 
як богокосмос, просторово непорушний і духовно активний, здатний думати і відчувати. Бог не 
народжується і не виникає. «Теофраст стверджує, що Ксенофан, учитель Парменіда, вважає 
первнем Єдине, або Всеєдине, і при тому ні обмеженим, ні нескінченним (безмежним), ні 
рухомим, ні спокійним (непорушним)… І тому це Єдине Ксенофан назвав Богом» (А31).  
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Як зауважує Ф. Кесіді, деякі християнські богослови, наприклад Климент Александрійський, 
намагалися віднайти у Ксенофана «божественний Логос» християнства [7, c. 241]. Автор із таким 
твердженням не згідний і звертає увагу на коментар Діогена Лаертського, який стверджує, що 
«сутність божа кулеподібна і жодним чином не нагадує людину» [5, c. 364].  

Цікаві та оригінальні думки, що стосуються осмислення Бога і душі, належать Демокріту, 
який, «пориваючи з мілетською філософською традицією, сформулював свою власну концепцію 
світу» [9, c. 95]. В основі світу, на думку Демокріта, лежать неподільні, вічні та найменші за 
величиною частинки матерії – атоми. Паралельно із визнанням атома, Демокріт визнає існування 
порожнечі. В Аристотеля знаходимо: «…називаючи одне сутнім, інше не сутнім (…порожнечею)» 
[2, c. 75]. Розум і душу Демокріт трактував також як дуже тонкі тілесні субстанції, що складаються 
з дрібних і круглих за формою вогняних атомів. Душею Демокріт наділяє всіх живих істот, однак 
розум як самостійна й особлива пізнавальна здатність властивий лише людині. Душа, на його 
думку, – своєрідна субстанція, що складається з дуже тонких, «вогнеподібних», рухомих атомів. 
Ці вогнисті атоми перебувають у постійному русі та приводять у рух усе тіло (68А101,104). Звідси 
такі духовні процеси, як мислення, відчуття, що також зумовлені рухом атомів.  

Цікаві міркування Демокріта наводить Стобей: «Людям слід більшої уваги надавати 
належному стану душі, ніж тіла. Адже досконала душа виправляє нерозумні сторони тіла, тілесна 
ж сила без розуму ні в чому не може вдосконалити душу» [1, c. 152]. Душа, на думку Демокріта, 
смертна, в той час, коли атоми, з яких вона складається, незнищенні й, отже, безсмертні. Численні 
джерела свідчать про те, що у Демокріта було досить своєрідне вчення про Бога і божественність, 
яке, як вважає дослідник античної філософії О. Лосєв, «несумісне з матеріалізмом у сучасному 
розумінні цього слова» і підкреслює, що «у міфологічному розумінні теж не може йти мова» про 
Бога [10, c. 490]. Потреба використовувати Бога, на думку цього мислителя, має суто 
натурфілософський зміст. Боги, на думку Демокріта, виникають з атомів. Вони мають досить 
тривале існування, але, як і всі речі світу, не володіють безсмертям. Однак під богами атоміст 
вбачав найбільш стійке і найбільш прекрасне скупчення атомів і на тій основі визнавалося, що в 
них міститься розумний первень. «І якщо б ми, – як підкреслює О. Лосєв, – хотіли чітко визначити 
природу цих атомістичних богів, то нам слід у такому випадку сказати, що природа богів була 
переважно естетичною та художньою» [10, c. 191]. 

Висновок. Отже, народження філософії стало подією, що засвідчувала виникнення 
особливого типу світобачення, нового способу роздумів про природу і світ. Було здійснено 
перехід від міфу до логосу, від міфо-теогонічних уявлень до теоретичного мислення. У відповідь 
на запитання, яка ж роль відводиться богам чи богу, душі у цьому теоретичному, раціональному 
освоєнні світу, слід сказати, що «Боги – це узагальнене космічне життя». Попри раціоналізм, який 
існував у цей період, Бог не витісняється з природи, оскільки вона божественна. Бог (боги) 
охороняють цей світ, встановлюють порядок. Розумна людина не буде накликати на себе гніву 
богів. Після того як почали «гинути» міфологічна релігія, боги продовжують для давніх греків 
носити узагальнений, навіть художній характер. Уже пізні філософи нададуть поняттю «Бог» 
іншого характеру: зроблять богів безсмертними, перетворять в ідеал людської свободи. Однак ідеї 
та погляди на Бога як Єдине (у Ксенофана), божественний Логос (Геракліта), висловлювання про 
душу: «щастя в душі» (Демокріта), «тіло темниця душі» (Піфагора) тощо знайдуть своє 
відображення не тільки у пізній античній філософії, а й в епоху Середньовіччя.  
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Summery 
Pan'kiv O. Understanding of the Concept God, Soul in the Earliest Greek Phylosophers' Works. According 

to the Greek Phylosophy, this article develops the idea of transportation from «myth of logos». The main place took 
the conception of God, soul and their place in the ontological searching. Early Greek phylosophers supported the 
idea that God and soul were wise beginning and vivid figures of the world. Keywords: God, soul, being, world. 
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ЄВАНГЕЛЬСЬКА ІСТОРІЯ ЯК ВІЧНІСТЬ НОВОЗАВІТНИХ ІСТИН  

У СТРУКТУРІ СУЧАСНОГО РОМАНУ 
 
Упродовж останніх десятиліть у літературі посилилась увага до проблеми рецепції Біблії з 

урахуванням сучасних світоглядних морально-етичних принципів. У статті досліджується трансформація 
сюжетів і образів Нового Завіту в сучасному романі як бажання осмислити онтологічні та духовні реалії 
нашого часу крізь призму Вічності. Ключові слова: новозавітні сюжети й образи, трансформація, 
євангельська проза. 

 
Актуальність дослідження своєрідності трансформаційного діапазону євангельських 

структур полягає у наявності поліфонії рецептивного прочитання традиційного матеріалу в 
літературному контексті ХХ – початку ХХІ ст. 

Сучасна євангельська проза, спираючись на традиційний матеріал і різні апокрифічні 
джерела, породжує різноманіття характеристик традиційних, «вічних» персонажів новозавітної 
історії. Багатопланова універсальність євангельського сюжетно-образного матеріалу стає 
підґрунтям виникнення нових літературних версій новозавітних подій – факт, який переконливо 
доводить значущість біблійних текстів. Упродовж ХХ – початку ХХІ ст. герої та сюжети Нового 
Завіту, їх проблематика і трансформаційні колізії дедалі частіше домінують у літературному 
просторі. У літературі цього періоду біблійний сюжетно-образний матеріал формує морально-
психологічні моделі поведінки особистості, що виконують, на думку проф. А. Нямцу, чітко виражені 
гносеологічну, прогностичну, поведінкову та аксіологічну функції. Активність використання 
євангельського матеріалу зумовлена загальновідомістю та багатозначністю інтерпретації 
структурно-змістових характеристик, що спричинено концентрацією в них найбільш 
універсальних категорій загальнолюдського досвіду.  

Новизна статті полягає у відстеженні еволюції інтерпретацій євангельського сюжетно-
образного матеріалу в національних літературах ХХ – початку ХХІ ст., у висвітленні різних 
аспектів трансформації традиційного матеріалу з урахуванням онтологічних, поведінкових і 
аксіологічних особливостей. 

До проблеми функціювання євангельського сюжетно-образного матеріалу у своїх працях 
активно зверталися А. Нямцу (монографії «Новий Завіт та світова література» (1993) та «Міф. 
Легенда. Література» (2007), В. Антофійчук («Євангельські образи в українській літературі ХХ 
ст.» (2001), А. Касьянов («Біблійні мотиви та образи у сюжетній будові російського роману 
ХХ ст.»), О. Татаринов («Художні тексти про євангельскі події: жанрова природа, моральна 
філософія та проблеми рецепції») та ін. Проте саме проф. А. Нямцу належить теорія рецепції 
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класичних зразків у літературі та культурі XX ст., осмислення закономірності їх впливу на 
морально-психологічну еволюцію цивілізації. 

Література ХХ-ХХІ ст. виявляє безумовний інтерес до внутрішнього світу особистості, 
прагнучи по-новому осягнути і дати своє трактування категорії сакрально-містичного в людині. 
У цьому контексті виникає поняття біблійного міфу, який розуміється і як компонент свідомості, і 
як спосіб світогляду, і як словесний витвір (твір) і «персональна риторика внутрішньої та 
зовнішньої дії», як «лик особистості» (термін О. Лосева [3]). О. Татаринов трактує Євангеліє як 
міф, який прагне «позбавити читача (слухача) суб’єктивно-об’єктивних відносин, від сприйняття 
себе як естетичного чи юридичного об’єкту та стає світом, у якому свідомість, яка сприймає, – 
учасник священних подій» [9, с. 53-54]. Безперечно, біблійний міф є найдраматичнішим в аспекті 
аксіології та онтології людських переживань. Саме тому, на нашу думку, сучасна література 
ставить на перший план людину з її одвічною боротьбою добра і зла, що так яскраво досягається 
крізь призму євангельського сюжетно-образного матеріалу. Так, А. Касьянов стверджує, що в 
романах, які містять у собі новозавітні мотиви, саме людина стає центром зосередження цих 
протидіючих сил. Російський дослідник, аналізуючи роман Ч. Айтматова «Плаха», підкреслює, що 
«кожному часу властива своя «Голгофа», яка і є «тим місцем, де незмінно упродовж усієї історії 
людства сходяться протиборчі сторони» [2, с. 12].  

Євангеліє являє собою неповторну та самобутню жанрову структуру (поєднання епосу, 
лірики, драми тощо). Як наслідок, жанрова класифікація романів на євангельську тематику 
різноманітна та продиктована різними домінантними ознаками відтворення художнього світу: 
оповідання, повісті, драми, романи (історичні, духовні, християнські). О. Татаринов зазначає, що 
своєрідністю євангельського сюжету «є позитивна агресія, якій піддається історичний час, що 
приречений шукати себе у Новому Завіті та відкриваючи Новий Завіт у собі. <…> Сюжет 
розкривається назустріч будь-якому тексту, часу та свідомості» [9, с. 31]. Жанрова поліфонія 
рецепції євангелького матеріалу водночас має другорядне значення в аспекті виявлення 
сюжетного контакту з канонічним першоджерелом.  

Нове прочитання євангельського матеріалу – відкриття прихованого недоказаного, 
лаконічного, яке осмислює нова історична епоха. Євангельська проза фіксує не саму подію, а 
реакцію на неї в контексті становлення світової літератури. Найпоширенішими формами і 
способами переосмислення традиційних структур А. Нямцу називає такі: дописування, 
продовження, обробки, художні перекази канонічних текстів, наукові тлумачення та трактування, 
формально-змістове осучаснення, національно-історична конкретизація хронотопу, «літературні 
євангелія» та апокрифізація. Дослідник зазначає: «Форми «вторгнення» в канонічний сюжетно-
образний матеріал надзвичайно різноманітні та визначаються не лише ідеологічними та 
філософсько-естетичними нормами конкретно-історичної епохи, а й своєрідністю художнього 
світобачення художника, його творчою манерою, особистими симпатіями і т.д. Ці своєрідні 
«Євангелія», як правило, зосереджені на реконструкції життя Христа, а також на розвитку 
новозавітних метафор і замовчувань, ледь окреслених ситуацій, які у нових варіантах отримують 
емоційно-психологічне та предметно-побутове наповнення» [7, с.208-209].  

Характерною рисою євангельської прози (як ХХ ст. так і сучасної) є саме мотив морально-
психологічного вибору героя, який опинився в складній екзистенцій ситуації. Драматизм цього 
вибору посилюється побутово-історичною конктеризацією, що й пояснює популярність жанру 
історичного роману та літературного євангелія. 

Так, Н. Фрай, осмислюючи Біблію як код буття, мистецтва та літератури вважає, що 
біблійний міф робить наголос на абсолютному початку і кінці часу та простору: «така концепція 
двох рівнів: рівня часу і простору, а також рівня «вічності» понад нами, набирає у Новому 
Заповіті значення «Воскресіння» як вертикального переходу зі світу смерті у світ життя» [10, 
с. 118]. Отже, саме коєфіцієнт «вічності» («міфічна вічність» за О. Дорошевичем) стає рушійною 
силою нового життя біблійних міфів.  

У сучасній літературі під впливом історичної школи розпочався процес активної художньої 
історизації євангельських персонажів, їх переосмислення в інтерпретаційних поданнях, соціально-
психологічна конкретизація і, як результат, інше духовно-етичне наповнення. Як зазначає 
А. Нямцу, «функціональна активність традиційного сюжету (образу, мотиву) в літературному 
творі визначається і «здійснюється» системною сукупністю інтегральних ознак: широтою 
інтерпретаційного діапазону, різноманітністю форм і способів трансформації, потенційною 
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багатозначністю семантики традиційної структури і т.д.» [7, с. 12-13].  
Євангельський матеріал пройшов багатоетапний процес переосмислення історичних реалій, 

щоб у наш час досягти предметно-побутової та морально-психологічної конкретизації. Сучасні 
літературні інтерпретації новозавітних подій демонструють прагнення до психологічної та побутової 
конкретизації. Це пояснюється тим, що «євангельські персонажі є своєрідними художньо-етичними 
концентратами домінантних аспектів людської психології» [6, с. 307], «вічними» образами, які 
переходять з епохи в епоху, з культури в культуру, збагачуються та оновлюються, набуваючи нового 
морально-етичного звучання. 

У художніх текстах про євангельські події релігійно-історична особистість, яка наділена 
сакральною реалістичністю, стає героєм і починає відповідати законам художньої розповіді. Іуда та 
Понтій Пілат, Марія Магдалина та Петро, Варава та Клавдія Прокула, не покидаючи стислу фабулу 
канону, набувають або розгорнутої біографії романного типу, або розширений простір рідного епізоду, 
який захоплює нові позиції у структурі сюжету [7, с. 36]. Влучно сказав Д. Мережковський про 
євангельських героїв: «Ми знаємо про них незвичайне; повсякденне залишається невідомим» [7, с. 27]. 
Не порушуючи формальне збереження канонічного хронотопу, ці образи стають окремими втіленнями 
тих або тих якостей та формують певні поведінкові моделі онтологічних характеристик персонажів, 
які зазнають трансформації через активне функціювання в різних національних літературах.  

Висновок. Традиційні структури, завдяки здатності у концентрованому вигляді відображати 
актуальні екзистенційні проблеми індивідуального та загальнолюдського буття, зумовлюють нові 
дискурси у кожний історичний період. А їх перетворення на місткі символи стає ґрунтом для 
побудови складних філософських концепцій у сучасній літературі. «Популярність» того чи того 
героя чи сюжету залежить від сучасних ідейно-ціннісних запитів соціуму. Внаслідок цього 
виникають так звані «євангелія», що зосереджують свою увагу на персонажах «оточення» Христа 
(«Євангеліє від Іуди», «Євангеліє від Марії Магдалини», «Євангеліє від Никодима» і т.д.). Проте 
показовим є те, що євангельська система образів, незважаючи на степінь літературної 
трансформації (незначне або значне протиставлення канону, централізації того чи того героя 
периферії, задуму автора тощо), сприймається єдиним сюжетно-образним полотном.  
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Summary 

Kuznetsovа A. Gospel History as Eternity New Testament Truth in the Structure of Modern Novel. In 
recent decades, the literature has increased attention to the problem of the reception of the Bible in view of modern 
philosophical moral and ethical principles. The article deals with the transformation of themes and images of the 
New Testament in the modern novel as a desire to understand the ontological and spiritual realities of our time 
through the lens of eternity. Keywords: New Testament stories and images, transformation, evangelical prose. 
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«ЄВАНГЕЛІЄ ВІД БУЛГАКОВА» ТА ЙОГО ВІДЛУННЯ 
У ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ XX СТОЛІТТЯ 

 
Досліджено вплив булгаківського літературного спадку на літературний процес XX століття. 

Аналізуються різні структурні та семантичні зв'язки булгаківського спадку, які в процесі літературних 
використань і змін не втрачають своєї актуальності та пізнаваності. Проаналізовано переосмислення 
традиційного булгаківського матеріалу у вигляді продовжень як процесу народження інваріантів 
протосюжету з новими оригінальними сюжетними ходами та поведінково-психологічними структурами. 
Показано, що переосмислення традиційного сюжету чи образу є складним творчим процесом, який 
зумовлюється специфікою самого поняття, яке вкладається у термін «традиційний». Ключові слова: 
булгаківський спадок, художній прийом «роман у романі», активно функціонуючий сюжет, інваріант 
протосюжету, євангельські глави, біблійний образ. 

 
Вплив булгаківської майстерності на багатьох письменників зі світовим ім’ям є незаперечним. 

Не одне десятиліття «булгаківський роман» задовольняв потреби і пошуки послідовників великого 
генія. Проте вплив булгаковського літературного спадку на літературний процес XX століття й досі 
не отримав належного висвітлення у літературознавчих працях.  

Об’єктом розвідки є розкриття взаємовпливу протосюжету та нового літературного 
матеріалу. Ця проблема не повною мірою висвітлена в літературознавстві. Науковий доробок 
сучасного вітчизняного літературознавця А. Нямцу – автора теорії традиційних сюжетів і образів є 
незаперечним. Він узагальнює надбання порівняльного літературознавства.  

Дослідження наслідування булгаківського спадку висвітлюється також сучасними 
дослідниками, зокрема у таких працях: Орлова О. А. «Эсхатологические мотивы в творчестве 
М. А. Булгакова: на примере романов "Белая гвардия" и "Мастер и Маргарита"», Савина Є. О. 
«Мистические мотивы в прозе М. А. Булгакова», Оморі Масако «Роман М. А. Булгакова "Мастер и 
Маргарита" в контексте религиозно-философских идей В. С. Соловьева и П. А. Флоренского» та ін. 

Отже, питання булгаківського роману досі залишається відкритим. Це й зумовлює 
актуальність пропонованої розвідки. Мета статті полягає у виявленні змін, які простежуються у 
поведінкових комплексах, образах і мотивах у творах, що наслідують булгаківську традицію та в 
осмисленні впливу роману «Майстер і Маргарита» М. Булгакова на літературний процес декількох 
десятиліть. Предметом аналізу цієї проблеми слугують романи сучасних послідовників 
булгаківського спадку, зокрема «Плаха» Ч. Айтматова, «Факультет непотрібних речей» 
Ю. Домбровського, «Кульгава доля», братів Стругацьких, «Кентавр» Д. Апдайка та «Повернення 
Воланда» В. Ручинського. 

В останні десятиліття сучасна компаративістика присвячує дедалі більше уваги проблемі 
трансформації легендарно-міфологічних структур. Специфіка цих процесів наштовхує на важливість 
вивчення різноманітних явищ у різних національних літературах. Проблема функціональності 
загальнокультурних традицій у національних літературах важлива з погляду міжкультурного 
діалогу. Роботи деяких російських і зарубіжних послідовників М. Булгакова свідчать про те, що 
вивчення його творчості меншою мірою залежало від ідеологічних стереотипів, як це було в 
радянському літературознавстві, де головною метою інтерпретаторів був доказ більшовистської чи 
антибільшовистської позиції письменників. У текстах романів булгаківських послідовників 
відбувається інтенсивний пошук та осмислення «чужого» слова, зумовлений своєрідністю 
М. Булгакова як одного з «найлітературніших» письменників. Разом із тим, аспект літературної 
традиції охоплює не тільки коло літературної послідовності в контексті «малого часу» історії, а й не 
залишає без уваги «великий час» – художню філософію. Використання булгаківськими 
послідовниками традиційного прийому просторового та часового зміщення вкотре доводить 
значущість філософського звучання булгаківського роману. «Співіснування часів» у художньому 
всесвіті М. Булгакова підкреслює його принципову своєрідність як письменника. 

Цей прийом дістав у літературі статус традиційності, а його автономне існування зросло до 
філософської основи роману. В творчості Булгакова співіснують феноменологічний та 
онтологічний плани розвитку свідомості людства. Подібний синтез є результатом становлення 
нової історичної свідомості суспільства. 
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У сучасну епоху популярність легендарно-міфологічних структур поступово заміщується 
модою на «літературні архетипи». Романи Булгакова (здебільшого «Майстер і Маргарита») 
мали потужний вплив на літературний процес XX століття (В. Тендряков «Замах на міражі», 
Ю. Домбровський «Факультет непотрібних речей», брати Стругацькі «Кульгава доля», 
А. Корабльов «Майстер», Д. Апдайк «Кентавр» та інші). Прийом «сюжет у сюжеті» у першу 
чергу стає предметом наслідування, при цьому відбувається специфічна сюжетно-
композиційна організація матеріалу, підкреслюється одночасність сприйняття та осмислення 
різних онтологічних планів і сюжетних ліній. 

Візьмемо до прикладу роман Д. Апдайка «Кентавр», який займає незаперечну позицію серед 
послідовників Булгакова. Письменник зберігає у своєму романі булгаківський прийом «сюжет у 
сюжеті». Він відмовляється від євангельської історії та надає перевагу міфологічно-
фантасмагоричним прийомам. Саме завдяки прийому «сюжет у сюжеті» та міксу реальності й 
міфу, хаосу та абсурдності людського буття, роман «Кентавр» викликає у читача прямі 
ремінісценції з булгаківською творчістю. Художник Пітер Колдуел розповідає своїй коханій про 
свій внутрішній хлопчачий світ. Цей момент окреслює паралель із майстром, який у своєму 
рукописі розкриває свою «приховану духовність» Маргариті. Слід зазначити, що у першу чергу 
важливим підґрунтям для розвитку національної літератури та культури є конкретно-історичні та 
глобальні фактори. М. Булгаков, у своєму романі «Майстер і Маргарита» спирається саме на 
фактори глобально-історичного характеру. Тут питання про синхронічний або діахронічний підхід 
до вивчення міжлітературних взаємодій не слід мінімізувати до іноземного впливу. Письменник 
розуміє важливість використання у власній творчості (національній літературі) образу Христа. Це 
важливе та загальне контактно-генетичне споріднення, що дозволило його роману одержати 
статус традиційного. Хоча Д. Апдайк і використовує булгаковські прийоми у своєму романі 
«Кентавр», він замінює євангельські глави на міфологічні. Це зумовлено модою на «архетипи» та 
«міф». Використання письменниками таких міфологізованих, заплутаних і формалізованих образів 
перетворює ці образи на універсальні символи. Архетипи поступово еволюціонують, та їхнє місце 
посідає літературна традиціоналізація. 

Можна перелічити цілу низку сучасних письменників (А. Григорянц «Контрольний Візит», 
А. Грушко «Було чи не було?», В. Тін «Ніч на тринадцяте», В. Ручинський «Повернення Воланда» 
та ін.), які демонструють блискучий приклад наслідування булгаківської традиції. Тут особистість 
М. Булгакова навічно поєднується з їхніми «сакральними текстами». Поштовхом для багатьох 
дописувань і продовжень стала саме репліка Воланда до Майстра про те, що цей роман ще не раз 
принесе сюрпризи новим поколінням [1, с. 301]. 

«Повернення Воланда» В. Ручинського – характерний приклад продовження роману 
«Майстер і Маргарита». В його романі нові мотивування ускладняються, а відомі колізії наділені 
новим оригінальним значенням. Безліч сюжетних і змістових тотожностей між відомим романом 
вказують на спорідненість нової версії з літературним «каноном». 

Воланд В. Ручинського у своїй бесіді з письменником Якушиним як своєрідний «еквівалент» 
Майстра декларує: «Литература и искусство обладают особым свойством… После того, как автором 
поставлена последняя точка, герои его призведений продолжают самостоятельную жизнь. Погибли 
они, согласно его замыслу, или нет, не имеет никакого значения, поскольку все они переходят в 
другое измерение» [5, с. 138]. Досліджуючи творчість булгаківських послідовників, слід зауважити 
думку А. Нямцу про те, що в результаті змістової контамінації низки традиційних мотивів, образів-
подробиць та архетипних міфологем в поєднанні з універсалізованим хронотопом змодельованого 
тексту онтологічні плани оповідання насичуються накопиченою загальнолюдською культурною 
«пам’яттю» традиційних структур, аксіологічні характеристики яких отримують підкреслено 
сучасне звучання [3, с. 51]. Як у творчості Булгакова, так і в його послідовників разом співіснують 
цілі епохи, які розсуваються немов театральні декорації перед читачем. Яскравим прикладом може 
слугувати творчість Ч. Айтматова, в якій він об’єднує минуле, теперішнє та майбутнє, 
віддзеркалюючи в «мініатюрі» способи романного оповідання Булгакова. Існує внутрішня 
типологічна спорідненість між «метафорою» Ч. Айтматова і «метатекстом» булгаківського роману. 
У цьому контексті можемо говорити про функціональну тотожність у використанні «однакових» 
художніх прийомів, хоча, точніше було б назвати цей процес проекцією художньої філософії 
письменника. Тут ідеться про культурологічний потенціал твору, який може бути штучним та 
органічним. У романах «Майстер і Маргарита» і «Плаха» це чітко прослідковується при порівнянні. 
Для подібних творів важливим є взаємоперехід тексту і дійсності. Складники інтертексту 
взаємодоповнюються та виявляють характер подальшого розвитку колізії. Відбувається 
«об'єктивація» легендарно-міфологічного контексту, а соціально-історична дійсність піддається 
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універсалізації. Культурологічне «багатоголосся», яке при цьому виникає, дає автору твору 
додаткові гносеолого-аксіологічні можливості у створенні художнього тексту, а дослідникам – 
широкий інтерпретаційний діапазон при читанні твору [4, с. 29]. У літературі ХХ століття стає 
«модно» вводити євангельські мотиви у розповідну структуру роману. Таким романом власне і є 
роман М. Булгакова «Майстер і Маргарита», а роман Ч. Айтматова «Плаха» в цьому контексті 
гармонійно перегукується з концепціями Булгакова та його Богобаченням. Під таким кутом зору ми 
можемо зіставляти євангельські булгаківські глави, які послугували фундаментом для айтматівської 
«Плахи». Слід відзначити, що радянські трактовки євангельського матеріалу в більшості випадків 
принципово змінювали релігійні канони, проте це зумовлено не тільки атеїстичними переконаннями 
тих часів, а й цілком підпорядковується спробам письменників дати художньо-логічне пояснення 
надприродному контексту Нового Заповіту. Псевдонаукові мотивування цих двох письменників, які 
активно оперують датами, деталями та аргументами, трансформують канонізований матеріал і 
віддають його на поживу глибоко атеїстичному їдцю. Цей парадокс пояснюється тим, що ті романи 
були написані для однієї аудиторії, а були прочитані та проаналізовані іншим поколінням, яке не 
нівелює Бога-Творця на перевагу сліпому атеїзму. «Традиційні структури, – зазначає А. Нямцу, – 
містять у собі в найзагальнішому вигляді художні та закодовані соціально-історичні, ідеологічні та 
морально-психологічні закономірності загальнолюдського буття в їхній змістовній 
взаємопов’язаності та взаємозумовленості. Концентрація багатовікового індивідуального та 
колективного досвіду в традиційному сюжетно-образному матеріалі зумовила послідовну 
актуалізацію його поведінкової та аксіологічної орієнтації в контексті подальших літературних 
інтерпретацій, які спрямовані на вивчення екзистенціальних станів особистості та соціуму за 
допомогою художнього моделювання та осмислення опозиції добро-зло, індивідуалістичне «Я» – 
загальнолюдське «Ми», «життя-смерть». Тому в більшості нових літературних варіантах традиційні 
структури постають як своєрідні ідейно-естетичні каталізатори, які трансформують причиново-
наслідкові зв’язки і мотивування того, що відбувається у реальній або художньо змодельованій 
дійсності, надають йому універсального онтологічного звучання [4, с. 19]. 

Для послідовників Булгакова важливе не лише збереження нової створеної онтологічної 
дійсності, а й осмислення з художнього погляду механізмів становлення деструкцій 
антигуманного соціуму. 

Вплив булгаківського роману вочевидь виявляється у романі Ю. Домбровського 
«Факультет непотрібних речей». За всіх сюжетних поворотів і оригінальних мотивувань, цей 
роман є одним із багатьох прикладів наслідування майстра шедевральних колізій. При цьому 
його можна трактувати і як цілком самостійний і незалежний роман від первісного матеріалу. 
«Нові варіанти» традиційних структур характеризуються новими ідейно-естетичними 
характеристиками. Нові персонажі повинні еволюціонувати у своїй культурно-історичній 
дійсності. Проте неприпустиме повне руйнування основних змістових характеристик 
літературного взірця. Тож уможливлюється зберігання у таких варіантах традиційного сюжетно-
образного матеріалу, суттєві риси загальновідомих ситуацій і мотивувань, які забезпечують їх 
упізнавання. Ці процеси потребують неабиякої естетичної підготовки читача для сприйняття 
проблематики сучасних продовжень традиційних структур. «Факультет непотрібних речей» 
Ю. Домбровського – це не тільки спроба описати трагічну підміну цінностей, де класові поняття 
перебувають у центрі подій. Це роман про «занепад християнської ери», на якій стоїть відбиток 
тоталітарної системи. Письменник використовує булгаковський прийом «сюжет у сюжеті». 
Звичайно, він видозмінений і не настільки чіткий, як в інших послідовників Булгакова, де роман 
розділено темпоральним континуумом. Домбровський ніби розуміє, що ХХ століття прагне 
віднайти свою втрачену духовність за допомогою літератури. Тому, Євангеліє – це важливе 
джерело для повернення «втраченої душі» суспільства. Саме у християнстві письменник 
знаходить символ волі в іпостасі Ісуса Христа. Ця частина роману навіює думку про 
булгаківські «євангельські глави», де постать Ієшуа Га Ноцрі – і є самою суттю волі. А воля 
передбачає звільнення від брехні, тоталітаризму, зради, фізичного болю та в кінці кінців 
звільнення від образи та зневіри шляхом всепрощення. Як і у Булгакова, так і у Домбровського 
ідея зради Іуди, суд Пілата, мучеництво Христа грають чи не найважливішу роль у романах. 

Багатогранність традиційних сюжетів, образів і мотивів у своєму оновленому варіанті 
створюють подієво-семантичні комплекси у досить оригінальній інтерпретації. Звичайно, у такій 
пізнавальній інтерпретації зберігаються основні змістові константи, які уможливлюють 
зіставлення інваріанта зі своєю новою літературною версією. «Майстер і Маргарита» – роман, 
який у цьому ракурсі привертає до себе увагу сучасної літератури. Відомий «зразок» спровокував 
безліч дописувань і продовжень. Складна система формально-змістових перекликань із 
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булгаківським романом виявляється, наприклад, у романі «Кульгава доля» братів Стругацьких, де 
в різних аспектах досліджується проблема взаємовідношень творчої особистості з тоталітарною 
державою, яка прагне уніфікувати духовне життя суспільства, звести його до сатисфакції своїх 
примітивних потреб [3, с. 47-48]. Кожен із письменників передає своє бачення крізь призму 
власного світобачення. Брати Стругацькі руйнують стереотипи змодельованої в романі 
повсякденності за допомогою цілої системи архетипних символів. Їхній спектр при цьому 
підкреслено амбівалентний, у зв’язку з цим вони навіюють різні асоціативно-символічні зв’язки. 
На те, що роман Стругацьких є типовим прикладом наслідування булгаківського прийому «сюжет 
у сюжеті» вказує змістова функціональність самого роману «Кульгава доля», що базується не 
стільки на специфічній сюжетно-композиційній організації, скільки на одночасності сприйняття й 
осмислення різних онтологічних і сюжетних планів, які пересікаються. Якісна трансформація 
мотиваційної структури сюжетного розвитку відбувається саме завдяки одночасовості. При цьому 
трансформація мотиваційної структури сюжетного розвитку та його морально-психологічне 
наповнення, яке співвідносить абстрактний хронотоп, моделює континуум із сучасними 
процесами. А. Нямцу підкреслює, що ще жодна з епох не маніпулювала настільки вільно 
традиціоналізованими культурними зразками, не втручалася настільки активно в їхні основні 
онтологічні та характерологічні домінанти [3, с. 14]. У циих дописуваннях і продовженнях 
здійснюється синтез реалістично-життєподібних віддзеркалень радянської дійсності з поетикою 
«магічного реалізму». Взаємопересікання часових пластів трансформує сюжетно-композиційні 
аспекти літературного зразка, завдяки чому забезпечується пізнаваність класичного тексту. 

Висновки. Переосмислення традиційного сюжету чи образу – складний творчий процес, який 
зумовлюється специфікою самого поняття, яке вкладається у термін «традиційний». Потенція 
твору, що розкривається, не виноситься назовні, вона пояснюється передбаченням історичного 
розвитку і становленням самого твору. Епоха виникнення робить можливим та істинним подальше 
життя твору, передбачаючи його [див.: 2, с. 48]. Тож у наслідуванні сучасними письменниками 
мотивів «булгаківського роману» акцент переноситься з подієво-оповідного плану на розробку 
внутрішнього світу героїв, які стають виразниками сучасних онтологічно-екзистенційних проблем 
людства, тому що світобачення «нового людства» досить часто намагається збагнути нові духовні 
потреби, а для цього потрібно по-новому перечитати традиційний матеріал. У цьому випадку 
важливо пам’ятати про «співавторство» у читанні, та не забувати про індивідуальне, яке, звісно, 
підкоряється спільному, але ніколи не зводиться нанівець. Цей двосторонній процес дає життя 
інваріанту протосюжету з новими оригінальними сюжетними ходами і поведінково-
психологічними структурами. Хотілось би завершити свою думку словами А. Нямцу про те, що 
можливими та правомірними є міркування не про те, який матеріал булгаківського роману 
використовують письменники, а про ідейно-естетичне обґрунтування його нової літературної 
трансформації [3, с. 56]. 
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Summary 

Bronskyh S. Evangel by Bulgakov and its Echo in the 20 Century. The article investigates the influence of 
Bulgakov's literary heritage on the literary process of XX-th century. Various structural and semantic links of 
Bulgakov’s heritage that is actively used in literature are analysed. We also analyzed the traditional Bulgakov’s 
material in the form of renewals as a process of birth of a new literary invariant. It appears that a rethinking of 
traditional plot or image it is a creative process that is conditioned by the specificity of the concept, which is 
embedded in the term "traditional". Keywords: Bulgakov’s heritage, artistic device "novel in the novel", actively 
functioning plot, invariant, evangelical chapter,biblical image. 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ РЕЛІГІЇ  
(антропологічний аспект) 

 
Досліджується можливість буття релігії як технології. Розкривається зміст понять техніки, 

технології. Виявляються історичні особливості вияву феномену релігії в давню та новітню епохи. 
Проаналізовано антропологічну суть релігійного світогляду як «технології виробництва речей» і як 
дуально-трансцендентного існування людини в її ставленні до свого природного первня. Ключові слова: 
релігія, техніка, технологія, виробництво, річ, людина, тварина. 

 
XIX ст. стало початком епохи бурхливого розвитку науки, техніки і технологій. Світ більше 

не міг у таких умовах залишатися незмінним. Цінності, які до недавнього часу вважалися 
непорушними, дали тріщину, а то й зовсім втратили своє значення. У першу чергу це стосується 
релігії, яка для людей Нової та Новітньої доби перестала бути способом поклоніння вищим силам, 
дорогою до духовного, морального, етичного втілення ідеальної моделі європейського суспільства 
і раптом стала «опіумом для народу». Релігія перетворилася на засіб досягнення властолюбних 
інтересів групи привілейованих осіб, що стоять на вершині соціальної піраміди. Тобто сприйняття 
релігії як суспільного і духовного феномену було редуковано до осмислення його як технології 
управління людськими масами, інструменту створення «homo qui regitur» (людини керованої). 
Звичайно, «немає диму без вогню», але чи слід було бути настільки категоричними у своїх 
судженнях? Саме тому в межах нашого дослідження ми плануємо проаналізувати такі питання: 
«Якщо релігія – це технологія, то технологія чого саме»? Або – «Якщо релігія – це не технологія, 
то чим насправді вона є»? Звісно, аналіз наш буде спиратися не стільки на традиційну позицію, 
скільки на альтернативні погляди. 

Наше дослідження полідисциплінарне, тобто здійснюється на межі декількох філософських 
галузей, а саме: філософії техніки, філософії релігії та філософської антропології. Аналізуючи 
роботи першого напряму, варто звернути увагу на праці таких дослідників як В. Розін, С. Абачієв, 
М. Баришев. Стосовно філософії релігії – це А. Московський, Н. Капустін, Є. Бурлуцька, а щодо 
філософської антропології – С. Зенкін, С. Хоружий. 

Мета статті – дослідити антропологічну суть релігійного світогляду як «технології 
виробництва речей» і як дуально-трансцендентного існування людини у ставленні до свого 
тваринного первня. 

Сучасне розуміння поняття «техніка» давно вийшло за межі традиційного значення 
давньогрецького слова «τέχνη», яке зазвичай трактується як «мистецтво робити речі». Що 
стосується поняття «технологія», то в перекладі з грецької мови – це поєднання двох слів «τέχνη» і 
«λόγος», що означає – або «наука про техніку», або «мистецтво думки/слова/смислу/поняття», 
друга група значень менш вживана, але більш правильна з погляду перекладу. Отже, якщо 
розділяти поняття техніка і технологія, то головною відмінністю буде те, що технологія не 
обов’язково буде стосуватися світу речей і їх виробництва, її причетність до матерії вторинна, 
спочатку все ж таки слідує «слово», «думка», а вже потім власне й сама техніка. 

У свідомості сучасного обивателя прописана картина світу, загальний постулат якої 
говорить про те, що наука і техніка – це практично нерозривна пара понять, така ж, як, наприклад, 
«релігія і віра», що стосується понять «технологія і техніка» – вони взагалі мисляться як єдине 
ціле, навіть фахівці подекуди не можуть чітко визначити їх концептуальну відмінність. Природно, 
що в цьому випадку технологія мислиться як «щось» дуже близьке до техніки, хоча насправді 
технологію, як і будь-яку іншу інтелектуальну дисципліну (наприклад, логіку чи філософію), 
цілком можна вивчати окремо від техніки і науки як автономне утворення, навіть незважаючи на 
те, що нині такий погляд не має достатнього поширення. 

Атеїзм Просвітництва досяг на межі XIX і XX ст. такого рівня, коли практично не відчувалося 
ніякого пієтету перед релігією, понад те, прозвучала фраза: «Бог помер», і саме усвідомлення факту 
цієї події («смерті Творця») ще до Ф. Ніцше стало визначальним моментом у ставленні до релігії як 
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технології, розуміючи під цим терміном «спосіб виробництва речей», що, безумовно, стало 
негативною характеристикою для феномена релігії і всього, що з нею пов’язано. 

Якщо трактувати релігію як вид виробництва, то кінцевий продукт бачиться у першу чергу 
як «homo quiregitur». Це добре видно при звертанні до дефініцій, які були дані феномену релігії в 
XIX ст. філософами, науковцями та представниками мистецтва: К. Маркс і Г. Гайне стверджували, 
що релігія – це «опіум для народу», «зітхання бездушної тварі»; В. Розанов говорив про «біль 
життя»; О. Герцен писав про те, що релігія – це головна вуздечка для мас, велике залякування 
простаків, це якихось колосальних розмірів ширми, які перешкоджають народу ясно бачити, що 
діється на землі, змушуючи піднімати погляди до небес (тобто релігія – це влада, страх, неуцтво 
мас); З. Фройд вважав релігію джерелом неврозів, за допомогою яких легко керувати людиною, 
граючи на її страхові та невігластві. 

Всі ці висловлення дають негативне, або близьке до негативного визначення суті релігії, що, 
ймовірно, пов’язано з розумінням цього феномену «як техніки виробництва «homo quiregitur». 
А як було в минулі часи, наприклад, в епоху античності? 

Стародавні римляни, у мові яких і виникло слово «релігія (religio)», називали так будь-яке 
шанування вищого, божественного, сакрального первня. Продовжуючи наші міркування, можемо 
припустити, що «продуктом», який могла б породжувати релігія, в розумінні, наприклад, 
Цицерона, було «благоговіння» перед вищими силами. У цьому випадку, релігія – це спосіб 
спілкування між вищими силами (Богом, божествами, духами) і людьми, результатом якого була 
зміна людини як такої. Це також технологія, але з іншим наслідком, адже у випадку з 
екстраполяцією погляду К. Маркса на релігію ми маємо справу з релігією-технологією як 
способом виробництва «homo qui regitur». Тут з’являється, можливо не зовсім очевидний, 
антропологічний нюанс, який показує оцінку зміни людини релігією в обох прикладах, у різні 
епохи. Тобто, якщо Бог спрямовує, веде людей – це створення людини як «homo perfectus», а якщо 
людиною людини – це виробництво «homo qui regitur», де людина постає звичайною річчю. Адже, 
по суті, людина облагороджена релігією, бачиться у Новий час чимось на зразок речі, яку вдалось 
отримати майстру в результаті роботи із заготовкою. 

Тут ми спостерігаємо суперечливу оцінку цієї події: в одному випадку вона, однозначно, – 
позитивна; в іншому, без сумніву, – негативна. 

Відповідь на цю суперечність, з нашого погляду, криється в атеїстичному підході до 
розуміння появи людини. Техніка – це мистецтво робити речі, творцем яких є людина; ставлення 
до речей завжди відмінне від того почуття, яке люди відчувають стосовно себе самих. Релігія 
античності, а за нею і середньовіччя – це технологія поліпшення людини за допомогою 
наближення її до вищих сил, причому самі вищі сили розуміються як реально існуючі, понад те – 
сам факт появи людини на Землі трактується як акт божественного творіння. Коли настав час 
«Божої смерті» у Новий і Новітній час, його місце недовго залишалося порожнім, воно було 
зайняте людиною (початок цієї події можна побачити в тій же античності). Отже, релігія в руках 
людини стала технікою, тобто способом виготовлення речей, нехай особливого, часто 
нематеріального роду, але речей. Чого не скажеш у тому випадку, коли людина була в руках Бога. 
У цьому факті приховано принципову відмінність між релігією в розумінні давньої епохи і тим, як 
її стали сприймати у Новітній час, де можна побачити якщо не приниження релігії, то вочевидь 
спрощене розуміння її феномену. 

В. Розін, аналізуючи процес розвитку техніки [див.: 6], пов’язує його з історичними типами 
релігійного світогляду (анімізмом, шаманізмом, вірою в духів і поклонінням богам), причому, 
важко сказати, що первинне у цьому прогресі – техніка чи релігія, складається враження, що вони 
швидше взаємозалежні. Цей розвиток відображений вченим так: прості релігійні конструкти (дух, 
душа) заміщувалися складнішими (Бог, божества), поки не досягли межі релігійного 
абстрагування в античну добу, перетворившись з релігійного утворення в умоглядне (ідея, матерія, 
форма і т.д.), так релігію спочатку підмінила філософія, а за нею – наука, де «ідея», наприклад, 
перетворилася на «концепт» або «поняття». Філософ досить точно розкриває історичні механізми 
трансформації техніки і технологій, але, на жаль, не дає вичерпної відповіді на ті питання, які ми 
сформулювали на початку нашого дослідження – «Якщо релігія – це технологія, то технологія 
чого саме»? «Якщо релігія – це не технологія, то чим насправді вона є»? 

Більшого успіху нам вдалося досягти у звертанні до творчості Ж. Батая та Ф. Ніцше, а саме 
того, що стосувалось аналізу феномену релігії та людини. 
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Ж. Батай розуміє релігію як соціальну надбудову. Це означає, що поза суспільством (без 
людини) цей соціальний інститут не може існувати. Роль релігії надзвичайно важлива – аж до того, що 
колись, можливо, вона врятує все людство. Отже, релігія є елементом соціального, але річ у тім як 
саме Ж. Батай розуміє соціальне. Зберігаючи за цим поняттям усталене значення, філософ додає до 
нього елементи антропології Ф. Ніцше – щось із того, що стосувалося його теорії «надлюдини». 

Зупинимося трохи детальніше на цьому моменті та згадаємо, що базельський філософ казав 
щодо людської природи. Наприклад: «Ми більше не виводимо людину з «духу» з «божества», ми 
відсунули її в стан тварин. Ми вважаємо її найсильнішою твариною, тому що вона хитріша за всіх, – 
наслідком цього є її духовність» [5, с. 645]. У цій цитаті можна побачити те, що філософ називає 
людину твариною, а тваринне буття – духовним. Це частина його антропологічних ідей, які також 
стосуються і теорії релігії Ж. Батая. 

Думка про людину як істоту, що вийшла з природи, була вельми популярна наприкінці XIX ст. 
Так, довкола Дарвіна і його ідей розгорялася неабияка дискусія, яка, до слова, продовжується і 
донині. Для Ф. Ніцше людина – це не просто «істота». Людина для нього – це стан (не 
психологічний – філософ був категорично проти психології, – а екзистенціальний), один із трьох, 
який до того ж легко втратити. Інші два стани – це тварина і надлюдина. Якщо зобразити їх 
ієрархічно, то в основі ієрархії буде перебувати тварина, потім – людина і на її вершині –надлюдина. 

Надлюдина – стан, важливий для того, щоб здійснити глобальну і максимально повну 
переоцінку морально-ціннісного існування особистості, а за нею і всього людства. Надлюдина – це 
месія, завдання якого полягає у вивільненні вітальних інстинктів людини. «Тварина», будучи 
позбавленою християнських цінностей, усвідомить, що вона тварина і поводитиметься відповідно – 
слабкі будуть знищені сильними – «білявою бестією». Коли сильних стане більшість, прийде культ 
сильних – «справжня релігія», котра припинить декаданс «поганої релігії» (християнства). 

Ж. Батай також осмислює проблему надлюдини у своїй філософії, але не надає цій ідеї 
принципового значення. Що стосується розрізнення в людині людського і тваринного стану, то тут 
можна побачити безумовне слідування ніцшеанським ідеям. З цього розрізнення Ж. Батай починає 
дослідження феномену релігії. Французький філософ поділяє буття людини відповідно до її станів 
на різні частини (світи). Людина породжує «профаний світ» (у цьому значенні відповідає слову 
«мирський1»), а тварина – «таємний (сакральний)». Отже можна зрозуміти, що буття тварини – 
сакральне священнодійство, на відміну від існування людини. 

Тварина, за Ж. Батаєм, істота, іманентна своєму буттю: «Я досліджую тваринний стан в 
одному вузькому аспекті,… тваринний стан – це стан безпосередності, або іманентності» [1, с. 57]. 
Людина, навпаки, – трансцендентна, її потойбічність виражена у відриві від світу тварин, від 
Природи в цілому. Людина усвідомлює себе не твариною – в цьому її трагедія. Людина 
відчужується від себе як тварини – тварина стає для неї «ding an sich (річчю в собі)». Процес 
відчуження відбувається в ту мить, коли людина вперше використовує знаряддя праці. У цьому, 
здавалося б традиційному марксистському мотиві, філософ добачає глибинний психологічний зміст: 
людина бачила у знарядді праці продовження себе самої, і все, чого воно торкалося, ставало 
частиною її нового профаного стану – світу трансценденції. Людина перетворює оточуючу 
реальність на світ речей, об’єктів (особливих надприродних утворень, смисл яких у розриві 
іманентного стану): «…об’єкт володіє таким змістом, який прориває нерозрізненість континууму, 
протистоїть іманентності або взаємопереливу всього сутнього – він трансцендентує все це. Він 
однозначно чужий суб’єктові, його «я», котре все ще існує в іманентності. Він становить власність 
суб’єкта, його річ, але при всьому тому він для нього непроникний» [1, с. 61]. 

Релігія в теорії Ж. Батая проходить два етапи свого розвитку – Архаїчну добу та еру Розуму 
(військовий порядок і промислове піднесення). На кожному з цих етапів релігія виконує одну й ту 
ж саму місію по-різному. 

Епоха архаїки розпочинається з моменту перетворення тварини на людину, часу коли людина 
вперше взяла в руки знаряддя праці і почала упредметнення навколишнього світу. В ході цього 
процесу вона, зрештою, включила у світ об’єктів і себе, і Природу, яка в результаті такої дії стала 
чимось подібним на людину, але набагато грандіознішою та величнішою – «Верховною істотою»: 

                                                 
1У Давньому Римі профанами називали людей, яким було заборонено заходити до храму. 
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«…доводиться зауважити також, що вони (люди) закономірно приписують світу властивості речі, 
«здатної діяти, мислити і говорити»… При такому зведенні світу до речі він отримує водночас 
форму окремої індивідуальності та творчої могутності… «Верховної істоти» [1, с. 64]. Такий стан 
речей, зауважує французький філософ, справедливий тільки для архаїчної ери – Бог іудеїв, а потім і 
християнське божество значно складніші. Тож світ природи, світ іманентного стає світом 
сакрального, з яким людина відчуває свою глибоку спорідненість, вона бажає єднання з ним, але не 
здатна здійснити його – тому що вона вже не тварина. Її тварина стала річчю в собі, а отже не 
доступна профанації, людському способу осягнення, яке й робить акт осягнення тваринного в собі 
неможливим. Виходом з цієї ситуації, на думку Ж. Батая, стає релігія, роль якої в еру архаїки якраз і 
звелася до «вивільнення» тваринного первня людиною. 

Логіка первісної людини, якщо виходити з її психології, в напрямі повернення іманентного 
потаємного первня мала діалектичний характер: «Якщо я втратив своє потаємне внаслідок 
опредметнення світу, значить потрібно здійснити акт зворотній цьому процесові – 
«жертвоприношення», тобто акт знищення речі, того, що людина вважає частиною себе, процес 
протилежний актові креації – створення предмета. Мета жертвоприношення – вилучення об’єкта 
за допомогою порушення послідовності предметного світу зі світу речей: «Люди приносять у 
жертву перший врожай, або худобу для того, щоб вилучити рослини і тварини, а водночас і 
хлібороба, і скотаря зі світу речей» [1, с. 69].  

Жертвоприношення є найбільш потужним, але не єдиним способом позбавлення людини 
упредметнення. За Ж. Батаєм, альтернативним дійством є «оргія», але він вважав її радше 
компромісом, аніж повноцінною заміною жертвоприношення: «Оргія – це не справжнє повернення 
до іманентності, а дружнє (і повне тривоги) примирення двох несумісних світів» [2, с. 76]. 

Роль релігії як інструмента, що дозволив первісній людині примиритися з фактом, що вона 
Людина, докорінно змінюється в наступну добу – еру Розуму. Настає час, коли примат користі 
стає вищим від примату витрати, знищення речей. На перше місце виходить розум, сила, що 
наділяє речі таким атрибутом як користь – ієрархія речей змінюється, у світ входять категорії 
цінності, вартості, головними з яких є поняття «добро» і «зло».  

Поява науки (найвищого втілення розуму, сили що зумовлює появу автономії речей) зумовила 
зміну пріоритетів людського спільноти, замість витрат – зростання багатств (кількісне зростання 
предметного світу). Релігія в еру Розуму теж змінюється: з одного боку, вона виправдовує пануючий 
порядок, створюючи дуальні інститути світлих і темних божеств. Суть яких тепер, як і понять 
«добро та зло», – в засудженні безцільних витрат. Світлі божества – це креативні істоти, деміурги, 
творці (Ахура Мазда, Білобог), темні боги – це руйнівники, спустошувачі землі (Аріман, Сет, 
Аваддон). Добро тепер – це створення «добра», а зло – його знищення. З іншого боку, роль релігії 
залишається тією ж, як і за часів архаїки, вона залишає за собою принципову можливість «спасіння» 
людства з під влади ним же створеного світу, завдяки збереженню тих самих темних божеств, яких 
ми згадували вище. Звідси і найрізноманітніші вчення про «кінець світу» – час, коли «Бог помсти1» 
у безтямній сліпій люті знищить майже весь предметний світ. Чому майже? Тому що ні один, ні 
інший світ не здатний знищити один-одного повністю – людина тепер дуальна істота 
(тварина/людина) і в якій би опозиції вона до себе не перебувала, одна її половинка завжди буде ding 
an sich стосовно іншої, отже зростання, як і руйнування, завжди буде асимптотою: «Таємничий 
порядок не може по-справжньому зруйнувати порядок речей (так само і порядок речей ніколи не 
руйнував до кінця таємничого порядку). Але, досягнувши вищої точки свого розвитку, цей реальний 
світ може бути знищений – у розумінні редукції до стану втаємниченості» [1, с. 97]. 

Отже, можна дійти висновку, що релігія як технологія створення людино-речі навряд чи 
була б ефективною в межах розуміння теорії релігії Ж. Батая, тому що дуальна природа людини не 
дає їй шансів: Тварина не річ, вона частина природи в людині і, якщо навіть вдається якось 
уречевити людське, то з твариною таке зробити не вдається – «скільки вовка не годуй, він все одно 
у ліс дивиться» (українська приказка). Для французького філософа релігія – це навіть не 
технологія примирення людського і тваринного первнів, це своєрідний міст між ними, який, 
незалежно від зовнішніх релігійних форм і оцінок, існує завжди у тому чи тому вигляді. 

                                                 
1 За Ж. Батєм 
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Summary 
Martynenko O. Technological Potentials of Religion (Anthropological Dimension. The possibility of 

existence of religion as a technology is analyzed through the concept of technology, historical features of the 
phenomenon of religion in the ancient and the modern era. The author outlines the anthropological essence of 
religious worldview as a "technology of production of things" and as a dual-transcendent human existence in 
relation to its animal beginning. Keywords: religion, technique, technology, manufacturing, thing, human, animal. 
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ФЕНОМЕН ЗДОРОВ’Я ТА ПРИНЦИПИ ДОСКОНАЛОСТІ  
В АНТРОПОЛОГІЇ СХІДНОЇ ПАТРИСТИКИ 

 
Досліджується феномен здоров’я з позицій розкриття основних принципів довершеності людини у 

східнохристиянській патристичній традиції. Визначається явище досконалості у витоковому зверненні до 
атрибутів Божественного Абсолюту довершеності, його тварного ідеалу – людини, що в динамічній 
заданості їх актуалізації уможливлює досягнення здоров’я. Висвітлено теоретичні принципи можливості 
життєво-практичної реалізації богообразних властивостей в ідеально спроектованому природному 
функціоналі першоствореної людини. На основі аналізу характерних рис запропонованих патристичних 
ідеальних моделей розкрито богословсько-антропологічну специфіку інтерпретації поняття досконалості 
та доведено концептуально-конотаційну єдність із поняттям здоров’я в точці дотику ікономічно 
обґрунтованої ідеї цілісності. Ключові слова: здоров’я, досконалість, святість, феосис, цілісність, образ, 
подоба, природа, іпостась. 

 
Упродовж багатовікової історії становлення західноєвропейської, а відтак, і всієї світової 

наукової медицини традиційно сприймалось як когнітивно-методологічний факт безапеляційне 
твердження, згідно з яким з’ясування принципів феномену здоров’я здійснюється лише за умови 
та можливості зворотно оберненої полярності щодо аналізу проблеми хвороб. На жаль, тільки з 
позиції усвідомлення одного явища – хвороби стало можливим осмислення іншого – здоров’я. 
Однак у святоотцівській традиції інтерпретації здоров’я як явищої есенційно-енергійної норми 
такий методологічний підхід є радше виключенням, аніж правилом. Проблема розгортається 
насправді в іншій перспективі – перспективі догматично-метафізичної та досвідно-містичної 
раціональності-споглядання (позбавленої будь-якої самобутньо-приземленої «раціональності»), 
перспективі діаметрально-протилежній щодо аксіологічної, онтологічної та методологічної 
зорієнтованості – обоження. Саме з урахуванням такого, традиційного для східної патристики 
підходу до аналізу принципів досконалості були втілені в життя наукові задуми відомих 
дослідників Ж.-К. Ларше [16], С. Хоружого [13], Ю. Чорноморця [14], С. Заріна [5], В. Лоського [7], 
митроп. Іларіона (Алфеєва) [6], прот. М. Малиновського [11], протопресв. М. Помазанського [12]. 
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Зокрема, дослідження прот. М. Малиновського, митроп. Іларіона (Алфеєва), протопресв. 
М. Помазанського, В. Лоського присвячені розв’язанню проблеми досконалості з догматичних 
позицій ортодоксально християнської традиції в систематичному зведенні всього корпусу 
віровчення, а тому не відзначаються специфічністю всебічності її вивчення. Дослідження 
практичних способів досягнення довершеності С. Заріна, її загальних патристично-антропологічних 
принципів сучасного українського вченого Ю. Чорноморця, чітко систематизованих поглядів 
осмислення в історико-філософському й патристичному (паламістському) синтезі нині відомого 
російського дослідника С. Хоружого все ж не висвітлюють цю проблему крізь призму осмислення 
феномену здоров’я. Лише дослідження знаного в сучасних європейських наукових колах патролога 
Ж. К. Ларше присвячені аналізу теоретичних (патристична традиція) та практичних (аскетика) 
аспектів досягнення досконалості як духовно-лікувального процесу. Однак, незважаючи на 
вичерпність окремих загальнодосліджених проблем, не з’ясованими ще залишаються вузько 
зорієнтовані атрибутивні, конкретно «симптоматичні» вияви явища здоров’я в контексті 
досконалості, чому й присвячена наша розвідка.  

Метою дослідження є з’ясування основних атрибутів-якостей у східнопатристичному 
конструкті ідеальних моделей довершеності, перспектив їх можливого езистенційно-практичного 
здійснення, ікономічної реалізації телеологічності буття всього досконало існуючого як цілісності, 
його здоров’я. 

Відповідно головні завдання полягають у: висвітленні властивостей Божественного 
Абсолюту досконалості, аналізі їх тварно-богообразної заданості у природі людини, розкриття 
теоретичних перспектив їх актуалізації як засобу досягнення здоров’я, з’ясуванні етимологічних 
аспектів можливої концептуально-конотаційної сумірності понять «здоров’я» і «досконалість».  

Першим кроком до аналізу досконалості є загальне визначення поняття, зважаючи на його 
етимологічні корені. Грецькі терміни, якими визначається поняття «досконалого», «досконалості» 
є похідними від слів – мета, ціль, завершення, і в цьому ж значенні було перекладене грецьке 
слово «telos», церковнослов’янською як «верхъ», що в українській мові збереглося з часткою «до-» 
(іменник «довершеність»), позначає актуальне прилучення до.., того що є вершиною, апогеєм 
вивищеності, розвитку (рос. еквівалент – «совершенство»). В українській мові прикметник 
досконалий, згідно з етимологічним аналізом Н. Москаленко та М. Шанського, можна продовжити 
синонімічним рядом «довершений, цілковитий, чудовий» [4, c. 255]. Для комплексної 
термінологічної характеристики доречно вказати на латинські відповідники – «perfectus, perfectio», 
похідні від «fасеrе» з часткою «реr», що може тлумачитись як «зроблене, виконане до кінця, 
всеціло» [13, c. 44]. Тобто, досконале – це те, що спрямоване до кінця як завершального акту 
всього, що, прагнучи бути співвивершеним, скеровується стараннями досягти (у всій повноті 
цілісності) того, на думку Отців, що, цілковито здійсниться після завершення цієї емпіричної 
обмеженості, екзистенційної мінливості, часовості буття. Відомий російський дослідник 
паламітського синтезу С. Хоружий зазначає: «Досконалість може розумітись у значенні повної 
відповідності чи повного здійснення певної цілі, повної завершеності, втілення певного задуму. Це 
один із головних аспектів, що фігурує майже у всіх концепціях досконалості» [13, c. 45]. Справді, 
з’ясування етимологічних коренів термінів цього поняття підштовхує до осмислення, в 
інтерпретації Отців християнського Сходу – безмірної величі Божественного задуму-волі в якості 
боголюдського (синергетичного) проекту стосовно провіденційно зумовленого онтологічного 
преображення людства та всього тварного космосу. Це, своєю чергою, дає підстави для аналізу 
змісту і мети існування людини, згідно із святоотцівською традицією (досягнення потенційно 
можливого тварного ідеалу досконалості).  

Складність осмислення феномену досконалості полягає хоча й у синергійній, та все ж 
полярності Божественного й людського. «Бог, – стверджує свт. Василій Великий, – повнота всіх 
якостей і досконалостей в їх найвищому та Безкінечному вигляді» [цит. за: 12, c. 54]. Тобто, 
Творець як нетварне Мірило та Ідеал для всіх можливих позитивних тварних сутнісних і сутнісно-
іпостасних звершеностей, як вважають Отці християнського Сходу, постає онтологічним 
Першообразом досконалості, що досвідно осягається апофатично та мисленнєво пізнається у 
катафатичний спосіб її реалізації [цит. за: 6, c. 78]. За умов такої незлитно-нероздільної 
методологічної діади у східнохристиянській патристичній традиції Вседосконалість 
характеризується, по-перше, в онтологічно-сутнісному плані апофатично, як повнота: 
самобутності, незмінності, часової непідвладності, невимірності та просторової неосяжності. По 
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друге, у духовно-енергійному плані, катафатично, Божественна Вседосконалість розкривається в 
абсолютному вияві: розуму, премудрості, всевідання, діяльнісної всеповноти сил, всеблаженства, 
благості, милості та любові, правди і, насамкінець, в її власній «іпостасі» святості [11, c. 38].  

Апофатичність онтологічних властивостей Божих у єдності безмірності та багатоаспектності 
своїх довершеностей вже утверджує природну абсолютність і недосяжність Божественних 
досконалостей для людини. Однак сама постановка проблеми властивостей досконалості, що 
аналізується нами, вказує все ж таки на перспективність її позитивного розв’язання, хоча Бог за 
природою – непізнаваний. Та коли Творець за природою не є пізнаваний, то не за благодаттю. 
Саме тут пломеніє обрій досягнення духовно-особистісної енергійної довершеності, що через 
позитивний імпульс-зволення іпостасної налаштованості у співдії з вектором логосно-природної 
заданості синергійно вибудовує благобуттєвий, заради вічноблагобуттєвого тропосу існування 
максимально довершеної природи за благодаттю.  

Такого роду можливості з’являються у перспективі катафатичного підходу до з’ясування 
духовно-енергійних принципів досконалості в межах категорійної пари «Божественне – людське». 
Аналіз цієї групи властивостей зумовлюється тим, що Бог для св. Отців є духовно-розумною 
істотою, або Особистістю, яка, творячи іншу особистість, благоволить відкрити Себе у ній в 
безмежності своїх довершеностей. В єдності з Творцем «істинна людяність реалізується лише тоді, 
коли вона [людина – авт.] живе в Богові та володіє божественними якостями», оскільки, – як 
навчає Анастасій Синаїт, «створивши Адама за образом і подобою Своєю, Бог через «вдуновіння» 
вклав у нього благодать, просвічення і промінь Всесвятого Духа» [цит. за: 6, c. 81]. Через 
«закарбування» новоствореної природи відбулося, за словом свт. Афанасія Олександрійського, 
«усиновлення людини Отцю через Сина в Дусі Святому» [цит. за: 8, c. 354]. Не випадково 
свт. Григорій Богослов наголошував: «ми – частина Бога» і людина має в собі «струмінь 
невидимого Божества», що є ознакою причетності до божественних енергій [16, р. 35]. Своєю 
чергою, ці енергії-якості, здійснюючись у творчому акті, через їх незчисленність, розкриваються 
безкінечною множиною властивостей, які, будучи думками-воліннями Бога стосовно людини, 
фактично і є логосами її сутності, а тому – природно їй відповідними. Хоча вони – божественні, та 
через свою сутнісну заданість у творенні, за даром благодаті, постають як істотно людські 
властивості, є загальною ознакою її людськості, тобто потенційно справжньою і довершеною 
людиною вона стає, володіючи ними.  

Через безлічі атрибутів-якостей, багато з яких для нас є невідомими, у творах Отців і 
вчителів Церкви можна знайти їх своєрідні категорійно зведені синтези, які систематизуються 
через найбільш важливі властивості «за Образом»: розумності (Іоан Дамаскін, Максим Сповідник, 
Кирило Олександрійський, Василій Великий, Климент Олександрійський, Климент Римський), 
свободи (Іоан Дамаскін, Максим Сповідник, Кирило Олександрійський, Василій Селевкійський, 
Дідим Сліпий, Григорій Ніський, Василій Великий, Іриней Ліонський). Та залежні від них через 
уподібнення Творцю у співдії Духа: керування (патріарх Константинопольський Фотій, Феодорит 
Кирський, Іоан Золотоустий, Кирило Олександрійський, Григорій Ніський); властивість творити 
(Григорій Палама, патріарх Константинопольський Фотій, Василій Селевкійський, Феодорит 
Кирський); властивість безсмертя та можливість нетління (Немезій Емеський, Мефодій 
Олімпійський, Татіан) [див.: 14, с. 75-76].  

Богообразні властивості задані «ніби в потенції» [15, р. 206], «зародку» [цит. за: 16, р. 39], 
щоб у подобі, яка є «його актуалізацією» [15, р. 206] «заставити їх вирости, довести до 
завершення» [цит. за: 16, с. 40]. У такий спосіб риси образу Божого в людині, враховуючи 
можливість реалізації їх потенційності в уподібненні Богу, в звершеній формі доброчесностей 
богоподібності через їх здійснення можуть бути визначені як досконалість. Онтологічний аспект 
якої полягає в тому, що властивості «за образом», будучи творчим даром у людській сутності як 
природні можливості [див.: 14, с. 74], здійснюючись (зі зміною тропосу існування без зміни 
сутнісного логосу), роблять людину богоподібною, тобто, через їх актуалізацію як 
доброчесностей, наділяють божественними властивостями, що дозволяє їй володіти за благодаттю 
тим, чим Бог – за природою [див.: 9, с. 124]. Отже, людина природно олюднюється і стає не лише 
потенційно, а й актуально довершеною у причетності до сутнісного, потенційно-актуального 
Джерела її властивостей, Якому й уподібнюється [див.: 18, p. 89-91]. 

Першостворена, хоча лише потенційно досконала, людина, у синергії волі з божественною 
благодаттю, розкривала перспективи єдино-вірної, природно властивої для неї мети – актуальної 
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єдності з Богом. Навіть повеління Творця (Бут. 2, 16-17) мало на меті допомогти правильно 
використати останню, за словом прп. Максима Сповідника, умовну «недосконалість» – свободу 
[див.: 7, c. 185]. Такий зразок Божественно-людських відносин, «обезсилюючи» Бога, заради 
єдиного вибору Бога, утвердив би не лише Його всемогутність, а й людську вседовершеність. 
Завдяки такому виборові Адама, який узгоджувався б із його природною волею, людина 
отримувала можливості здійснення богообразних здібностей, водночас реалізовуючи своє 
всесвітнє призначення, зміст якого полягав, на думку прп. Максима Сповідника, через звершення 
п’яти послідовних синтезів (об’єднання створеного і нествореного буття, чуттєвого і надчуттєво-
розумовоосяжного, у сфері чуттєвого – неба (ангельський світ) і землі, на землі – раю і решти 
землі, в раю – її господаря – чоловіка та його помічниці – жінки) в іпостасній єдності зі своїм 
Творцем [див.: 8, c.358].  

Людина за структурою природи, маючи можливість сягати Нетварного за допомогою 
власного розуму (ума), будучи пов’язаною з усіма головними видами розділеного сутнього (із 
землею – тілом, з чуттєвим буттям – відчуттями, з розумовоосяжним – душею), повинна була всі 
ці частини різноманітності творчої активності Бога (згруповані у поділах на тварне – нетварне, 
чуттєве – надчуттєво-розумовоосяжне та ін.) «підкорити одну іншій, нижчу вищій, і, таким чином, 
об’єднати в єдиному прагненні до Бога» [3, с. 74]. Повеління Боже щодо виконання закону 
свободи (Бут. 2,16-17) та піклування про світ (Бут. 1,26) задля його об’єднавчого преображення 
повинно було розкрити в першоствореній людині сутнісний потенціал сили і дієвого засобу 
виконання цього закону, що, як наслідок, утвердило б і виявило у ній Божественну правду в 
цілісності всього сутнього, його досконалості. Синтез стáтей – плід внутрішньої єдності природи 
людини (сил душі) [див.: 10, c. 169], через безстрасність і завдяки властивості розумності у 
комплексі необхідних доброчесностей [18, p. 407] вивершує її як «духовний рай». Саме тоді, 
завдячуючи зв’язку реалізованих здібностей керування, людина стає посередником об’єднання 
цього «раю» із рештою землі (єднання з та через тілесність) у всеземній єдності любові, що 
створює передумови синтезу у сфері чуттєвого – піднесення справжньої чуттєвої діяльності 
людини до того ж рівня чуттєвої дії світу. Максимально заповнивши чеснотами земний світ і 
досягнувши «рівноангельською доброчесністю» [3, c. 74] подібності життя ангелів, цілісно 
довершена людина здобула б спроможність екстатичного сходження до небес, особливої сфери 
розуміння-пізнання, що створює сприятливі умови для осягнення специфічного знання внаслідок 
наступного чуттєво-інтелігібельного синтезу. На цьому рівні процесу об’єднання людина, завдяки 
«рівноангельському віданню» [3, c. 75], стала здатною споглядати надчуттєві логоси всіх чуттєвих 
сутніх, всю ієрархію божественних мислеволінь [див.: 2, c. 153] у гносеологічній трансценденції 
з’ясування загального логосу всього сутнього, всезагального творчого поруху Бога стосовно світу 
в усеосяжності любові. «За посередництвом любові» та дивом божественного людинолюбства в 
останньому синтезі «космічному Адамові» потрібно було подолати прикінцевий бар’єр між 
тварним і нетварним, творінням і Творцем. На цьому, завершальному етапі послідовних 
об’єднань, людина досягла б межі двох різних реальностей, незмірну відмінність між якими 
прп. Максим Сповідник називає безоднею [див.: 10, c. 76]; синтезу, який, будучи надприродним, 
розкриває якісно вищу, нову буттєву, точніше «вічноблагобуттєву» сферу життя в Бозі. 
Поєднавши в собі все створене сутнє, Адам повинен був «привести єдине творіння до Бога. Тоді й 
Бог віддав би Себе людині і всьому творінню, зібраному в людині; здійснилося б обоження 
творіння» [3, c. 76]. Та ось неосяжність промислу Божого, що через прагнення цієї іпостасної 
єдності з людською природою [див.: 17, p. 78], «подає сутнім можливість завершити рух до Бога» 
[цит. за: 17, p. 79], а через усиновлення дарує змогу жити в долученні до внутрішнього життя 
Трійці [там само, p. 80]. Прп. Максим Сповідник проголошує ідею втілення предвічного Логоса, 
Який силою Божества у боголюдстві природ здолає ту незбагненну «безодню» тварного – 
нетварного, оскільки «хоче завжди і у всіх Божий Логос і Бог Свого олюднення здійснюватися 
таїнству» [цит. за: 8, c. 377]. Обоження людської природи у Христі дарувало б можливість природі 
людини безперешкодно засвоювати всю повноту Божестенних енергій, як наслідок, «тварна 
природа» «виявляється одним і тим же, за станом благодаті, з нетварною (природою) – всеціла зі 
всецілим Богом і стаючи всім тим, що є Бог, крім тотожності за сутністю» [цит. за: 8, c. 378]. 
Останнє було б ознакою здійснення, через уподібнення, не лише катафатично осмислюваних 
властивостей: розумності, свободи, за благодаттю досягнення Божественної святості, 
всемогутності, керування, буття згідно з милістю закону Божественної правди у всеблаженстві та 
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всеосяжній любові, а й апофатичних – Божественної у Христі й тварної у Його людстві: 
самобутності, незмінності, вічності, незмірності, всюдиприсутності за єдністю з усім сутнім. 

Здійснивши першопочаткове призначення через внутрішнє зведення до цілісності (зцілення, 
оздоровлення), Адам поєднав (оздоровив) усе інше створене в собі постійним спогляданням у 
кожній речі Єдиного Бога так, що панував мир у всіх і в усьому. Реалізовуючи Божественний 
задум щодо приведення до гармонічної всеєдності (що є характерною рисою здоров’я) всього 
створеного сутнього за посередництвом людини, реальним поставало природне, істинне для неї 
життя «без суму, болю, турбот». «Володіючи Божественними дарами і власною силою, що 
походять від Слова Отця», яке втілилось і подолало бар’єр началобуттєвості (нетварності), 
змінюваності, просторово-часового обмеження, людина «не повинна була боятися жодної 
внутрішньої хвороби, бо: в її плоті бездоганне здоров’я, в її душі бездоганний спокій». 
Характерними можуть бути названі лише «здорові й стабільні якості, в їх природному стані» [цит. 
за: 16, р. 37]. Через єдність із Богом, абсолютним джерелом здоров’я, напуваючи свою спраглу 
духовно-тілесну природу, вона підтримувала у всеєдності реалізованості (зціленості) всі даровані 
їй здібності. Тоді, погоджується свт. Григорій Ніський, «людський рід, так, як і було задумано, 
насолоджувався здоров’ям» [1, c. 77].  

І ось, нарешті, на цьому етапі дослідження, ми підійшли до можливості здійснення первинно-
поверхневого аналізу головної ідеї проблеми здоров’я, яка, як і будь-яка геніальність, є простою, 
хоча й пропедевтично складно осмислюється. Для цього цікавим, як додатковий аргумент і 
доповнення, є з’ясування того, що святоотцівська ідея цілісності, всеєдності прослідковується у 
термінологічно-етимологічних витоках самого поняття «здоров’я». Ш. Ондруш стверджує, що слово 
«здоровий» виводиться від псл. sorvъ (як спорідненого з д.-інд. sárvaḥ, soluos / soruos «цілий»; лат. 
salvus, грец. olos «цілий, здоровий»), srov- > zdrov, strav- > sdrav. [4, c. 255] У панівній, для писемно-
творчого спадку східних Отців, грецькій мові, за умов богословського підходу до термінологічного 
аналізу, адекватним (що властиво і для новозавітних текстів) у даному концептуальному руслі є 
використання слів, похідних від дієслова σώζω, яке, своєю чергою, має той самий корінь з 
прикметником sos (saos), який (saos) є похідним із tvaos; tva – тотожне д.-інд. tuvi – сильний, 
могутній. Це дає підстави С. Заріну визначати прикметник sos (saos), як власне здоровий (лат. sanus). 
І в текстах Нового Завіту грецьке soksein у позитивно- динамічному смисловому аспекті означає – 
повернення цілісності, міцності, здоров’я. У пасивній формі дієслово sokso перекладається саме 
«видужати», стати здоровим, отримати зцілення» [5, c. 97].  

Характерна для представників східної патристики ідея всеєдності (цілісності) зводить дві 
смислові лінії (досконалості й здоров’я) у цьому вузько зорієнтованому аспекті їх накреслення 
через аналіз: явища в його абсолютному та максимально можливому ідеальному варіантах 
інтерпретації; теоретичних перспектив практичного втілення в життя; етимологій термінів 
«досконалість» і «здоров’я» у своєрідне феноменологічне єдине, специфічну концептуально-
конотаційну цілісність. А тому на пряме запитання: що ж таке здоров’я для представників 
східнохристиянської патристики? Геніальною простотою відзначається й відповідь: здоров’я і є 
ознакою, змістом досконалості. Воно постає перед нами тією телеологічною суттю, метою, 
смислом буття людини, а, через неї, і всього всесвіту (тією вершиною, безкінечно-неперервним 
завершенням розвитку, постійно тривалим вивершенням у всецілості); неперевершеним даром, 
який вже як дар апріорі є досконалим і все ж потребує активної співдії в його реалізації, тобто 
станом динамічної заданості, завдяки якому долаються умовності роз’єднаності в перспективі 
об’єднання всіх структурно-функціональних частин природи людини, її властивостей у здійсненні, 
як богообразного уподібнення Творцю; головне – фундаментальною ідіомою, ознакою і змістом 
«способу існування» за «логосом природи» у Боголюдському проекті єдності досконалого 
людства, в абсолютному звершенні за благодаттю обоження – довершеністю у Бозі! 

Висновок. Отже, в результаті проведеного дослідження з урахуванням вихідного підходу в 
ката- й апофатичній діаді осмислення явища здоров’я з позицій патристичних принципів 
досконалості було проаналізовано якісні атрибути-показники в його витокових моделях 
довершеності (Божественному та першоствореному людському). Відповідно, з’ясовано 
динамічний аспект досконалості, що полягає в реалізації цих атрибутів (властивостей) у 
богообразній заданості через богоуподібнення. Ця особливість, в інтерпретації Отців 
християнського Сходу, розширює перспективи осмислення здоров’я не лише як функціональної 
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норми природи людини, а й як запоруки та прикінцевого атрибуту метафізичного преображення 
через обоження. Аргументовано доведено, що долаючи у втіленому Логосі межі тварного – 
нетварного, першостворена людина покликана була здійснити покладений на неї природний 
обов’язок носія тварного ідеалу здоров’я, своєрідного цілителя себе та всього всесвіту, сягаючи 
природно-властивих для нього іпостасних перспектив бути богом за благодаттю. Святоотцівська 
ідея всецілості, на прикладі ідеально змодельованого конструкту в екзистенціно-практичному 
аспекті її досягнення через удосконалення, дає підстави стверджувати факт існування своєрідної 
феноменологічної єдності «природи» досконалості та її «іпостасі» здоров’я. 
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Summary 

Marchuk А., Marchuk O. Phenomenon of Health and Principles of Perfection in the Anthropology of the 
Eastern Patristics. The aim of the research is the phenomenological analysis of the basic idioms of the content-
multifold phenomenon of health from the standpoint of disclosure of human perfection basic principles in the Eastern 
patristic tradition. In the process, specific and general scientific research methods were applied: phenomenological 
method, method of historicism, methods of textual and comparative analysis based on patristic approaches to 
theologizing. The analysis of characteristics (in their ontological, existential-practical manifestation) showed the 
specific relationship between the concepts of perfection, holiness, impartiality, and deification, and highlighted the 
conceptual and definitive features of the phenomenon health conceptual framing. Its meaningfulness was proved as of 
a practically realized invariant of symbolic-descriptive terminological-nominal and phenomenological securing to and 
in the phenomenon of theosis. Keywords: health, perfection, holiness, impartiality, theosis, nature, hypostasis. 
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ПРО ТВОРЧІСТЬ БЕРНАРДО БЕРТОЛУЧІ В КОНТЕКСТІ 
ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОЇ СУПЕРЕЧКИ ПРО АТЕЇЗМ 

 
Актуалізуючи суперечку теїстичного й атеїстичного екзистенціалізму, автор досліджує творчий 

пошук Б. Бертолучі й доводить, що для західноєвропейського кіномистецтва, суголосного з 
людинознавчими пошуками представників екзистенціалізму, було характерним осмислення долі людини у 
світі. Окреслено найвагоміші аспекти критики атеїзму Ж.-П. Сартра іншими представниками 
екзистенціальної філософії. Ключові слова: екзистенціалізм, кіномистецтво, релігія, нігілізм, атеїзм. 

 
Як відомо, у межах екзистенціалізму можна окреслити цілу низку напрямів. Зокрема, за 

ставленням до проблем релігії та віри екзистенціальна філософія виявляє релігійну (теїстичну) 
(К. Ясперс, Ґ. Марсель чи М. Бердяєв), іррелігійну (М. Гайдеґер, Ж.-П. Сартр, А. Камю) і 
теологічну течії, причому остання виразно поділяється на християнський (П. Тіліх, 
М. де Унамуно) та юдейський (М. Бубер) екзистенціалізм. При усіх цих відмінностях 
екзистенціалізм – єдина течія, що має спільні витоки у філософській думці ХІХ – початку ХХ 
століть і спільні вихідні принципи. 

Посідаючи особливе місце як у системі культури, так і в духовному універсумі конкретної 
особистості, релігія відіграє важливу роль у житті величезної кількості людей, адже людині властиве 
прагнення до пошуку смислу життя, який дав би їй можливість пізнати саму себе і своє місце у світі. 
Релігійна картина світу суттєво відрізняється від інших передовсім тим, що вона звернена до 
найбільш глибоких проблем буття, а релігійність зовсім не означає «церковності», тобто належності 
до певної конфесії, бо релігійний досвід, відчуття сакрального як межової реальності може пережити 
будь-яка людина. Релігійний досвід при цьому передбачає наявність у людини граничних цінностей 
і віру в те, що ці цінності насправді існують. Для людини цей досвід подекуди не менш достовірний, 
ніж життєвий або науковий, радше він навіть перевершує їх своєю глибиною та безпосередністю. 
Залишаються відкритими питання про те, чи є релігійний досвід самостійним явищем, а чи 
визначається соціальними і психологічними умовами і постає лише грою викривленої уяви. 

Аналіз останніх публікацій. Проблема кінематографічної рецепції ідей екзистенціалізму 
в різні періоди поставала у фокусі численних філософських і мистецтвознавчих досліджень. 
Зокрема, у нашому аналізі ми спираємося на зовсім недавню, а тому певною мірою підсумкову 
працю В. Пеймерло «Екзистенціалістський кінематограф», яка обґрунтовує доцільність 
використання міркувань екзистенціалізму в тлумаченні творчості окремих видатних постатей 
у кінематографі Європи і США [див.: 22]. Однак серед європейських режисерів аналізуються 
світоглядні пошуки лише трьох – І. Берґмана, М. Антоніоні та Ф. Феліні, що, на наш погляд, 
звужує філософський контекст західноєвропейського кінопроцесу, який у 1960–1980-ті рр. 
якраз почав усебічно апробовувати спадок екзистенціалізму. У своїй статті «Буття, критика і 
минуле» А. Сен, посилаючись на дослідження В. Пеймерло, також наполягає на його 
неповноті, згадуючи імена інших режисерів європейського, радянського та східного кіно [див.: 
23]. Описаний недолік частково усувається С. Ферні, який розширює часові межі 
екзистенціалістських кінорецепцій (від 1930–1940-их років), однак звужує їхню географію, 
при цьому навіть не згадуючи конкретних посилань на класиків екзистенціалізму, 
обмежуючись рефлексією екзистенційної «атмосфери» [див.: 20].  

Натомість дослідження Дж. Молітерно [див.: 21] жодним чином не дає змоги припустити 
можливість вивчення творчого пошуку Бернардо Бертолучі в контексті суперечки про атеїзм, яка 
розділила екзистенціалізм. Ми вважаємо, що дослідження доробку цього художника дає змогу не 
лише простежити рецепцію ідей екзистенціалізму, а й розлогіше дослідити різні варіанти 
тлумачення екзистенціалістами проблеми Бога і стосунків із Ним людини. У цьому розумінні 
пропонована стаття є продовженням дослідження, започаткованого нами раніше низкою фахових 
публікацій [див.: 5–8], присвячених Б. Бертолучі та філософії екзистенціалізму. 

Отже, мета статті – на матеріалі кінематографічного процесу в Західній Європі 
(конкретно – Б. Бертолучі) віднайти спільне та відмінне у тлумаченні сакральної проблематики у 
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філософії екзистенціалізму, котра на підставі проблеми божественного непримиренно розділилася 
на теїстичну й атеїстичну. Розв’язання поставленого завдання безпосередньо пов’язане з 
комплексною науковою темою кафедри філософії ДДПУ ім. І. Франка «Діалектика духовних 
процесів» (державний реєстраційний номер 0110U003047). 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Ніцшеанське «Бог помер», за М. Гайдеґером, не означає, що Бога немає. Навпаки, це 

свідчить, що Бог віддалився від людини. «Лише з істини Буття вперше вдається помислити суть 
Священного. Лише виходячи із сутності Священного, можна помислити сутність божественності. 
Лише у світлі сутності божественності можна помислити і сказати, що має називатись словом Бог» 
[17, с. 346]. Це – доля самої Європи: «Нагадаємо з усією гостротою: слова Ніцше дають імення 
долі Заходу упродовж двох тисячоліть його історії» [18, с. 13]. І – майже одразу, ніби 
підтверджуючи Л. Сева, − М. Гайдеґер аналізує наслідки тези «Бог помер» для людини: «Людина 
ніколи не стане на місце Бога, оскільки буттєвість людини ніколи не досягне буттєвої царини 
Бога» [18, с. 64]. Тож М. Гайдеґер, з одного боку, змальовує трагічність ситуації людини без Бога, 
а з іншого – застерігає стосовно абсолютизації людського чинника, адже людина для людини не 
повинна ставати Богом через власну самодостатність. 

Ж.-П. Сартр відкидає існування Бога, не вдаючись до доведення: «…бога немає і звідси потрібно 
зробити всі висновки. … Екзистенціалісти … занепокоєні відсутністю бога, бо разом з богом зникає 
всіляка можливість знайти хоча б якісь цінності в інтелігібельному світі. … Достоєвський якось 
написав, що «коли бога немає, то все дозволено». Це – вихідний пункт екзистенціалізму. Справді, все 
дозволено, якщо бог не існує, а людина, отже, полишена, бо вона ні в собі, ні поза собою не може 
знайти нічого, в чому б могла відчути опóру» [14, с. 326–327]. Тобто філософ розмірковує про етику в 
ситуації, коли людина полишена сама на себе, тому для нас постає проблема дослідження сакрального 
та ставлення людини до нього крізь призму новітнього людського становища. 

Попри це, людина прагне сакрального. З погляду К. Ясперса, релігія народжується як 
подолання «трагічного знання», тобто усвідомлення безвихідності ситуації, в якій перебуває 
людина. Він стверджує, що таке подолання можливе, адже трагічне – не у трансценденції, не в 
основі буття, а в тимчасовому (часовóму) явищі. К. Ясперс писав: «Замість знання про Бога, яке 
недосяжне, ми по-філософськи пересвідчуємось у всеохоплюючій божественній свідомості: «Бог 
існує» − і в цьому реченні рішуче міститься дійсність, на яку воно вказує. Ця дійсність не 
осягається ще в помисленні цього речення; його проста мислимість залишається, більш за те, 
цілком порожньою. Бо в ньому немає нічого для розсудку й чуттєвого досвіду. Те, що у ньому 
власне мається на увазі, досягається лише у трансцендуванні, виході за реальність, як справжньої 
дійсності, яка відчувається за їхнього посередництва. У цьому найвищий пункт і смисл нашого 
життя, де ми пересвідчуємось у справжній дійсності, тобто в Бозі» [цит. за: 3, с. 70]. А ця 
дійсність, за К. Ясперсом, може бути досягнута екзистенцією у споконвічності її співвіднесення з 
божеством (Gottbezogenheit). Тобто філософ відмовляється від будь-яких раціональних засвідчень 
буття божественного, пов’язуючи його зі «споконвічною співвіднесеністю» з божественним, тобто 
з емпірично спостережуваною релігійністю «простої людини», яка не помислює про раціональні 
докази Бога і теологічні тонкощі. Це не означає, що К. Ясперс приймає біблійну чи – вужче – 
християнську релігію. Його філософія вочевидь ближча до «негативної теології», яка відкидає 
можливість позитивного визначення Бога. На цьому шляху екзистенціалізм змикається з 
протестантською «діалектичною теологією», смисл якої полягає в тому, що людина і Бог повинні 
трактуватися наче дві особистості, які не мають між собою нічого спільного, тому всі теологічні 
висловлення є діалектичною системою тез і антитез.1 

Нарешті, для теолога-екзистенціаліста П. Тіліха справжнє божество відкривається у 
ситуаціях неспокою, провини, сумніву, забезпечуючи тим самим можливість людського буття 
взагалі. «Мужність бути закорінена у тому Бозі, який являється, коли у тривозі сумніву зникає 
Бог» [16, с. 119]. Тобто вибір, про який мовилося вище, − вибір релігійний: треба прийняти або 
приречений страх, зануритись у відчай і врешті накласти на себе руки, або ж віднайти у вірі 
мужність бути. «Християнське послання – відповідь на питання, поставлені аналізом людського 

                                                 
1 Так, якщо смисл філософської діалектики у тому, щоб прагнути до синтезу суперечностей (Г. Геґель), то 
смисл діалектики теологічної якраз у тому, щоб відкинути будь-який синтез, тобто формулювати 
суперечності й ставити людину перед вибором, перед Або-Або у к’єркеґорівському тлумаченні. 
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існування; воно може стати справжнім зверненням, незалежним від теоретичної ситуації. У будь-
якому разі це не розв’язання проблеми радикального сумніву. Воно дає мужність бути тому, хто 
навернувся…» [16, с. 110]. 

Варто звернутися до фільму Бернардо Бертолучі «Останнє танго в Парижі» (1971) з його 
пам’ятною сценою, що викликала величезну кількість інтерпретацій, коли камера показує нам 
чоловіка середніх років з неприхованими слідами втоми і розчарування на обличчі, який, 
піднімаючи вгору очі, надривно кричить: «Fuckin’ God!» У цьому крику – безодня змісту. 
Розпочнемо свої міркування з аналізу ідей Ж.-П. Сартра. Філософ не витрачає зусиль на 
доведення того, що Бога не існує; немає жодних доказів неіснування Бога. Атеїзм – «це чисте й 
апріорне визначення позиції з проблеми, яка безмежно перевищує наш досвід» [цит. за: 11, 
с. 64]. Він заперечує можливість творення світу Богом, образ якого склався у традиційних 
уявленнях. Ж.-П. Сартр визначає Бога як «чисту суб’єктивність», а «буття феноменів», тобто 
предметів людського досвіду, – як «чисту об’єктивність». Через таке протиставлення 
суб’єктивності й об’єктивності Бог не тільки не може створити «буття в собі», що визначає 
сутність феноменів, а й навіть мати уявлення про нього. Завдяки онтологічній відмінності між 
Богом як чистою суб’єктивністю і буттям світу як чистою об’єктивністю неможливий будь-який 
вплив бутя, яке творить, на буття створене. Цей погляд був охарактеризований як 
«індепендентизм» (незалежність) і лежить в основі вчення Ж.-П. Сартра про абсолютну свободу. 
Його увага зосереджується на свідомості людини, що втратила віру; ця свідомість є розколотою, 
внутрішньо суперечливою, часто безпорадною. Щоправда, М. Бубер на це зауважує: «Сартр 
виходить з «мовчання» Бога, він не запитує, яка при цьому роль нашої нездатності почути – у 
теперішньому та минулому» [4, с. 489]). Утративши віру в докази існування Бога, людина 
почувається надто розгубленою, дезорієнтованою в житті. Їй незатишно без Бога. «Загубили 
Бога і почали вигадувати богів. Богоусвідомлення підмінилося боговинахідництвом. … 
Раціональне знання продовжує панувати, з ним повинна узгоджуватися віра й обмежувати себе 
веліннями освіченого розуму» [2, с. 60], – казав М. Бердяєв. Понад те, зовнішня реальність 
тлумачиться як нездоланна протилежність уявного, під яким Ж.-П. Сартр розуміє всю 
смислотворну структуру свідомості, усім предметам, які людина  спроможна мислити, бажати, 
уявляти. Світ ні в чому не схожий на Бога і жодною мірою не дозволяє сподіватися, 
розраховувати, покладатися на нього. «Реальність завжди супроводжується крахом уявного, бо 
їхня несумісність випливає з їхньої природи, а не з їхнього змісту» [15, с. 315]. Йдеться, отже, не 
про те, що якісь конструкції свідомості можуть бути ілюзіями, що адекватне осягнення світу 
виявляється гіркою істиною, яка перекреслює наші найзаповітніші уявлення. Йдеться про те, що 
свідомість (оскільки прагне мислити світ від початку й до кінця) ілюзорна, що «гіркота» є 
невід’ємним атрибутом істини. Тільки таке розуміння світу відповідає справжньому атеїзмові, 
послідовному переконанню в тому, що Бога не існує. Світ – «універсальне не те», тобто повна 
відсутність того, що відповідає сподіванням, образам, поняттям, світ не відповідає нашим 
надіям. Тож бути реальним – означає виявлятися стороннім для свідомості, випадковим, а 
зрештою – абсурдним. Ця ідея, на наш погляд, якраз і може тлумачитись як преамбула до 
знаменитого початку «Останнього танго в Парижі».1 

«Атеїзм Сартра, висловлюючись строго, є антитеїзмом: він резюмується не у тверезій та 
впевненій констатації відсутності бога, а в ідеї бога, винного у своїй відсутності» [15, с. 325], – 
підмітив Е. Соловйов. Слова «Бог мертвий», за Ж.-П. Сартром, (в іншому місці він з величезною 
впевненістю, засвідчує: «Dieu n’existe pas»), не слід розуміти ні в тому значенні, що його немає, ні 
у тому, що його вже немає. Замість подібних інтерпретацій він пропонує власну, дещо дивну. Бог 

                                                 
1 Непідготовлений глядач може передчасно назвати режисера атеїстом, а фільм – ілюстрацією Сартрових 
ідей. Однак інші твори постановника примушують нас переглянути такий занадто оперативний «діагноз», бо 
вже у своєму другому (але показовому й етапному для власної творчої та філософської біографії) фільмі 
«Перед революцією» (1964) Б.Бертолучі постає швидше як антиклерикал, а не як атеїст, досліджуючи 
метаморфози релігійної ситуації («Церква є серцем держави, що не знає жалю»; «Християнський моралізм 
став релігією буржуа») у новітній Європі, а пізній «Маленький Будда» засвідчує зацікавленість митця 
східними духовними цінностями і ніби заримовує його багаторічний пошук альтернативи тій релігійній 
ситуації, в якій живе європеєць – сучасник режиссера, тож можна стверджувати, що йдеться зовсім не про 
«вилучення» Бога зі світу. 
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мертвий, він звертався до нас, тепер же він мовчить; ми торкаємось лише його трупа. Однак 
уважно прислухаємося до того, що передує цьому резюме, і проаналізуємо ці слова, знехтувавши 
тим, що під ними має на увазі Ж.-П. Сартр, а саме те, що у минулі епохи людину вважала, що чує 
Бога, а тепер виявилася неспроможною так думати. «А чи не вкладено у ці слова справжню істину, 
що раніше Бог до нас звертався, а тепер німує, і чи не слід це розуміти так, … що Бог живий є не 
просто Бог, який себе виявляє, але й Бог, який «себе приховує»?» [4, с. 486–487].  

Позбавлений можливості екзистенційної самореалізації,1 сартрівський індивід знаходить 
полегшення в шалених, єретичних вибриках: нудьга як спосіб переживання байдужого світу 
непомітно трансформується у відразу до ворожого буття, а недосяжне екстатичне шаленство 
компенсується екзальтаціями, маніями, злочинами, які кидають виклик «порожньому небові). 
«Я молив, я випрошував знаку неба. Посилав небові молитви – відповіді немає. Небо навіть не 
знає мого імені. Я запитував себе щогодини, що я в очах господа? Тепер я знаю: ніщо. Бог мене не 
бачить, бог мене не чує, бог мене не знає. Ти бачиш цю порожнечу над головою: це бог. Ти бачиш 
щілину у дверях: це бог. Бог – мовчання, бог – відсутність. Бог – самотність людська. Немає 
нікого, крім мене, я сам вирішував, яке зло чинити. Я сам обрав добро. Я шахрував: я творив дива. 
Сьогодні я сам себе звинувачую. Один лише я зміг відпустити свої гріхи. Я – людина. Якщо є бог, 
то людина ніщо» [12, с. 312–313] – саме у цих словах Ґьотца із Сартрової п’єси, на наш погляд, 
якнайповніше висловлено жах ситуації людини, коли Бога немає. Ще жахливіше пролунає 
відповідь Генріха: «Якщо бога немає, від людей не врятуватися» [12, с. 313]. Перша тенденція 
знайшла втілення у романі «Нудота», написаному незадовго до війни, друга – у п’єсі «Мухи» 
(одна з капітальних картин, зведена до рангу державного культу, – коли раз на рік під час 
ритуального свята мертвих городяни впадають «у якийсь мазохістський екстаз і нестямно 
віддаються самобичуванню» [9, с. 615], а образ «відсутнього Бога» втілений у постаті диктатора 
Юпітера, який наче символізує собою те саме вічне і байдуже буття: «… Моє царство не 
закінчилося, до цього ще дуже далеко» [13, с. 78], – каже повалений Орестом Юпітер).  

Про атеїзм Ж.-П. Сартра влучно висловлювався Г. Марсель: «Його атеїзм потребує бога, 
якого треба спростувати, щоб не перетворитися на цілковиту банальність. Якщо використати 
відмінність, яка видається мені важливою, то це радше антитеїзм, аніж атеїзм. … Ніцше, ми це 
бачили, не вдовольняється тим, що каже: «Бог помер», у тому розумінні, в якому Паскаль, 
наводячи вислів Плутарха, казав: «Великий Пан помер». Твердження Ніцше нескінченно 
трагічніше, адже він наполягає, що це ми, ми самі, убили Бога: тільки це, єдине, допоможе відчути 
той священний жах, з яким Ніцше вимовляє ці слова. Мені розповідали, що Ж.-П. Сартр, у зеніті 
своєї слави, на зустрічі з журналістами Женеви невдовзі після Визволення заявив їм: «Панове, Бог 
помер». Як не побачити, що екзистенційне звучання тут – зовсім інше, бо священний жах щез, 
його замінило вдоволення людини, яка має намір спорудити свою доктрину на руїнах того, у що 
ніколи не вірила» [10, с. 119]. Судження Ґ. Марселя з’явилось у перше повоєнне десятиліття; це 
спокійна й урівноважена оцінка, яка бере до уваги глибинні тенденції сартрівської філософії, вона, 
якщо хочете, надчасово правильна і провіщає подальшу долю «сартризму» аж до «бурхливого 
травня» 1968 року. Разом з тим слова Ґ. Марселя цілком непридатні для пояснення того, чим було 
«Буття і Ніщо» для його першочитача – французького інтелігента похмурих 1940-их років. 
Антитеїзму Ж.-П. Сартра тоді ніхто не чув, інші турботи займали людей, роблячи їх 
несприйнятливими до богоборчої двозначності та антитетики сартрівського мислення. У ті часи 
фундаментальну працю філософа інтелігенція сприймала передовсім як «маніфест 
антиколабораціоністської думки» [15, с. 326]. У часи війни «богополишеність» сприймалася 
майже аксіоматично. «Я не мав сумніву в існуванні Бога, не у цьому моя мýка. Людині не вдалось 
убити Бога. Але я часто відчуваю, що Бог пішов зі світу, богополишеність світу і людини, мою 
власну богополишеність. Богополишеність людських спільнот і цивілізації є головним духовним 
досвідом епохи, в яку мені довелося жити» [1, с. 580–581], – писав М. Бердяєв. Тож ідеї Ж.-
П. Сартра мали тоді радше конкретну ситуаційну спрямованість, і тому ми не можемо однозначно 
прийняти іронію Ґ. Марселя стосовно Сартрового «полегшеного» безбожництва. 

                                                 
1 Ж.-П.Сартр називає її «екзистенційним святом» – натомість нерозважливість постає «святом існування», в 
якому реалізується не детермінований, спонтанний проект індивіда, «іррефлективна» свідомість утілюється 
в чомусь сутньому, яке перебуває серед речей та обставин. 
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Коли ми спробуємо звинуватити героя фільму в нігілізмі (ми продемонстрували, що 
повноцінним атеїстом його ніяк не назвеш), то наштовхнемось на Гайдеґерове вчення, згідно з 
яким Пол з «Останнього танго…» − просто божевільний, а ніякий не нігіліст. «Божевільний 
нестримно кричав: «Шукаю Бога! Шукаю Бога!» То він божевільний? Наскільки? Він з’їхав з 
глузду. Бо зрушився з площини попередньої людини, на якій ідеали, які втратили дійсність, – 
надчуттєвий світ – видаються за дійсне, попри те як набуває дійсності те, що протилежне до них. 
І все ж вона внаслідок цього лише повністю увійшла … у визначене для такої людини буття – їй 
суджено було бути animal rationale. … Нероби усунули мислення, підмінивши його пересудами, – 
балаканина чує нігілізм всюди, де передчуває небезпеку для своїх роздумів. … Мислення ж 
почнеться тоді, коли ми осягнемо нарешті, що звеличуваний віками розум – цей найупертіший 
супостат мислення» [18, с. 77–78]. У такий спосіб М. Гайдеґер переводить проблему в регістр 
співвідношення розсудку і розуму – й тоді ми не зможемо ніяк витлумачити крик Пола з 
«Останнього танго в Парижі» (напрошується лише одна невдоволеність життям, неможливість 
змиритися з його нерозумністю, крик розчарування та відчаю, банальна «погроза», адресована 
Богові), оскільки режисер ніяк не актуалізує такого співвідношення в контекті всієї своєї 
творчості, на відміну, наприклад, від свого вчителя П.-П. Пазоліні, для якого дилема «розсудок – 
розум» постає одним із головних ідейних стрижнів кінематографічного пошуку. Відтак 
Б. Бертолучі в розумінні аналітичності дещо «програє» своєму вчителеві П.-П. Пазоліні, бо в 
історії європейського кіно він лише констатує ситуацію підміни розуму розсудком, тоді як другий 
намагається дошукатися причин такої метеморфози. 

Ще один варіант волання героя фільму Б. Бертолучі – в лещатах сумнівів і відсутності 
смислу він не приймає власного відчаю, а тому (тепер уже за П. Тіліхом) – не вірить. «Чи може 
віра протистояти силі небуття в його найрадикальнішій формі? Чи існує такий тип віри, який 
зміг би існувати поряд із сумнівом і відсутністю смислу? … Серед екзистенціалістів помітна 
тенденція відповідати на ці запитання стрибком: від радикального сумніву – до догматичної 
впевненості, від утвердження відсутності смислу – до набору символів, які висловлюють смисли 
якоїсь конкретної церковної чи політичної групи. … У будь-якому разі такий стрибок не дає 
розв’язання проблеми радикального сумніву. Він дає мужність бути тому, хто пережив 
звернення, але він не відповідає на запитання, як же можлива така мужність сама собою. 
Відповідь має прийняти в себе, як свою передумову, стан відсутності смислу. Людина, в 
лещатах сумнівів та відсутності смислу, не може вирвати себе із цих лещат: одначе ж вона 
вимагає такої відповіді. … Вона шукає певної абсолютної опори для того, що ми назвали 
мужністю відчаю. Тут можлива єдина відповідь (якщо лише людина не уникає запитання): саме 
собою прийняття відчаю і є віра і, в кінцевому рахунку, мужність бути» [16, с. 110]. Отже, якщо 
скористатися міркуваннями П. Тіліха, героєві картини просто не вистачило мужності бути − і 
розгортання дії якраз у цьому нас і переконує: Пол обирає «не бути», тобто цілком по-дурному 
гине від руки власної коханої (спроби витлумачити інтимну спілку Пола і Жанни в контексті 
«сильна жінка – слабкий чоловік» при такому повороті мають під собою певне підґрунтя для 
пояснення, адже Пол виявляється справді слабким – у Тіліховому розумінні цього слова – 
чоловіком). Маємо сміливість припустити, що Пол таки прийшов до Бога в останній момент 
свого життя – на межі буття і небуття, в момент усвідомлення справжності дійсності, 
вирвавшись у такий трагічний спосіб з тенет несправжнього буття. Недаремно ж К. Ясперс 
писав, що Бог є, і у цій тезі вирішальне значення має дійсність, на яку вона вказує. Те, що у ній 
власне передбачається, розкривається перш за все у трансцендуванні, у переході за межу 
реальності, здійснюваному завдяки цій самій дійсності, яка відчувається нами як справжня. 
«Тому найвища точка і смисл нашого життя осягаються там, де ми переконуємось у справжній 
дійсності, а це означає – у Бозі» [19, с. 48]. 

Висновки. Аналіз теорії індепендентизму Ж.-П. Сартра в її зв’язку з роздумами інших 
представників екзистенціалістської філософії засвідчує потребу врахування потенційної 
можливості нашої нездатності почути Бога, тобто Бог зовсім не помер, радше проблема криється у 
сучасному стані людини, яка втратила Бога, та їй від цього незатишно (як це засвідчує аналіз 
творчості Б. Бертолучі). У перспективі розгортання дослідження варто здійснити філософський 
аналіз форм і засобів кінематографії, в яких найяскравіше подавалися ті риси і детермінанти 
людського існування, що вписуються у характерне для екзистенціалізму розведення онтичного й 
онтологічного статусу буття людини порівняно з іншими видами сутнього. 
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Summary 
Buryi A. Bernardo Bertolucci's Heritage in the Context of Existential Dispute About Atheism. Having 

analyzed the dispute of theistic and atheistic existentialism as well as Bertolucci's creativity, the author proves that 
West-European cinematography, related to the humanistic interpretations done by existentialists, was directed to 
the understanding of the fate of man in the world. The article presents the most important aspects of J.-P.Sartre's 
criticism of atheism done by other representatives of existentialist philosophy. Keywords: existentialism, 
cinematography, religion, nihilism, atheism. 
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ЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАУКОВОГО ФАКТУ 
 

Осмислюється специфіка етизації наукового факту в процесі фактуалізації та з’ясовуються 
особливості актуалізації етичних потенцій фактуального знання у контексті динамічної моделі 
розвитку наукового знання. Розкривається роль інтранаукових та екстранаукових факторів у 
ситуаціях етичного наснаження фактів, що визначатимуть напрямки розвитку науки назагал і 
наукових досліджень зокрема. Робитися спроба пошуку адекватних природі наукового пізнання 
стимулів потенціювання гуманістичних аспектів наукової творчості. Ключові слова: етизація, 
науковий факт, парадигма, проблемогенна ситуація, проблема, фактуалізація. 

 
Вплив цінностей на наукову діяльність здійснюється по-різному, залежно від характеру і 

виду цінностей, від суб’єкта пізнання, а також від того, чи функціонує цінність у духовному світі 
суб’єкта, впливаючи на його свідомість, діяльність і поведінку, або ж будучи упредметненими, 
впливають на свідомість інших суб’єктів, їх поведінку, зміну ціннісних орієнтацій [див.: 9, с. 183]. 
Упевненість у тому, що наука як діяльність змінює людину, вивільняє в її душі поле для 
моральних імперативів [див.: 17, с. 167], що «мораль і наука в міру свого розвитку будуть чудово 
узгоджуватись одна з одною» [26, с. 668] хоча й додає оптимізму, проте суперечність між 
індивідуальною матрицею психіки вченого і суспільними безособовими формами культури поки 
що залишається нерозв’язаною. Проте пошук умов єдності принципів розуму і розумної моралі 
буде актуалізуватися доти, поки не буде віднайдено оптимальний варіант балансу настанов розуму 
і розумної моралі. У цьому контексті проблема етичного потенціалу наукового факту актуальна. Її 
значущість зумовлена ще й тим, що проблема природи, функцій, ціннісних потенцій базових форм 
становлення і розвитку знання має неабияке значення для теорії та практики науково-
дослідницької діяльності, векторності розвитку науки в цілому. Актуалізації потребують не тільки 
проблеми зміни раціональності, а й осмислення взаємозв’язку епістемного, естетичного з етичним 
у процесі пізнавальної діяльності. «Входження ціннісних критеріїв не стільки відокремлює 
сучасну науку від минулого, скільки з’єднує з ним. У розвитку науки (підкреслюю: не в змісті її, а 
саме в розвитку) цінність пізнання, його ефект, приріст добра і краси разом із приростом істини 
були істотними критеріями і рушійними силами, від яких залежала інтенсивність і напрям 
пізнавальної діяльності людини» [17, с. 4]. 

Виявити етичні потенції, або приховані, неявні моральні можливості фактуального знання 
поза ціннісним аспектом суб’єкт-об’єктного відношення неможливо, навіть якщо фактуальні 
судження є істинними. Визначити ціннісні потенції таких, наприклад, фактуальних суджень, як: 
«Усі важкі тіла падають зі швидкістю, яка зростає пропорційно часу падіння», «Прикладена до 
кінців провідника різниця потенціалів призводить до утворення електромагнітного поля», 
«Стрілка вольтметра часто сягає позначки 280V», «Ртутний стовпчик термометра упродовж 
кількох місяців тримається на рівні 37,2°», «Пряма – це найкоротша крива» тощо поза конкретним 
контекстом відповідних галузей знання та культурою назагал неможливо. Незважаючи на те, що 
отримані вони різними шляхами, різними методами (безпосереднім спостереженням за об’єктами, 
в результаті експерименту чи теоретичних розмислів тощо) – вони не є цінністю «тут і тепер». 
Вони радше ціннісно-нейтральні, тобто їх епістемні, естетичні та етичні потенції постають «в 
собі» і «для себе», а не «для нас». Якщо припустити що всі вони істинні й тому є благом, то таке 
благо буде, вважає М. Марчук, ущербним, неповним, оскільки Благо – триєдине, тобто включає 
Істину, Красу і Добро. Тому відсутність одного з трьох зазначених потенціалів не робить будь-яку 
форму знання Благом як вищою цінністю [див.: 19], у тому числі й фактуальне знання. Якщо 
дослід чи експеримент є альфою і омегою розвитку знання, то результат фактуалізації досліду чи 
експерименту є його основою, яка постає у формі нового факту, що з’єднує науку з об’єктивним 
світом» [6, с. 59], і має теоретичну інтерпретацію [див.: 31, с. 107]. Таке розуміння фактуального 
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знання не суперечить експлікації фактуального П. Копніним: «воно є єдністю чуттєвого і 
раціонального, може бути як емпіричним, так і теоретичним. З погляду логічної форми воно може 
бути виражене як окремим судженням, так і цілою їх системою» [13, с. 222]. Отже, зміст 
фактуального знання не вичерпується «чистою емпірією», воно містить у собі не тільки результати 
відчуття, сприйняття та уявлення, а й теоретичне витлумачення. У цьому контексті твердження 
про те, що «Нові факти до певної міри автономні і до певної міри залежать від теорії» [24, с. 155], 
є конкретним. Стверджуване не означає, що у філософії та методології науки наявний консенсус 
стосовно природи фактуального. Факти ототожнюють з дослідним знанням [3, с. 188], з явищами, 
подіями [11, с. 563], фактами вважають певні теоретичні твердження [25, с. 125], їм приписують 
ознаки індивідуальності [22, с. 60], дискретності [10, с. 247], інваріантності [16, с. 51-55], часткової 
інваріантності [15, с. 227], фактом визнається особливий вид ідеалізації [4, с. 192], зафіксована в 
експерименті (спостереженні) подія [27, с. 32] тощо. Узагальнюючи зміст понять, що 
репрезентують ознаки фактуального, можна констатувати, що розуміння факту вкладається в дві 
концепції факту – фактуалізм і теоретизм, виділені О. Нікіфоровим [див.: 24, с. 151-172]. 
«Соціально-культурна відносність фактів», яку виводить О. Нікіфоров на основі виділеної ним 
трикомпонентної структури наукового факту – лінгвістичного, перцептивного та матеріально-
практичного, – аж ніяк не впливає на оцінку значущості фактуального, оскільки оцінка також 
відносна. Цінною у цьому контексті є думка про те, що «науковий факт не тільки відображає 
дійсність, а й одночасно виражає духовні досягнення певної культури, її способів пізнання і 
практичного освоєння дійсності, її світогляду й чуттєво-емоційного сприйняття реальності» [24, 
с. 162-163]. Отже, науковий факт – це особлива форма достоту вірного знання, що постає у процесі 
духовно-теоретичного осмислення результатів предметно-практичного освоєння об’єктивної 
реальності у контексті культури з метою побудови принципово нового знання. Постає питання: де, 
коли і як виявляються етичні потенції фактуального знання, зокрема нових фактів? 

Ставлення людини до дійсності бівекторне: практично-пізнавальне й емоційно-оцінювальне. 
Перше веде до істини, друге – до визнання цінності пізнаного явища об’єктивної реальності. 
Пізнавальне й оцінкове судження не виключають, а доповнюють одне одного. Когнітивний і 
ціннісний підходи до реальності – взаємодоповнюючі, бо розглядають її «в собі», «для себе» і «для 
нас». Перший, – як зауважує П. Копнін, – прагне осягнути об’єктивну природу предмета, 
звільнити свідомість від суб’єктивного ставлення до його змісту та виокремити в чистому вигляді 
власне знання, тобто об’єктивну істину… Другий, навпаки, намагається як у самому об’єкті, так і 
в його відображенні свідомістю акцентувати увагу на людському ставленні до нього, тобто 
оцінити з боку закладених в об’єкті можливостей задовольняти потреби людей» [14, с. 133]. Отже, 
пізнання й оцінка перебувають в органічній єдності. Пізнання з’ясовує, як відбувається той чи той 
процес у природі чи суспільстві, чому він відбувається так, а не інакше, оцінка ж відповідає на 
питання «добре» це чи «погано», «прекрасно» чи «потворно» тощо. З гносеологічного підходу 
знання розглядається як самодостатнє, сутнє «в собі» і «для себе». Аксіологія ж ставить питання 
про цінність знання, яке використовується для досягнення нового знання, а також отримання 
завдяки йому нових практичних результатів – «речей», що мають цінність. Якщо цінність будь-
якого предмета чи явища полягає у здатності задовольняти потреби суб’єкта пізнання, то 
оцінювання є актом усвідомлення цінності об’єкта пізнання. Якщо пізнання є відображенням 
речей та явищ самих собою, то оцінка є усвідомленням їх причетності до людського буття, їх 
значущості для людини. Ми не без упередження сприймаємо іманентну природу світу за допомоги 
чуттєво-наочних уявлень і логічного моделювання, а й переживаємо їх своїми емоціями, настроєм, 
виражаючи останні в оцінних поняттях і судженнях. Як зазначає Г. Шингаров, – «Відкриття нових 
фактів і явищ дійсності, їх витлумачення з точки зору вже існуючих теорій або побудова нової 
гіпотези для їх пояснення, віднайдення нових способів розв’язання задачі чи постановки 
експериментів, виявлення уже відомих фактів і відкриттів з позиції нової теорії чи поступова 
заміна одних наукових уявлень іншими на основі постійно накопичуваних нових даних науки – 
все це фактори, що викликають сильні душевні переживання, пізнавальні почуття» [33, с. 166]. 

Потенційна здатність об’єкта задовольняти ті чи ті потреби суб’єкта пізнавальної діяльності 
перетворює у цінність сам предмет і процес дослідження. Субстантивуючи атрибут цінності, ми 
надаємо об’єктам ціннісну характеристику, припускаємо атрибут цінності. Тільки в суб’єкт-
об’єктному відношенні виявляється ціннісне відношення, яке є водночас похідним і непохідним 
від гносеологічного відношення. «Усе значуще для людини, – зауважує М. Марчук, – однаковою 
мірою зумовлене протилежностями, але водночас і спорідненими потенціями об’єкта і суб’єкта» 
[19, с. 89]. Ціннісне відношення органічно вплетене в гносеологічне. З’ясовуючи статус певного 
фрагмента знання чи формуючи новий факт, суб’єкт пізнавальної діяльності як носій ціннісних 



 

 
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 726 – 727. Філософія 

 
241

орієнтацій ставить певні цілі, має наміри, зрештою потребу в дослідженні предмета. Ставлення 
суб’єкта до об’єкта пізнання опосередковане широким контекстом соціокультури певного соціуму 
або людства загалом. Залучаючи фрагмент реальності у сферу цілеспрямованої пізнавальної 
діяльності, дослідник розглядає цю реальність як складну систему цінностей. Суб’єкт пізнання 
відбирає для дослідження не тільки об’єкт, а й здійснює процедуру вибору логічних та 
лінгвістичних засобів їх подання, актуалізуючи не тільки власний досвід, а й накопичений 
людством у процесі предметно-знаряддєвої та науково-теоретичної діяльності. Наявного 
парадигмального знання достатньо, щоб описати предмет чи явище, але не завжди достатньо, щоб 
пояснити їх. Соціокультурна навантаженість опису об’єкта пізнання, що постає у формі 
фактуального знання, зумовлена не тільки інтранауковими, а й екстранауковими факторами. Їх 
вплив проявляється у ставленні суб’єкта пізнання до об’єкта, яке спершу постає у вигляді 
гносеологічного відчуття, а відтак одночасно або в єдності з одними відчуттями, залежно від 
характеру здійснюваної пізнавальної діяльності, від особливостей об’єкта пізнання, на який 
скерована його діяльність. Якщо пізнавальні відчуття, породженні чуттєвими формами пізнання, 
задають емоційну опору пошуку істини, то етичні почуття (чесність, порядність, відповідальність 
тощо) репрезентують моральну свідомість. Моральні переконання суб’єкта пізнавальної 
діяльності мотивують і визначають його ставлення до громадянського обов’язку і таким чином 
корелюють пізнавальні дії. Іншими словами, єдність етичних уявлень і етичних відчуттів суб’єкта 
пізнання гарантує єдність переконань і вчинків. Особливу роль у регулюванні поведінки 
дослідника відіграє сумління. «Сумління, – як зазначає Г. Шингаров, – містить у собі три істотні 
сторони: етичний ідеал (моральні норми суспільства, які постають у якості рис особистості), 
оцінку діяльності й етичні почуття, що виникають від збіжності або незбіжності вчинку з ідеалом» 
[33, с. 164]. З вищеозначеного випливає, що сумління є комплексним фактором, який регулює 
поведінку вченого згідно із загальноприйнятими нормами моралі й вимагає дотримання цих 
нормативних приписів, щоб пізнавальна діяльність набула етичного, морального смислу. 

Осмислюючи динаміку пізнання як перехід від незнання до знання, а відтак до розуміння 
наявних повідомлень про світ, С. Гусєв і Г. Тульчинський зазначають, що «…світ людини – 
завжди світ цінностей, він повний смислу для неї, тобто осмислений і зрозумілий. Можна сказати, 
що осмислення і розуміння мають місце тільки в контексті цілеспрямованої діяльності й зумовлені 
великим різноманіттям явищ до краю опосередкованих цілей, які переслідує людина, і цінностей, 
пов’язаних з ними» [5, с. 49]. Якщо емоції виражають неявний, прихований бік потреб, то щоб 
задовольнити свої інтелектуальні потреби, дослідник повинен планувати свою діяльність та 
обирати засоби і способи досягнення пізнавальної мети, яка визначається потребами суспільної 
практики. Інакше кажучи, поза суспільним суб’єктом будь-який предмет, явище чи процес не 
можуть бути джерелом знання, так само як і репрезентовані у формі фактуального знання їх 
властивості чи відношення між ними, якщо вони не мають значущості для суспільної практики. Це 
стосується не тільки результатів спостереження чи експерименту, а й усіх фрагментів знання – 
базових і похідних від них форм його становлення, – науки назагал. Наука, на переконання 
О. Кукушкіної і Л. Логунової, з перших своїх кроків «...не відверталась від фактів, які не 
узгоджувалися з її уявленнями, але й не ставила себе в залежність від буденних способів 
сприйняття. Наука одвічно осмислювала, «знімала» виявлені нею суперечності тим, що включала 
повсякденне сприйняття у свою картину світу, піддаючи їх необхідній обробці на основі уже 
наявних науково-теоретичних уявлень» [18, с. 163]. 

Процес наукового пізнання є послідовністю взаємопов’язаних етапів: переходу від знання до 
усвідомлення незнання, від незнання до вірогідного знання і від нього до знання достовірного. 
Цим етапам відповідають адекватні пізнавальні ситуації, які відображають неузгодженість між 
наявного системою знання і «новими» фактами в проблемогенній ситуації, або несумісність між 
конкуруючими вірогідними чи достовірними фрагментами знання в проблемній ситуації. 
Гносеологічний конфлікт між парадигмальним знанням і новими фактами усвідомлюється 
суб’єктом пізнання як логіко-гносеологічна несумісність, формою і способом подолання якої 
постає гіпотетична ідея, на підставі якої формулюється і ставиться пізнавальне завдання або 
наукова проблема щодо її обґрунтування шляхом побудови принципово нового знання про 
предмет дослідження. Така модель ситуаційного підходу до репрезентації процесу наукового 
пізнання не виключає усіх детермінант наукової творчості в процедурах наукового дослідження. 
Суб’єкт пізнавальної діяльності наснажений не тільки «дослідницькою програмою», а й знанням 
методики й методології дослідження. Дослідник як особистість користується у пізнавальному акті 
знанням цінності того чи того методу для дослідження об’єкта пізнання. Отже, не тільки 
результат, а й сам процес наукової творчості є наскрізь антропоморфним. Аксіоморфною, як 
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зазначалось, є будь-яка реальність. Навіть гештальти потенційно антропосемні. Їх антропосемність 
актуалізується тоді, коли вони потенціюють ідею розв’язку проблеми у вигляді гіпотетичних 
уявлень про можливий зв’язок між предметами та їх властивостями або відношеннями між ними. 
Новий факт як форма фактуального знання потенційно антропосемний, тобто містить у собі явно 
чи неявно потенційну цінність, яка проявиться лише тоді, коли він стане в аксіокогнітивне 
відношення з наявною системою знання й актуалізує несумісність, яка проявиться у вигляді 
неузгодженості, що постане у формі гносеологічного конфлікту. Сам суб’єкт пізнавальної 
діяльності, як уже було мовлено, також ціннісно «навантажений». Гносеологічна цінність 
наукового факту – епістемна, естетична й етична – не тотожна самому фактові. Потенційна й 
актуальна цінність нового наукового факту полягає в його здатності чинити спротив наявній 
системі знання і в такий спосіб виявляти «спротив» об’єкта пізнання, актуалізуючи 
проблемогенність, крайніми потенціалами якої є парадигмальне і фактуальне знання. Сам процес 
осмислення й усвідомлення неузгодженості парадигмального знання і нових фактів відбувається у 
широкому соціокультурному контексті. Не випадково Е. Шредінгер, відповідаючи на запитання: 
«Чи зумовлене природознавство навколишнім середовищем? сказав: «…Ми всі є співчленами 
нашого культурного середовища. Якщо в будь-якій справі спрямованість нашого зацікавлення 
відіграє певну роль, то середовище, культурне оточення, дух часу, або, як це не називай, повинні 
чинити свій вплив. Загалом світоглядні риси і ще більше загальні стилістичні риси можна 
відшукати в усіх складниках культури: в політиці, в мистецтві, в науці» [34, с. 30]. 

Ціннісні орієнтації суб’єкта пізнання є визначальним фактором і умовою формування 
нового знання. Цінність проблемогенної ситуації полягає у тому, що вона, актуалізуючи ціннісні 
потенції проблемогенних факторів – наявного парадигмального знання і нових фактів – генерує 
нові ідеї, на основі яких ставляться нові проблеми щодо їх обґрунтування шляхом побудови 
принципово нового знання про предмет дослідження і закладаються підвалини для побудови 
нової парадигми тощо. Ще Е. Мах звернув увагу на те, що сфера досвіду розширюється, «…коли 
думки стикаються з фактами, досі невідомими…, тоді виникає, як свідчить загальна історія 
культури та історія розвитку наук зокрема, багато проблем» [20, с. 527]. Отже, ціннісний 
потенціал нового фактуального знання визначається не тільки інтранауковими й 
екстранауковими критеріями, а й проблемогенністю, яка рельєфно постає у проблемогенній 
ситуації, актуалізуючи ціннісні потенції мислення. З’ясовуючи проблему взаємозв’язку істини, 
добра і краси, Б. Кузнєцов акцентує увагу на тому, що «…цінність пізнання пов’язана з 
моральними та естетичними критеріями, причому ці критерії пов’язані з істиною через 
динамічність. Іншими словами, істина, добро і краса пов’язані як сторони діалектичного 
суперечливого цілого» [17, с. 38]. Отже, істина, краса і добро взаємопотенціюються як у процесі 
становлення, так і розвитку наукового знання. Ціннісний потенціал наукового факту 
визначається не тільки потенціями старого парадигмального знання, а й природою потенцій 
фактуального знання, що репрезентує результати спостереження чи експерименту. Динамічна 
модель розвитку знання від парадигми до парадигми, які є крайніми моментами повного циклу 
саморозвитку знання, етичні потенції науки проявляються не тільки в колективному характері 
наукової творчості, де такі цінності, як ідеали, норми, традиції тощо сповідуються науковим 
співтовариством і окремими дослідниками на будь-якому етапі формування нового знання, а й 
уможливлюються явні та неявні ціннісні потенції фрагментів знання, що посідають як базове, 
так і не базове місце в структурі динаміки розвитку знання, його внутрішньої логіки. Ціннісні 
потенції кожного із структурних елементів проявляються у формі відповідних феноменів, які є 
результатом виходу із гносеологічних конфліктів, та вибору серед конкуруючих – ідей, проблем, 
гіпотез, теорій тощо – на підставі епістемних, естетичних та етичних критеріїв. При цьому 
беруться до уваги не тільки вимоги «внутрішньої досконалості», а й «зовнішнього 
виправдання», мотиваційні, ціннісно-смислові та інші фактори [див.: 8, с. 4]. Будь-який 
фрагмент знання як форма і спосіб саморозгортання знання на шляху до істини виконує певну 
функцію, самопотенцією себе і водночас потенціює інші, посилює або стримує епістемні, 
естетичні й етичні потенції в їх єдності. Аксіопотенційність знання визначається такими його 
властивостями, як несуперечливість, повнота, відповідність реальності, абстрактність, 
загальність, стабільність, краса, конкретність, простота, наочність, системність, практична 
застосовність тощо [див.: 2, с. 250-251]. У результаті побудови нової парадигми з’являються 
умови для зміни потенцій суб’єкта пізнання, його світогляду, стилю наукового мислення, 
культури в цілому, оскільки нове парадигмальне знання формує нову наукову картину світу, яка 
стає фундаментом нового світогляду, нових ціннісних орієнтацій тощо. Віхами, що визначають 
межу між пізнаним і непізнаним, можливим і необхідно ціннісним тощо є проблеми, які 
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постають у результаті неузгодженості між парадигмальним знанням і новими фактами. Не 
випадково В. Гайзенберг пропонував оцінювати прогрес науки в цілому шляхом порівняння 
сучасних проблем науки з попередніми [див.: 29, с. 118]. Словом, ціннісні потенції фактуального 
знання слід визначати не тільки осмисленістю в контексті старої парадигми, а й потенціалом 
нової парадигми крізь призму Істини, Краси і Добра. Не істина заради істини, а Істина заради 
Добра. Не тільки результат наукової творчості, а й сам процес її приховано містить етичне 
підґрунтя. «Інструментом» реалізації моральної свідомості є сумління, яке скеровує, регулює і 
контролює моральну поведінку суб’єкта пізнавальної діяльності упродовж усього пізнавального 
циклу: від якості засвоєння «старої» парадигми й інтелектуалізації об’єктивного світу у 
фактуальному знанні, від вибору креативних ідей і постановки на їх основі евристичних 
проблем, від вибору гіпотез до побудови теорії. Cумління у цьому процесі постає у ролі 
внутрішнього судді, який забезпечує взаємозв’язок особистісного і надособистісного, 
орієнтуючи суб’єкта пізнання на моральні цінності, які зневолюють егоїзм, волюнтаризм, 
індивідуалізм, суб’єктивізм тощо. Крім цього наукове дослідження регулюється «певними 
правилами, взірцями, принципами, які виражають ідеали і норми, прийняті в науці на певному 
етапі її історичного розвитку. В їх системі виражені ціннісні орієнтації і цілі наукової діяльності, 
а також загальні уявлення про способи досягнення цих цілей [28, с. 231]. 

Цінність чи нецінність фактуального знання – категорії відносні, оскільки актуалізація 
ціннісних потенцій має історичний характер. Амбівалентний характер ціннісних потенцій науки в 
цілому передбачає пошук компромісного розв’язання проблеми аксіологічних потенцій структури 
внутрішнього світу вченого (суперечність між любов’ю до істини і повагою до морального закону). 
Як зауважує М. Марчук, у цьому випадку доречно було б мовити «про сфери 
взаємоврівноважування, бо синтетична цінність (яка має різні ціннісні параметри), у кінцевому 
підсумку завжди вища від «одномірної» [19, с. 170]. Йдеться про взаємозумовленість і 
взаємопотенціювання ціннісних параметрів. Світоглядна компонента у цьому випадку є провідною. 

Проблема етичного потенціалу фактуального знання не є надуманою чи факультативною. 
Річ у тім, що епістемні й естетичні потенції фактуального знання є більш-менш очевидними, а 
етичні є прихованими. «Моральна компонента як основа етичного ідеалу знання – Істини як Добра 
– імпліцитно міститься в акті цілевизначення і засобах цілереалізації. Духовні потенції вченого 
розвиваються у процесі включення його в історичні форми духовної діяльності [див.: 23, с. 138]. 
Морально зорієнтована воля до істини-блага є надійною основою ціннісних орієнтацій суб’єкта 
пізнавальної діяльності. 

Процес наукового пізнання здійснюється переважно від емпірії до теорії і навпаки – від 
теорії до емпірії. Емпіричне передує теоретичному і підтверджує теоретичне. Ці процеси 
взаємопов’язані і взаємозумовлювані: з одного боку, «емпіричне, – як стверджує В. Швирьов, 
– відкриває нові факти, розширює горизонт бачення наукового мислення і ставить перед 
теоретичним мисленням нові завдання. З другого боку, теоретичне дослідження, розвиваючи і 
конкретизуючи теоретичний зміст науки, орієнтує і спрямовує емпіричне дослідження, 
наприклад, цілеспрямований експеримент» [32, с. 6]. Факти науки є не тільки умовою чи 
основою наукового дослідження, а й засобами підтвердження наукового знання, стимулом для 
розвитку науки. Будучи осмислені в контексті інтелектуальних потенцій епохи, нові наукові 
факти у співвіднесені з парадигмальним знанням потенціюють проблемогенний периметр, 
який демаркує знання і незання, створюючи умови для визначення векторності в розвитку 
науки, її культуротворчої місії. Світ наукових фактів – це світ можливостей суб’єкта 
пізнавальної діяльності, його ціннісних орієнтацій та пріоритетів на шляху гуманізації 
результатів пізнавальної діяльності. Нині, як ніколи, доречна настанова Я. Лукасевича: «Адже 
ми не тільки прагнемо знання, а й прагнемо знати щось таке, що принесло б нам радість і 
насолоду, звільнило від болю і страждання. Ми шукаємо в світі лад і порядок, бо будь-яка 
гармонія дає нам задоволення, а дисгармонія неприємна. Ми віримо, що світ влаштований 
розумно і доцільно, бо знаходимо в ньому повсякденну підтримку, надію і довіру в 
невизначених майбутніх днях. Ми хочемо, щоб цей світ був не творінням Сатани, а Бога, 
хочемо підкоритися мудрості природи, а не боротися зі сліпим і безглуздим випадком» [35, 
с. 98]. Отже, морально-етичні потенції наукового факту як форми знання, що опосередковує 
зв'язок між предметами і явищами об’єктивної реальності і парадигмальним знанням, 
органічно вплетені в контекст логіко-гносеологічного й естетично-чуттєвого компонентів 
ціннісного ставлення до реальності в процесі наукового пізнання. Моральна компонента 
прихована в цілепокладанні та цілеосмисленні бажаного результату, вона закодована у 
потенціях об’єкта і суб’єкта ціннісного відношення. 
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Sammary 

Hasiak O. Ethical Potential of Scientific Fact. The article considers the specifics of scientific fact in 
the process of being investigated and fact features mainstreaming potential of ethical factual knowledge in the 
context of a dynamic model of scientific knowledge. The role of interscientific and extrascientific factors in 
ethical situations empowerment of facts that determine the directions of science generally and research in 
particular are outlined. The author made an attempt to find adequate incentives nature of scientific knowledge 
potentiation of humanistic aspects of scientific creativity. Keywords: ethical potential, scientific fact, 
paradigm, problem situation, the problem fact. 
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КОМУНІКАТИВНА ЕТИКА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ЯК СПРОБА ЦІННІСНОЇ ПЕРЕОРІЄНТАЦІЇ  
СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 
Досліджується специфіка, теоретичні засади і гуманістично-ціннісні виміри комунікативної етики 

відповідальності, специфіка функціювання сучасної науки і технологій, їх вплив на сучасне суспільство. 
Проаналізовано можливості дискурсу як суспільної інституції в етичній трансформації економічної 
раціональності. Виявлено регулятивний потенціал комунікативної етики відповідальності, що суттєво 
відрізняється від класичної етичної парадигми. Досліджується поняття комунікації, спрямованої на 
розв’язання проблем, суперечностей, дилем сучасності. Розкрито міру відповідальності вчених за розвиток 
і використання досягнень науки, техніки і технологій. Ключові слова: етика, мораль, дискурс, моральна 
відповідальність, екологічна криза, цінності, етика науки, екологічна етика, нормативна етика. 

 
Актуальність дослідження. У ХХ столітті людство, використовуючи нові інформаційні, 

промислові, біомедичні, воєнні технології, зіштовхнулося з глобальними екологічними кризами, 
усвідомлюючи небезпеку всеохоплюючого науково-технічного освоєння світу та безконтрольного 
використання техніки. 

Наука і технології стали могутньою силою, що змінила середовище проживання людини, її 
думки, спосіб життя, цінності та ідеали. Виникла потреба «моральної оцінки в умовах науково-
технічного поступу, який дозволяє втручатись у генну будову людини, удосконалювати 
біотехнології та конструювати нові форми життя» [6, с. 56]. З’явилось усвідомлення 
відповідальності вченого за свою діяльність і результати використання новітніх технологій.  

Досвід ХХ століття засвідчив, що чимало науково-технічних досягнень людства виявились 
небезпечними, а їх соціальні наслідки непередбачуваними. Прийшло розуміння того, що наука і 
техніка не лише сприяють розвитку цивілізації, а й негативно, деструктивно впливають на людину і 
природу. Загроза існуванню людини діагностується вже не лише в природі, а й в експансії техніки і 
домінуванні об’єктивного наукового типу раціональності. При цьому наука парадоксально починає 
відігравати водночас і роль спасителя, і роль екзистенційної загрози.  

Радикальна зміна соціального статусу науки викликала занепокоєння широких верств 
суспільства, а також сприяла загальному обговоренню та вивченню цього феномену з метою 
напрацювання відповідних механізмів регуляції та контролю. Стало зрозуміло, що «питання про 
відповідальність науки є насправді питанням про відповідальність кожної людини, яка має 
сприяти відповідальному використанню всіх речей, включаючи науку» [1, с. 46]. 

Пошуки відповідей на сучасні актуальні питання взаємодії в системі «людина – наука – 
техніка – природа» вказали на важливість досягнення згоди на основі комунікації, яка має 
втілюватись у демократичних інституціях сучасного суспільства. 

Питання раціонального дискурсивного обґрунтування норм комунікативної етики, яка 
апелює до комунікації як способу обґрунтування правильності, загальності, універсальності 
етичних норм на основі принципу справедливості, почали обговорювати представники сучасної 
західної практичної філософії. Вони по-новому ставлять проблему легітимації норм і цінностей, їх 
раціонального обґрунтування в розробці нових типів раціональності, нових парадигм, зокрема 
філософії комунікації, філософії науки, комунікативної етики, етики науки. 

У комунікативній етиці набувають нового значення такі класичні категорії як 
«відповідальність», «справедливість», «обов’язок», «суверенність», «сумління». Вона розробляє 
такі ключові визначення сучасної доби як «втрату цінностей» та «втрату смислу». Ці визначення є 
результатом експансії науково-технічної цивілізації в усі сфери людського буття (наука, техніка, 
медицина, політика, економіка тощо). 
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Комунікативна етика покликана відповісти на запитання, як можна обґрунтувати нормативні 
висловлення та підсилити їх регулятивний потенціал. У цьому контексті її можна трактувати як 
етику відповідальності. 

Дослідження дискурсу як суспільної метаінституції в морально-етичній легітимації норм, які 
визначають межі втручання у сферу людської природи, застосування комунікативної теорії в 
науці, політиці, економіці тощо, створюють новий нормативно-етичний масштаб, сприяють 
дослідженню можливості етичної трансформації технічної та економічної раціональності. 

Комунікативна етика відповідальності «спрямована на розв’язання завдань приборкання 
цілераціональності, а також забезпечення можливості виживання і спільного життя різних народів 
і культур, повинна подолати вузький обрій цілераціональності, отже – бути комунікативною 
макроетикою» [4, с. 29]. 

Новий механізм регуляції поведінки, а саме комунікативна етика відповідальності, 
актуалізується через недієвість максим етики в умовах загрозливої екокризи. Завдяки йому 
абстрактні ідеальні цінності традиційної культури конкретизуються через процедуру відкритої 
комунікації, яка спрямована на розв’язання конкретних проблем, суперечностей, дилем, а також 
розкриття перспектив для плідної моральної нормотворчості. 

Комунікативна етика «репрезентує методологічний поворот від класичної парадигми 
філософії свідомості до посткласичної парадигми філософії комунікації» [4, с. 9]. 

Аналіз досліджень та публікацій. Проблеми дискурсивного обґрунтування принципів 
моралі, окремі питання етики науки, зокрема поняття відповідальності людини в умовах 
гуманістично-ціннісної переорієнтації науки і науково-технічного поступу суспільства, стали 
предметом дослідження представників комунікативної теорії в сучасній німецькій практичній 
філософії (К.-О. Апель, Ю. Габермас, Д. Бьолер, В. Кульман, П. Ульріх, В. Гьосле), які 
вибудовують модель універсалістської системи цінностей на основі принципів відповідальності та 
справедливості. Про актуальність проблематики, пов’язаної зі створенням етики відповідальності 
свідчать такі праці німецьких філософів: Йонас Г. «Принцип відповідальності», Ленк Г. 
«Відповідальність у техніці, за техніку, за допомогою техніки», Луман Н. «Суспільна 
відповідальність соціології», Марінг М. «Моделі спільної відповідальності» та ін. 

Філософський аналіз змін морально-ціннісних орієнтирів у координатах «людина – наука – 
техніка – природа», розширення меж традиційної етики та включення природи до сфери етичних 
досліджень представлений працями А. Єрмоленка, Т. Гардашук, Т. Василевської, Ф. Канака, 
М. Кисельова, С. Кримського, К. Маєр-Абіха, Ю. Мєлкова, А. Наесса, І. Пригожина, М. Рогожі, 
П. Тищенко, А. Толстоухова, А. Швайцера та інших. 

Метою нашого дослідження є розкриття специфіки комунікативної етики відповідальності та 
аналіз її гуманістичних засад. Досягнення поставленої мети передбачає постановку та розв’язання 
таких завдань: а) окреслити предметне поле, теоретичні та ціннісно-нормативні засади 
комунікативної етики відповідальності; б) виявити потенціал екоетики та етики відповідальності для 
ціннісної переорієнтації та духовно-морального оновлення сучасного суспільства.  

Виклад основного матеріалу дослідження.  
У ХХ столітті чимало наукових досягнень стали загрозою для існування людства і всього 

живого на Землі. Гостро постали проблеми забруднення природного середовища, вичерпання 
ресурсів, ризики непередбачуваних наслідків втручання в людську природу засобами генної 
інженерії, клонування людини та інше. 

Стало очевидним, що наука, техніка і технології радикально змінили всі сфери людського 
життя та виробництва, негативно вплинули на природне середовище, що призвело до екологічної 
катастрофи, яка «перетворюється у невідворотну реальність…, як її пережити, як загальмувати 
лавину техногенних і культурогенних наслідків усього того, до чого призвела нашу Планету 
сучасна цивілізація» [9, с. 7]. 

В комунікативній практичній філософії зріс інтерес до екологічної проблематики. Це 
засвідчили такі праці: Апель К.-О. «Екологічна криза як виклик дискурсивній етиці», Кульман В. 
«Принцип відповідальності» проти дискурсивної етики», Бьолер Д. «Людина і природа в полі 
напруги між розумінням, конструюванням і відповідальністю».  



 

 
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 726 – 727. Філософія 

 
247

З погляду представників комунікативної теорії, екологічна криза зумовлена розвитком 
науково-технічної цивілізації, що характеризується тотальною експансією цілераціональності в усі 
сфери людської діяльності. Цілераціональність започаткована в епоху Нового часу і мала руйнівні 
наслідки як у відносинах людей між собою, так і у відношенні до природи. Особливо це виявилося 
у ХХ столітті. Згідно з цією парадигмою, природа є предметом технічної маніпуляції, об’єктом 
панування з боку людського розуму, який більшою мірою реалізується в техніці та технологіях. 
У результаті це призводить до того, що «в нинішній цивілізаційній реальності, яка визначається 
існуванням глобальних проблем людського існування, скінченність людського роду стає 
очевидною не лише в теоретичному обґрунтуванні, а й практичній визначеності» [див: 8]. 

Варто зазначити, що деструктивність людської діяльності в природі в межах філософської 
етики і традиційних інституцій моралі як етична проблема не обговорювалася. Функцію етичних 
цінностей і норм осмислювали передусім з погляду регуляції людських відносин, а не відношення 
«людина – природа». 

Вперше необхідність розширення меж людської моралі, поширення поняття моральності на 
сфери живого та «безмежна відповідальність за все, що живе» були досліджені А. Швайцером, 
який сформулював принцип «благоговіння перед життям». Філософ проголосив будь-яке життя 
фундаментальною цінністю [див.: 11]. А. Швайцер доповнив екоетичні дослідження розробками, в 
яких переосмислюються поняття «людина» і «природа». Саме він намагався змінити настанову 
щодо світу, що в подальшому привело до зміни форми взаємовідношення людини і природи з 
«суб’єкт–об’єктної» на «суб’єкт–суб’єктну», де природа постає суб’єктом цінностей, а живі істоти 
починають наділятися внутрішньою цінністю. Проте практичне застосування принципів 
«благоговіння перед життям» і «збереження життя» виявилось проблематичним, оскільки принцип 
збереження природи має бути поширений і на ті форми життя, які є ворожими для людини 
(мікроби, віруси тощо). А це спричинить припинення життєдіяльності самої людини.  

А. Швайцер зауважував, що попередні тлумачення етики звернені до людського спілкування. 
Їх витоки – у давньогрецькій та іудейсько-християнській традиції, за якою «Людина є мірою усіх 
речей» (Протагор) або створена Богом, щоб бути господарем усього сутнього на Землі. Ще 
А. Шопенгавер звернув увагу на те, що християнські заповіді стосуються людських взаємин, а не 
ставлення людей до природи. У своїй праці «Дві основні проблеми етики» він писав: «Мораль 
християнства не стосується тварин, це її вада, в якій краще зізнатися, ніж її увічнювати» [10, с. 232]. 

У науці Нового часу ця парадигма зберігається і набуває свого подальшого розвитку. 
Природа трактується як те, що використовується в цілераціональності техніки і технології, вона 
повністю десуб'єктивізується. 

Сьогодні ставлення людини до природи порівнюють із відповідними стосунками людей один 
з одним, природа починає осмислюватись як «уявний рівноправний суб’єкт» або «квазісуб'єкт» 
(А. Єрмоленко). Але «чи можна говорити про природу як носія права, як про особу, здатну 
захищати свої права і свободи?» [7, с. 167]. Відповідь на це запитання дає екоетика, яка актуалізує 
цілу низку важливих питань, зокрема тих, які стосуються наближення природи до позиції 
самоцінного «суб’єкта», що має власний моральний статус; можливості переорієнтації системи 
цінностей сучасного суспільства тощо. Екоетика висуває переконливі аргументи на захист, 
збереження та відтворення природи, наповнює новим змістом такі етичні поняття як 
відповідальність, обов’язок, турбота, справедливість та інші. Екоетика дає розуміння того, що «всі 
живі істоти, зокрема й люди, володіють однаковою внутрішньою цінністю, мають моральний статус 
і рівні моральні права. Іншими словами, внутрішня цінність усіх живих істот є обґрунтуванням 
наявності в них усіх моральних прав» [2, с. 21-22].  

Поняття «особисте моральне право природи» сьогодні набуває поширення, утверджується думка 
про те, що природу потрібно трактувати як «суб’єкт взаємовідносин із суспільством» (М. Кисельов). 
Тобто, наголошується на важливості зміни форми взаємовідношень людини і природи з суб’єкт–
об’єктної на суб’єкт–суб’єктну, де обидві сторони постають партнерами. Суб’єкт–суб’єктний тип 
взаємодії людини і природи характеризується як діалог, співробітництво, спілкування.  

Звертання до принципів справедливості та моральної відповідальності, можливість 
досягнення взаєморозуміння на основі комунікації сприяють тому, що екоетика у 80-і роки ХХ 
століття набула вигляду комунікативного дискурсу. Становлення взаємодії нового типу в системі 
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координат «людина – природа» починає осмислюватися за допомогою категорій «моральна 
відповідальність», «справедливість», «взаєморозуміння», «комунікація».  

Незважаючи на всі досягнення людського інтелекту, головна проблема встановлення 
гармонії у системі «людина – наука – техніка – природа» залишається нерозв’язаною, що змушує 
людство спрямовувати свої зусилля на розробку нових підходів до обґрунтування етики, 
спрямованих на розв’язання складних дилем сучасного суспільства.  

Звертання до комунікативної (дискурсивної) етики стало помітним явищем останніх 
десятиліть. Тематичне поле її дослідження спрямоване на розв’язання проблеми дискурсивного 
обґрунтування принципів моралі, на дослідження деструктивної дії науки і техніки на людську 
природу та природне середовище, аналіз технічної раціоналізації людського буття, втрату 
цінностей, смислу в сучасному світі. Етичні норми обґрунтовуються на основі принципу 
справедливості та досягнення взаєморозуміння. Класичні етичні категорії (відповідальність, 
справедливість, обов’язок, сумління) набувають нового забарвлення.  

Комунікативна етика (етика відповідальності) покликана дати відповіді на актуальні питання 
сучасності. Вона спрямовує зусилля вчених на розв’язання методологічних і практичних проблем, 
виявляє соціально-інституціональні детермінанти формування відповідальності, справедливості та 
обов’язку людини, активно шукає можливості узгодження особистих і суспільних інтересів, цілей 
і цінностей на основі комунікації, довершеною формою якої є дискурс. Комунікація передбачає 
суб’єкт–суб’єктний зв'язок, визнання в іншій людині суверенної особистості, повагу до неї, що і є 
початком етичного зв’язку.  

Суб’єкт–суб’єктний зв’язок сьогодні характеризує взаємини людини і природи, де остання 
постає «уявним моральним суб’єктом». Сприйняття природи у цьому контексті характеризується 
через такі поняття як «взаємодія», «співробітництво», «спілкування» (В. Кутирьов, Ю. Мєлков, 
І. Пригожин). Новий тип взаємодії можливий на основі комунікації. 

З появою постнекласичної науки та утвердженням відповідного типу раціональності 
спостерігається тенденція до утворення нових галузей на стику різноманітних наук. Вони 
репрезентовані множиною своїх вимірів: філософія комунікації, екоетика, біоетика, комунікативна 
етика відповідальності, етика науки. Їх впровадження виправдовується потребами часу і тлумачиться 
як необхідний механізм прискорення взаємодії наук і забезпечення їх соціального контролю. 

Етичні проблеми науки на початку ХХІ століття дедалі більше загострюються і вимагають 
пошуку шляхів розв’язання. Вперше людина і суспільство мають взяти на себе спільну 
відповідальність за наслідки своєї діяльності. «Ця вимога спільної відповідальності викликає 
необхідність досягнення взаєморозуміння в оцінюванні нормативних стандартів та ціннісних 
уподобань, чи ще краще, інтерсуб'єктивного узгодження тих вихідних принципів, на які б 
спиралась етика відповідальності» [4, с. 25]. 

Представники комунікативної парадигми добачають вихід із кризи науково-технічної 
цивілізації саме у створенні універсалістської відповідальності, норми і цінності якої набули б 
характеру орієнтирів сучасного суспільного розвитку (А. Єрмоленко). 

К.-О. Апель у праці «Трансформація філософії» досліджує питання можливості 
обґрунтування таких етичних норм, які б виконували функцію належного щодо індивідів і завдяки 
яким можна було б досягти взаєморозуміння з іншими людьми. Йдеться про етику 
відповідальності, спрямовану на приборкання цілераціональності та забезпечення можливості 
виживання людства.  

Відповіді на сучасні екологічні питання неможливо знайти у традиційній етичній парадигмі. 
Звідси випливає, що «імператив «збереження життя і буття» має бути знятий імперативом 
«справедливості» як регулятивним принципом, що корелюється з ідеальною «необмеженою 
комунікативною спільнотою», теорія якої розробляється в комунікативній універсалістській 
макроетиці» [4, с. 202]. 

Комунікативна етика дає можливість розв’язувати екоетичні проблеми на основі 
обґрунтування певних процедур, які дозволяють рівноправну участь у дискурсивному процесі, що 
відображується в принципі універсалізації. Цей принцип має поширюватися на легітимацію програм 
і наукових досліджень, які можуть мати негативний вплив на природу. Відомий дослідник Д. Бьолер 
охарактеризував цей принцип у такий спосіб: «Лише ті норми, практики, проекти можуть 
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визнаватися легітимними, які за умови знання їх наслідків і побічних наслідків могли б бути без 
примусу визнані в процесі аргументації всіма можливими учасниками дискурсу» [4, с. 265]. 

Ідеальний дискурсивний принцип слугує теологічним орієнтиром щодо втручання людини у 
природне середовище. Ставлення людини до природи – це ставлення людини до всього сутнього, 
де «останнє постає не лише як об’єкт підкорення, а як рівноправний (квазі-) суб’єкт, або партнер» 
(А. Єрмоленко). Відносини людини і природи можуть бути рівними, якщо вони є партнерами та 
має місце справжня взаємодія, співробітництво та спілкування. І. Пригожин називає це «новим 
альянсом із природою». 

Висновки. Отже, в сучасних умовах людство активно шукає вихід з глобальної екологічної 
кризи, створює концепції і теорії виживання, моделює ситуації та сценарії майбутнього, в основі 
яких зміни людських пріоритетів у наявній системі цінностей, досягнення розумного компромісу 
та консенсусу між людьми на основі комунікації. 

За умови загальної кризи людського суспільства виявляється нагальна потреба в 
обґрунтуванні комунікативної етики відповідальності, принципи і норми якої можуть стати 
моральними орієнтирами людської діяльності та забезпечувати узгоджену взаємодію в системі 
«людина – наука – техніка – природа».  

Комунікативна етика відповідальності пропонує на основі дискурсу як довершеної форми 
комунікації обґрунтовувати універсальні етичні норми і цінності. Вона спирається на принцип 
справедливості як один із головних у сучасній екоетиці. Він виявляє себе у рівній відповідальності 
кожного індивіда за вплив на людську природу та природне середовище, а також у 
відповідальності перед сучасними та прийдешніми поколіннями.  
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Summary 

Myhaylyuk S. Communicative Ethics of Responsibility as an Attempt of Value Reorientation Society in 
Modern World. We investigate the specificity of theoretical principles and humanistic value measurements 
communicative ethics of responsibility, analyzes the peculiarities of modern science and technology and their 
impact on modern society. Much attention is paid to the possibility of discourse as a social institution in the 
ethical transformation of economic rationality. Analyzes the regulatory potential of communicative ethics of 
responsibility, which is fundamentally different from the classical ethical paradigms. The notion of 
communication that is aimed at solving problems, contradictions and dilemmas of our time. We consider the 
responsibility of each individual, and especially the scientists, the development and use of science, engineering 
and technology. Keywords: ethics, morality, discourse, moral responsibility, environmental crisis, values, ethics 
of science, environmental ethics, normative ethics. 
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ДОБРОЧИННІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН  
І СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 
Проаналізовано специфіку доброчинної діяльності в українському суспільстві. Розкрито превалюючі 

форми і способи надання допомоги, чинники, які стоять на заваді її розвитку, або, навпаки, його 
стимулюють, основні мотивації доброчинності. Задля досягнення зазначеної мети автор вирішує такі 
завдання: по-перше, уточнює сутнісні характеристики доброчинної діяльності; по-друге, для аналізу 
залучає результати емпіричного соціологічного дослідження з проблеми становлення та розвитку 
доброчинності. Ключові слова: доброчинність, доброчинна діяльність, чинники доброчинної діяльності. 

 
Доброчинна діяльність як соціальне явище відіграє надзвичайно важливу роль у житті 

сучасних суспільств. Завдяки доброчинності між соціальними групами вибудовуються сталі 
відносини щодо перерозподілу суспільних ресурсів, відбувається задоволення певних 
соціальних потреб через добровільне, безкорисливе надання допомоги. Вона сприяє 
забезпеченню гідного існування тих громадян, які через певні об’єктивні причини не здатні 
піклуватися про себе, допомагає зняти соціальну напруженість шляхом підтримки нужденних 
прошарків населення, яким не вдається адаптуватися до існуючих умов життя, зменшує 
недоліки соціальної політики держави, впливає на громадську думку, що виникає стосовно 
певних верств населення, які обмежені у споживанні суспільних благ і самореалізації, створює 
сприятливі умови для збереження культурної спадщини, розвитку та взаємозбагачення 
національних культур, розвитку національних навчальних закладів і освітніх програм, а також 
для протидії всім виявам дискримінації, культивує альтруїстичні настрої в суспільстві та 
впливає на його моральність. 

Саме такі функціональні впливи доброчинності, яка переживає поступове відродження, до 
певної міри вже відчуває і буде відчувати у перспективі (за умови її успішного становлення та 
розвитку) сучасне українське суспільство. 

Майже п’ятнадцять років тому була висловлена думка, що населення України сприймає 
доброчинність як «своєрідний механізм «відмивання» ресурсів (матеріальних, соціальних тощо). 
Серед основних причин такого сприйняття центральне місце посідають брак інформації та 
стереотипи масової свідомості щодо ефективності діяльності доброчинних фондів» [1, с. 126]. Ще 
донедавна з нею можна було б погодитися на сто відсотків. Але в останній час відбуваються 
позитивні зрушення, які, тим не менше, поки що не дозволяють повністю подолати недовіру до 
діяльності доброчинців, яка зберігається у суспільній свідомості. Тому актуалізується потреба у 
всебічному науковому осмисленні цього явища. 

Різноманітні аспекти доброчинності привертають увагу сучасних зарубіжних і вітчизняних 
дослідників, які вивчають її з філософських, культурологічних, психолого-педагогічних, 
історичних, економіко-правових і багатьох інших позицій. 

Певне місце у наукових розвідках посідає соціологічний вимір доброчинності. 
Евристичність соціологічного фокусу вивчення цього феномену підтверджується численними 
теоретичними дослідженнями й узагальненнями зарубіжних учених. Загалом дослідження 
доброчинності у західній соціологічній науці є усталеними та спираються на давні традиції. 
Вони відображені, без перебільшення, у тисячах наукових праць. Головними напрямами, які 
викликають найбільшу зацікавленість серед західних дослідників є: дослідження загальних 
проблем волонтерства та благодійництва (Р. Беккерс, Дж. Гейвенс, П. Шервіш), моделей 
донорської поведінки (Л. Вудліффе, С. Лі, А. Сарджінт, Д. Уест, Дж. Форд); аналіз мотивацій 
благодійництва (К. Бюргойн, К. Уолкер, Я. Мацунага, Б. Янг); взаємодія неприбуткових 
організацій, у тому числі благодійних, з державною владою (Е. Брукс, Л. Вестерлюнд); 
чинники неучасті у благодійництві (С. Гібберт, К. Медден, А. Сміт, А. Чацидакіс); компетенції 
суб’єктів благодійної діяльності (К. Горн, Дж. Джонсон, Д. Ван Слайк); етичні та організаційні 
аспекти доброчинності (Д. Кноук, П. Лежендер, Дж. Сміт, Т. Ш’ют); вплив ґендеру, раси, 
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релігії, сімейного стану на доброчинність та волонтерство (Б. Дентон, Дж. Маркс, Д. Меш, 
П. Руні, К. Стейнберг, Р. Стейнберг, М. Уілхелм); дослідження ефектів суспільних ресурсів на 
доброчинність (П. Уіпкінг, І. Маас) і т. ін. 

Щодо соціологічних досліджень доброчинності у пострадянських суспільствах, то, 
наприклад, у Росії це, насамперед, дослідження благодійності як виду соціальної діяльності 
(О. Алексєєва, А.Бендрикова, Р. Апресян, Н. Арістова, І. Городецька) та як соціального 
інституту (Ю. Зелікова, О. Костіна, І. Модель, Б. Модель, Л. Темнікова); соціокультурних та 
ціннісних аспектів благодійності (І. Антонович, В. Нечаєв, М. Черток, В. Ярська); проблем і 
перешкод у діяльності доброчинних організацій (О. Воронова, Г. Сілласте); локальної 
ідентичності доброчинців і створення середовища для доброчинної діяльності (О. Оберемко); 
соціального потенціалу благодійності (Ю. Авєрін, І. Мерсіянова, В. Нурков); динаміки 
відображення розвитку благочинної діяльності у ЗМІ (І. Карлинський, Д. Бродський, 
Г. Герасимов); аналіз проблем взаємодії неприбуткових організацій, у тому числі благодійних, 
з державною владою і бізнесом (Н. Хананашвілі, М. Флямер, В. Якімець) та мотивації 
представників бізнесу щодо благодійної діяльності (Е. Дикий, І. Зимня, В. Радаєв); вивчення 
мотивів і форм волонтерського руху (С. Григорьєв, Л. Гуслякова), благодійності, філантропії 
та меценатства (Ю. Тазьмін, Л. Якобсон). 

В Україні теоретичні соціологічні розвідки доброчинності стосуються таких проблем, як 
інституціоналізація доброчинної діяльності (С. Горбунова-Рубан, О. Моросовський, 
О. Стрельнікова, Ю. Чернецький); стан і перспективи розвитку благодійництва (А. Гулевська-
Черниш, Л. Магдюк, В. Непочатова, Л. Паливода, Г. Притиск); благодійність як вимір розвитку 
громадянського суспільства (О. Бень, О. Гілета, О. Пенькова); чинники та механізми благодійної 
діяльності (О. Балакірєва, І. Білич, О. Яременко); теоретико-методологічні аспекти благодійності, 
благодійність і соціальна робота (М. Лукашевич); благодійний маркетинг (Д. Акімов) соціально-
правові аспекти діяльності благодійних організацій (Ю. Галустян, В. Головенько, Н. Комарова); 
благодійність і соціальний інтерес (В. Юрасов). 

Емпіричні соціологічні дослідження доброчинності, що здійснювалися та здійснюються в 
Україні, зосереджені, головним чином, на вивченні її основних напрямів, мотивації, ступеня 
залучення соціальних груп, механізмів її інституціоналізації, інструментів стимулювання, 
громадської думки щодо цього виду діяльності. 

Незважаючи на інтерес до проблематики доброчинності, що існує в українській соціології, 
тим не менше, складається враження, що не всі аспекти цього важливого феномену охоплені 
сьогодні належною увагою дослідників. 

Метою статті є аналіз особливостей доброчинної діяльності в українському суспільстві, 
зокрема превалюючих форм і способів надання допомоги; чинників, які стоять на заваді її 
розвитку, або, навпаки, його стимулюють; мотивації доброчинності. Задля досягнення зазначеної 
мети важливо розв’язати такі завдання: по-перше, визначити сутнісні характеристики доброчинної 
діяльності; по-друге, проаналізувати результати емпіричного соціологічного дослідження (проект 
реалізовано у м. Харкові (2011 – 2013 р.р., керівник – В. Ніколаєвський); основний метод збору 
первинної соціологічної інформації – експертне опитування; експертами (n=129) виступили 
керівники доброчинних і громадських організацій, волонтери доброчинних і громадських 
організацій, керівники ВНЗ і середніх навчальних закладів, керівники бізнесових структур 
(підприємств), журналісти, дослідники з питань соціальної політики та соціальної роботи, 
держслужбовці, депутати місцевих органів влади). 

Аналіз наукових джерел, присвячених доброчинній діяльності, дає підстави стверджувати, 
що це соціокультурне явище достатньо складне, а поняття, яким воно позначається, не має 
єдиного загальноприйнятого визначення. Тим не менше, сутність доброчинної діяльності стає 
зрозумілою, якщо в результаті дослідження ми спробуємо дати відповідь на ряд запитань: По-
перше, на яких принципах базується ця діяльність? По-друге, хто є її суб’єктами (насамперед 
благодійниками)? По-третє, в яких формах вона здійснюється? 

Які ж принципи покладені в основу доброчинної діяльності? На думку О. Костіної [див.: 2, 
с. 69], таким принципом є «адресність», яка передбачає свідомий вибір об’єкта допомоги та 
обов’язкове налагодження особистого контакту між доброчинцем і отримувачем блага. Інші 
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дослідники [див.: 3, с. 182] вказують на суспільну користь, добровільну участь (безкорисливість), 
нейтральність (політичну, расову та релігійну), демократичні основи організації, відкритість для 
суспільного контролю, гласність цілей та результатів діяльності. 

У багатьох країнах світу суб’єктами доброчинної діяльності виступають доброчинні 
організації, фонди, асоціації, що мають некомерційний характер, є неурядовими та 
неприбутковими. Хто може бути доброчинцем в українському суспільстві? Хто не може 
здійснювати доброчинну діяльність? 

Відповіді на ці запитання можна відшукати у вітчизняному законодавстві, де зазначається, 
що благодійниками можуть бути дієздатні фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, 
а також особи без громадянства) та юридичні особи приватного права (у тому числі й благодійні 
організації), що надають доброчинну допомогу. 

Не можуть бути засновниками благодійних організацій, а відповідно і доброчинцями, згідно з 
Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» [4, ст. 12], органи державної 
влади, органи місцевого самоврядування, а також інші юридичні особи публічного права. 

Яких форм набуває доброчинна діяльність? Очевидно, що різноманітних. І це різноманіття 
зумовлене критеріями, за якими класифікують цей вид діяльності. Так, наприклад, 
О. Стрельнікова [див.: 5, с. 89–90] виходить із припущення, що форми доброчинної діяльності 
здебільшого залежать від її суб’єктів. З огляду саме на цей критерій виокремлюються три загальні 
форми доброчинності: 

- приватна допомога (коли доброчинність являє собою інтимний етично навантажений акт, 
який є одним із виявів зрілості людини; під час пожертви доброчинець бере на себе 
відповідальність як за акт допомоги, так і, частково, за отримувача доброчинної допомоги); 

- неприватна допомога (допомога, організована й опосередкована спеціальними 
доброчинними закладами); 

- приватна–неприватна допомога (змішана форма допомоги). 
Н. Сейко [див.: 6] за формою вияву розрізняє індивідуальну, групову та масову 

доброчинність; за формою організації – державну, приватну та громадську; за специфічними 
соціально-психологічними вимірами – етнічну та конфесійну; за типом залучення засобів 
соціального захисту – фінансову, діяльнісну та організаційну; за часом залучення доброчинного 
потенціалу – одномоментну, тривалу та постійну доброчинну діяльність; за характером 
територіального вияву – внутрішню (місцеву, регіональну та загальнодержавну) і зовнішню 
(закордонну) доброчинність. 

Доброчинна діяльність спрямована на надання доброчинної допомоги, зорієнтована на добрі 
вчинки і базується на соціальних цінностях, які засвоєні доброчинцями і, власне, й спонукають їх 
до реальної благодійності. Активність, яку виявляє доброчинець, є усвідомленою, передбачає 
самостійність та ініціативність, що дає підстави вважати доброчинність різновидом соціальної 
активності. 

Якщо узагальнити, то доброчинність доцільно трактувати як безкорисливу, не спрямовану 
на отримання прибутку або зворотної послуги дію або діяльність. Вона має організований і 
масовий характер, переслідує суспільно значимі цілі. Її суб’єктами можуть виступати як фізичні, 
так і юридичні особи, а предметом – матеріальні та нематеріальні ресурси. 

У результатах експертного опитування (n=129), проведеного у межах вже згаданого 
соціологічного дослідження становлення та розвитку доброчинної діяльності в Україні (на прикладі 
м. Харкова), знайшла підтвердження думка про те, що у нашому суспільстві доброчинності 
приділяють недостатньо уваги: експерти виявили дивовижну солідарність у цьому питанні – близько 
87% вказали на існування такої ситуації. Тому цілком логічно виглядає оцінка рівня сформованості 
системи надання доброчинної допомоги та рівня розвитку доброчинності в цілому: переважна 
більшість експертів вважає систему надання доброчинної допомоги організаційно, законодавчо 
несформованою (77%), а доброчинність недостатньо розвинутою (81%). 

Головними чинниками, які стоять на заваді становлення доброчинної діяльності, з погляду 
експертів, є: 

– недосконалість законодавчої та податкової сфери (74%); 
– відсутність інформації щодо діяльності організацій, які надають доброчинну допомогу (40%); 
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– байдуже ставлення людей до доброчинності (34%); 
– недостатнє визнання добродійників з боку суспільства (29%); 
– відсутність у сучасному українському суспільстві традицій доброчинності (27%). 
Окремо слід зазначити такий чинник, як недовіра з боку населення до організацій, що 

надають допомогу (наприкдад, через махінації із зібраними коштами, неефективну діяльність, 
низьку якість менеджменту тощо). Дві третини експертів (66%) вважають його ключовим. Це й 
зрозуміло, адже, як пише А. Гулевська-Черниш, «для того, щоб люди жертвували, підтримували 
благодійні програми та ініціативи, а головне – не залишалися байдужими, вони мають довіряти. 
Довіряти волонтерам, які збирають гроші на вулицях; довіряти оголошенням про допомогу в 
Інтернеті, газетах, на радіо; довіряти благодійним організаціям, які проводять аукціони і бали; 
довіряти фондам, які роздають безплатні обіди та ліки; довіряти власним поривам і переконанням 
зробити або підтримати добру справу» [7]. 

Також експерти вказують на такі фактори негативного впливу як низький рівень 
обізнаності громадян про доброчинну діяльність (що по суті є зворотнім боком незадовільного 
інформування про діяльність доброчинних організацій та відсутності традицій доброчинності); 
недосконалість механізмів надання організаціями доброчинної допомоги; низький рівень 
доходів населення (його добробут); недостатній розвиток підприємницької сфери та бізнесу; 
відсутність стимулювання становлення та розвитку доброчинної діяльності з боку держави; 
низький ступінь розвитку окремих напрямів доброчинної діяльності; непрофесійний характер 
надання доброчинної допомоги. 

Одним із завдань дослідження проблем становлення та розвитку доброчинності стало 
визначення суб’єктів благодійної діяльності й тих, на кого вона має спрямовуватися, тобто 
об’єктів. Зокрема експертів запитували про те, хто повинен допомагати нужденним, хто реально 
надає таку допомогу та хто насамперед її потребує. 

Серед суб’єктів доброчинної діяльності, на яких вказують експерти, лідирують такі позиції: 
«громадські організації, доброчинні фонди» (73%); «кожна людина» (65%); «бізнес-структури» 
(41%). Понад третина респондентів зазначають, що допомога нужденним має бути справою 
заможних людей (36%) і церкви (36%). До переліку доброчинців потрапили навіть державні 
соціальні служби (40%) та органи влади (29%). 

Серед тих, хто реально надає доброчинну допомогу в сучасному українському суспільстві, 
найчастіше експертами називаються окремі люди, пересічні громадяни (64%), громадські 
організації та доброчинні фонди (58%), а також заможні люди (49%). Третина опитаних (32%) 
вбачає реальне джерело благодійництва у діяльності бізнес-структур. Мінімальна участь у 
благодійній допомозі нужденним здійснюється державними соціальними службами (19%) та 
органами влади (5%). 

Отже, з погляду експертів, «ідеальний» перелік суб’єктів доброчинної діяльності та реальна 
активність у цій сфері не збігаються. 

Отримувачів доброчинної допомоги умовно можна розділити на дві групи: перша – це певні 
категорії громадян, так би мовити, «живі люди», друга – проекти, програми та ініціативи у різних 
сферах суспільного життя, які потребують допомоги доброчинців. 

У першій групі до числа першорядних отримувачів доброчинної допомоги переважна 
більшість експертів (81%) віднесла дітей-сиріт, безпритульних дітей, дітей з обмеженими 
можливостями і дітей інших пільгових категорій. На думку 77% експертів, у першу чергу 
доброчинної допомоги потребують люди з обмеженими можливостями, важкохворі люди, на 
думку 50% опитаних – люди похилого віку, на думку 33% опитаних – ветерани ВВВ, війни в 
Афганістані, ветерани праці тощо. Тільки кожен п’ятий експерт вказав на те, що потребують 
допомоги люди, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС (21%), та люди 
без визначеного місця проживання (21%).  

У другій групі (проекти, програми та ініціативи), на думку експертів, першочергової 
підтримки з боку благодійників потребують: 

– проекти, програми у сфері охорони здоров’я (26%); 
– освітні проекти, просвітницькі заходи серед населення (23%); 
– проекти, програми у сфері культури, науки та мистецтва (23%); 
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– екологічні програми, охорона довкілля (20%). 
На необхідність підтримки проектів, програм у сфері спорту та туризму вказує лише кожен 

десятий експерт (10%), а діяльності із благоустрою території – 7%. 
Отже, вибір експертів було зроблено переважно на користь отримувачів доброчинної 

допомоги, які належать до першої групи та представляють різні соціально незахищені верстви 
населення. Такий результат опитування експертів щодо об’єктів доброчинності 
підтверджується реальним фактом: «більшість вітчизняних благодійних коштів спрямовані 
сьогодні на вирішення базових потреб людей за принципом «тут і тепер»: обігріти, 
нагодувати, вилікувати, навчити» [7]. Саме такий вибір можна пояснити, по-перше, певною 
«персоніфікованістю» об’єкта доброчинності, оскільки завжди простіше зрозуміти потреби 
конкретної людини, з якою стикаєшся у повсякденному житті, ніж передавати кошти на якість 
«абстрактні» проекти. По-друге, це пов’язано з недосконалістю системи соціального захисту й 
відсутностю державних програм, які б ефективно розв’язували ці проблеми. Дуже повільно 
приходить розуміння необхідності впроваджувати принципи системних змін, які зорієнтовані 
на боротьбу не з наслідками, а з причинами. 

Ще одним завданням дослідження проблем становлення та розвитку доброчинності стало 
визначення механізмів надання доброчинної допомоги в сучасному українському суспільстві, його 
ефективності й дієвості. 

Чи надається доброчинна допомога саме тим, хто її справді потребує? На те, що допомога 
знаходить свого адресата, впевнено вказали лише 5% експертів, ще 44% опитаних скоріше 
погоджується з цією думкою, приблизно третина експертів (32%) не підтримують такий погляд, а 
кожен п’ятий (19%) – загалом не зміг дати своєї оцінки. 

До найпоширеніших форм здійснення благодійної діяльності, що реалізуються в 
Україні, експерти віднесли передачу речей, іграшок до дитячих будинків, будинків інвалідів 
(57%); громадську (публічну) підтримку певних ініціатив, проектів різних організацій або 
людей (41%); участь у доброчинних акціях (доброчинних лотереях, виставах, концертах, 
аукціонах) (40%); добровільну (волонтерську) працю (39%); надання консультацій 
(юридичних, бухгалтерських, організаційних тощо) (31%); переказ коштів на рахунки людей, 
які потребують допомоги (23%). Звертає на себе увагу те, що найменший відсоток експертів 
(12%) вважає популярною формою надання допомоги переказ коштів на рахунки 
доброчинних організацій і фондів. 

Одностайність демонструють експерти у питанні щодо необхідності стимулювати розвиток 
доброчинності в українському суспільстві: 97% однозначно відповіли, що така потреба існує. 

Серед заходів, які мають стимулювати розвиток доброчинності, на думку трьох чвертей 
експертів (76%) беззаперечним лідером є вдосконалення нормативно-правової бази. Більше 
половини експертів надають значення проведенню виховної роботи (моральне та духовне 
виховання дітей, молоді) (55%) та проведенню інформаційно-просвітницької роботи серед 
населення (53%), а 45% опитаних вважають важливим стимулювання й заохочення людей, які 
займаються доброчинною діяльністю. Дещо менше експертів вважають дієвими заходами 
суспільне визнання людей, які займаються доброчинною діяльністю (38%) та проведення 
доброчинних акцій (38%). 

Безумовно, певний інтерес становить те, що спонукає самих експертів займатися 
доброчинною діяльністю. З’ясувалося, що із запропонованого переліку, що складався з десяти 
можливих мотивів, які визначають (або можуть визначати) рішення щодо участі в доброчинності, 
респонденти головну увагу надали чотирьом, а саме: «мені прикро, що нужденні покинуті 
напризволяще» позначило 47%, «для мене важливо взяти участь у суспільно-значущій справі» – 
45%, «надаючи допомогу, я стаю більш духовно розвиненим, моральнішим» – 32%, і, нарешті, 
приблизно кожен десятий респондент (11%) сподівається, що ставши добродійником, він отримає 
можливість знайти нових друзів і однодумців. Отже, «спрацювали» альтруїстично-моральні 
мотиви, а ось егоїстичні, пов’язані з марнославством (наприклад, «я хочу бути відомим», «я хочу 
сподобатися») або модою, виявилися неспроможними. 
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Підсумовуючи, слід зазначити, що за результатами цього експертного опитування, 
проведеного у межах дослідження проблем становлення та розвитку доброчинності в 
українському суспільстві, можна дійти таких висновків. 

За оцінками експертів, в Україні існує необхідність розвитку доброчинності, але це 
можливо насамперед за умови створення механізмів дієвого законодавчого регулювання цієї 
діяльності, вдосконалення нормативно-правової бази, податкової сфери. Іще одним важливим 
чинником є подолання низького рівня поінформованості громадян щодо благодійної 
діяльності, зокрема шляхом проведення певних заходів, насамперед серед дітей та молоді, які 
сприятимуть як зростанню рівня обізнаності з цією проблемою, так і моральному вихованню. 
Це означає, що українському суспільству належить докласти спеціальних зусиль, щоб 
прищепити молодому поколінню ставлення до благодійності як до соціальної цінності, 
сформувати відповідні соціальні настанови. 

Експерти фіксують ситуацію, характерну для українського суспільства, коли уподобання 
доброчинців пов’язані з «олюдненим» об’єктом отримання допомоги, а діяльність спрямована на 
полегшення або покращення життя конкретної особи. Такий напрям розвитку доброчинності, 
беззаперечно, має право на існування. Разом з тим, це та особливість, яка вимагає певної корекції, 
для того, щоб благодійники спрямовували свої ресурси на підтримку програм і проектів у різних 
сферах суспільного життя, створюючи основу для системних змін, які дозоляють усувати самі 
соціальні проблеми, а не «героїчно» долати їхні наслідки. 

Терміни проведення зазначеного експертного опитування не охоплюють події, що 
відбулися в Україні упродовж 2014 року та відбуваються тепер, і які, вочевидь, спричинили й 
у подальшому спричинятимуть певні зрушення у сфері доброчинності, у тому числі й 
зрушення у подоланні байдужого ставлення українців до цього явища. Але на питання про те, 
наскільки ці зрушення є суттєвими, чи відбуваються якісні зміни, можуть відповісти вже 
наступні дослідження. Результати ж цих розвідок презентують певний етап у вивченні 
проблеми становлення та розвитку доброчинності в Україні та можуть слугувати емпіричною 
базою для порівняльного аналізу. 
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Summury 

Omel’chenko V. Charity as Social Phenomenon and Social Problem of Ukrainian Society. The paper 
analyzes the features of charitable activities in the Ukrainian society, particularly dominant forms and methods of 
helping a stranger; factors which prevent its development, or alternatively, stimulate; motivation of charity activity. 
To achieve this goal the author of the following tasks: firstly, clarifies the essential characteristics of charity; 
secondly, analyzes the data of an empirical sociological research on problems of formation and development of 
charity (Kharkiv, 2011 – 2013). Keywords: charity, charity activity, factors of charity. 
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УЯВЛЕННЯ ПРО НЕНАСИЛЛЯ І ЗМІСТ ЙОГО ЦІННОСТЕЙ В 

УКРАЇНСЬКІЙ СУСПІЛЬНІЙ ДУМЦІ ТА ФІЛОСОФІЇ 
 
Розкрито сутність і конкретизовано уявлення про ненасилля і зміст його цінностей в українській 

суспільній думці та філософії. Визначено, що цінність ненасилля є одним із найзначущіших для людини 
духовно високим поняттям, наявністю якого людина зобов’язана існуванню у соціумі (у гармонії з собою, 
людьми та природою) без насилля та будь-якого насильницького впливу, котрі зміцнюють суспільну 
єдність, цілісність суспільства, перешкоджаючи руйнівному впливу ззовні. Ненасильство як культурно-
світоглядна модель опозиції насильству в будь-яких формах його вияву вважає, що зло існує в структурах, а 
не в людях. Мета ненасильства – подолання несправедливості на рівні совісті. Критеріями цінностей 
ненасилля є ставлення до людей, до самого себе та навколишнього світу. Ненасильство становить 
філософію та спосіб життя, які на основі верховенства правди любові передбачають особисті, соціальні і 
міжнаціональні зміни заради подолання несправедливості в досягненні миру і примирення. Ключові слова: 
ненасилля, цінності ненасилля, принципи ненасилля. життя, духовність, взаєморозуміння.  

 
На тлі сьогоднішньої боротьби з тероризмом як на регіональному рівні, так і глобальному, 

принципи ненасильства стають наріжним каменем у політиці протидії міжнаціональному 
екстремізму і тероризму. Нині вже зрозуміло всім: людству, щоб вижити, слід вирватися зі 
смертельного кола насилля, особливо зараз, коли люди раз-у-раз повторюють свої ж помилки і в 
Україні ллється кров. XXІ століття породило ідеї, що перебувають у прямій суперечності з 
пануючою практикою розв’язання всіх проблем і конфліктів з позиції сили.  

Особливу актуальність тема ненасилля набуває у спектрі проблем, які стоять перед 
сучасною Україною. Справедлива незадоволеність ходом і результатами реформ викликає у людей 
протилежні почуття. Характерним для умонастрою і дискурсу є зростаючий песимізм і 
переживання «антропологічної катастрофи». У результаті складаються по-різному накреслені 
ціннісно-смислові деструктивні програми і виникають політичні сили, які впроваджують їх у 
життя. Все це викликає підвищений інтерес до тих програм, які зорієнтовані на вибір гармонійно і 
традиційно обґрунтованих стратегій виживання, серед яких значуще місце посідає ненасилля. 

Кардинальні зміни у політичній, економічній, духовній життєсферах спричиняють 
радикальні перетворення й у формуванні цінностей та моделі поведінки людей. Модернізація 
нашого життя вимагає дотримання принципу ненасилля та порозуміння, широкого 
світосприйняття, високого рівня освіченості, усвідомлення значення цінностей ненасилля, 
оскільки «горизонт повсякденності існування людини ХХІ століття, у тому числі й українського, 
далекий від гармонії» [5, с. 12]. 

Ідею ненасилля, зазвичай, атакують з прагматичного погляду. В історичному плані мова 
сьогодні йде не про вибір між насиллям і ненасиллям як менш потрібною чи більш потрібною 
альтернативою суспільного розвитку, а про вибір між ненасиллям і майбутнім людства. 

Що стосується теми нашого дослідження, то ми повинні констатувати недостатню 
розробленість цієї проблеми, незважаючи на широке різноаспектне висвітлення її в значному 
масиві літератури. До останнього ми б віднесли як безпосередні праці теоретиків ненасилля, 
присвячені проблемі миру, пацифізму, прихованим формам насилля та тоталітаризму, так і праці 
біографів, які присвячені видатним проповідникам і діячам у ціій галузі. Тому до джерельної бази 
(твори теоретиків ненасилля) ми б віднесли праці М. Ганді та М.-Л. Кінга, Г.-Д. Торо, Л. Толстого, 
методологічної та біографічної частини – дослідження У. Еджертона, А. Гусейнова, Р. Апресяна, 
А. Швейцера, Г. Шарпа та ін. 

Здійснюючи філософський та психолого-педагогічний аналіз проблеми насилля і ненасилля 
в суспільному розвитку, сучасні українські вчені вказують у своїх роботах на значущість для 
людини розвинутих цінностей ненасилля, що опановуються досвідом, формують власні 
переконання і сприяють знаходженню шляхів самовизначення (І. Бех, В. Горбатенко, І. Зязюн, 
О. Ломако, І. Романенко, В. Стрельченко, В. Фуркало, Г. Шевченко та ін.).  
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Виокремлюючи не розв’язані раніше частин загальної проблеми, якій присвячено цю 
статтю, варто вказати на важливість осмислення питання про те, як уявляється ненасилля в 
українській суспільній думці та філософії, який зміст вкладається у цінність ненасилля.  

Аналіз джерельної бази з проблеми дослідження уможливив тлумачення феномену 
«ненасилля» і розкриття змісту його цінностей в українській суспільній думці та філософії. Він 
показав, що теорія і практика ненасилля охоплює різні за світоглядними витоками, масштабами, 
технологіями діяльності та іншими параметрами духовні та практичні досвіди, загальна суть яких 
полягає у ненасильницькій боротьбі за соціальну та людську справедливість.  

Виникнення теорії і практики ненасилля пов’язане з іменами Л. Толстого, М. Ганді і М.-
Л. Кінга та інших мислителів [2]. «Істина і ненасилля – такі ж самі древні, як гори» [3, с. 65]. 
Своїм корінням ненасилля сягає ще в біблійні часи, коли головним його пророком був Христос. 
Історія ідеї ненасильства засвідчує, що до того і для того, щоб вона могла бути сформульована як 
розгорнута програма в «Новому завіті», вона існувала в «Старому завіті» в нерозвиненій ще формі. 
Основна відмінність полягала у тому, що в «Старому завіті» норма «Не убий» була спрямована 
передусім на регламентацію вчинків і допускала древній закон таліону. В «Новому завіті» вона 
трансформувалась у послідовну етику любові, яка сягнула найглибших ментальних структур і не 
припускала жодних винятків аж до парадоксального «полюбіть ворогів ваших». Це слугує 
підтвердженням, що ненасильство переводить цілі та засоби боротьби в якісно однорідну 
моральну площину, спрямоване на усунення не тільки емпіричних результатів несправедливості, 
але і їх внутрішніх підстав, воно розриває ланцюг насильства, піднімає людські відносини на 
інший рівень [див.: 5]. 

Проголошуючи основні заповіді свого вчення, Лев Толстой переконував, що будь-яка 
людина повинна сторонитися всього того, що може призвести до вбивства: не тримати зла на 
ближнього, прощати всіх, зі всіма миритися, не мати ворогів. Він висунув ідеал любові як 
практичну основу громадського життєоблаштування. На чолі ідейних пошуків у сфері 
ненасильницького опору стояли Мохандас Карамчанд Ганді та Мартін Лютер Кінг. Генрі Девід 
Торо, Лев Толстой, які вчили бачити взаємозв’язок внутрішньої та зовнішньої свободи. Концепції 
Ганді та Кінга були практичним і дієвим утіленням етики ненасилля в суспільно-політичній 
практиці. Проблему ненасильства розглядали гуманісти М. Бердяєв, М. Реріх, А. Швайцер та інші. 
За оцінкою А. Гусейнова, філософія та етика ненасилля сьогодні вже не є актом індивідуальної 
святості – вони набули найвищою мірою актуального історичного смислу. Подолання зла злом 
уже неможливе в силу величезної руйнівної сили зла в нашому столітті [див.: 4]. 

Ненасилля – це феномен, згідно з яким не причинення шкоди і терпимість є ефективними 
способами організації соціальної реальності. 

Ненасилля – це постнасильницька стадія боротьби із соціальною несправедливістю. Як 
загальний етичний принцип ненасилля постає безумовною забороною насилля. Як особлива 
програма конкретної діяльності воно спрямоване на розв’язання тих конфліктів, які зазвичай 
вирішувалися за допомогою морально дозволеного насилля. З трьох можливих реакцій на 
войовничу несправедливість (покірність, насильницький опір, ненасильницький опір) 
ненасильницький опір вищий за рівнем, передбачає велику душевну зрілість, ніж той, який 
передбачає насильницьку реакцію або примирення з насильством. Ненасилля як «система 
цінностей, етична і соціальна концепція та практика, що полягає в неприйнятті насилля та відмові 
від використання насилля для досягнення будь-якої мети» становить культурно-світоглядну 
модель опозиції насильству в будь-яких формах його вияву [див.: 13]. 

Ідеї ненасилля містяться в усіх релігіях і культурах світу. Філософські вчення і релігії Сходу 
(індуїзм, буддизм, даосизм) підкреслюють внутрішнє перетворення в результаті звільнення від 
насильства. Ненасилля є найважливішим поведінковим каноном джайнізму і буддизму [див.: 
5, с. 103]. 

Західні релігії і філософія надають більше морального значення зовнішньому звільненню і 
практичним справам. Ідеї ненасилля ми знаходимо у Фалеса, Конфуція, Будди, Сократа, Іісуса 
Христа, практично в усіх моральних учителів людства [див.: 5, 103].  

Нам імпонують твердження теорії ненасилля М. Ганді, в яких ненасилля трактується як 
«сила духу або влада божественного всередині нас. Вона діє незалежно, не вимагаючи фізичної 
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допомоги для себе. Немає нічого, що перевершувало би за силою та сміливістю ненасильство, 
воно непереможне і досяжне. Шлях світу – це шлях істини. Правда навіть більш важлива, ніж світ. 
Безсумнівно, брехня – мати насильства. Правдива людина не може тривалий час залишатися 
насильницькою. Вона відчує в процесі пошуку, що доки в ній залишається легкий слід насильства, 
вона не знайде істину» [3, с. 65]. Основним для Ганді став принцип ненасильства у двох формах 
боротьби: неспівробітництво і цивільна непокора. Ці погляди знайшли відображення в його роботі 
«Моя віра в ненасильство» [3].  

Він зазначає, що «повинен існувати закон більш високий, ніж закон руйнування». Мається 
на увазі, що «закон любові діє так, як ніколи не діяв закон руйнування», а ненасилля як зброя 
сильних має стати складовою частиною менталітету [див.: 3, с. 65].  

Ненасилля неможливе поза сферою моралі, яка має величезну цінність у житті. «Мораль 
ненасилля – це сама основа життя. Існування і прогрес окремих людей і суспільства в цілому 
залежать від моралі. Вона стримує пристрасті та спонукання, котрі, з одного боку, ведуть до 
суперечностей, розбрату та руйнації, а з іншого, – сприяють розвитку протилежних почуттів, які 
створюють гармонію, мир і щастя» [5, с. 56].  

Як ми розуміємо, мораль повинна бути спрямована всередину кожної людини. «Моральне 
почуття, або совість, стає внутрішнім керівником і суддею особи» і «лише глибоко усвідомлене 
дійство, яке є результатом внутрішніх спонукань, може вважатися моральним. При цьому 
категорія правдивості безпосередньо пов’язується із законом любові та принципом 
агімси» [5, с. 56]. Ненасилля як частину людського існування («суттєвим елементом ідеалу 
ненасилля є повна відсутність егоїзму, заздрощів, абсолютна безкорисливість учинків, їх 
незалежність від будь-якого егоїстичного розрахунку та особистої вигоди» [5, с. 57]) треба 
розвинути у кожній людині, щоб потім перейти до колективних дій.  

Ненасилля (за С. Кримським) – це «філософія та спосіб життя, які на основі верховенства 
правди любові припускають особисті, соціальні та міжнаціональні зміни заради подолання 
несправедливості в досягненні миру та примирення» [7, с. 102]. 

Як зазначають учені, «категорії ненасилля, толерантності актуалізують уявлення суб’єктів 
життєвпорядкування про діалектико-діалогічні антиподи – насилля, нетерпимість, безлад, 
агресивність, а також про можливу багатовимірність та інваріантність життєвих світів і 
гармонійність життя, про проективність і втілення гуманістичних цілей, цінностей, ідей і смислів у 
їх конкретно-історичних модифікаціях» [5, с. 12].  

Критеріями цінностей ненасилля є ставлення до людей, до самого себе та навколишнього 
світу. Принцип ненасилля передбачає певну концепцію та розуміння людини. Це такі принципи:  

1) людина як вища цінність серед усього світу, тому до неї треба ставитися з повагою, навіть 
до ворога;  

2) кожна людина володіє совістю й, отже, може змінити свою позицію. Основа 
ненасильницьких дій – глибока довіра до людини і віра в людяність. Ненасилля створює 
можливість відкрити в собі людяність;  

3) передбачає важливість вивчення методів і стратегії ненасилля, самовдосконалення і 
самодисципліну, ведення діалогу, неучасть і громадянську непокору [див.: 8, с. 21–29]. 

Особистість кожного дня задля досягнення нових успіхів має долати і розв’язувати ситуації 
та конфлікти, які виникають упродовж її життя та акцентують увагу на ненасильницьких шляхах 
діяльності. Вони полягають не у відході від подолання труднощів, а в усвідомленні їхньої 
корисності. До цінностей ненасилля можна віднести: духовно високі поняття, що є одними з 
найзначущіших для людини, наявність яких зумовлена існуванням у соціумі (у гармонії з собою, 
людьми та природою) без насилля та будь-якого насильницького впливу, котрі зміцнюють 
суспільну єдність, цілісність суспільства, перешкоджаючи руйнівному впливу ззовні [10]. 
«Людина завше вільно обирає сторону добра і пов’язаного з ним ненасильства або зла, яке 
неможливе без насильства над людиною. Ненасильство як ставлення людини до людини не 
обмежується рівнем міжособової взаємодії, а пронизує всі сфери життя – суспільну, культурну, 
політичну, релігійну. Якщо всі вони мають за основу духовність, моральність і пов’язану з ними 
внутрішню свободу людини, то вона шукатиме ненасильницькі методи. Тільки моральний 
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принцип взаємин людей дозволить зупинити шалений світ, що опинився перед лицем глобальних 
криз, невирішеність яких загрожує самознищенням людства» [5, с. 84]. 

В аспекті нашого дослідження цінність ненасилля тлумачимо як найбільш значуще для 
особистості духовно високе поняття, «існуванням якого людина зобов’язана існуванню в соціумі 
(в гармонії з собою, людьми та природою) без насилля та будь-якого насильницького впливу» 
[3, с. 4–5]. Під загальнолюдськими цінностями розуміються «ідеї вічного миру між народами, 
правової держави, ставлення до людини як до самоцілі, а не засобу» [6, 4с. 80].  

Цінність ненасилля розвиває у кожної людини здатність до вияву взаєморозуміння, 
cпівчуття, емпатії, толерантності тощо. «Ставлення до іншої людини, до людей становить основну 
матерію людського життя, її серцевину» [9, с. 258]. Усвідомлене позитивне ставлення до іншої 
людини означає: по-перше, прагнення і здатність індивіда співпереживати її радості та горю; по-
друге, бажання її зрозуміти; по-третє, всіляко сприяти досягненню нею морально значущих цілей 
у повсякденній діяльності. Присвоєння особистістю системи духовних цінностей, якісного 
ставлення її самої себе, до суспільства, до своєї діяльності, до світу природи, до інших людей 
набуває особливого значення [11, с. 3–159].  

Важливим є передусім те, що кожен індивід співвідносить значущих для нього людей не 
стільки із загальновідомими еталонами і зразками, скільки з власними унікальними вимогами до 
людей. Дійовим механізмом свідомого прийняття суб’єктом моральних норм є співпереживання, 
на основі якого здійснюється формування моральної поведінки, не зорієнтованої на зовнішнє 
підкріплення. Систематично повторювані співпереживання перетворюються в моральні 
властивості, що стають рушійними силами поведінки і діяльності людини [див.: 1].  

На нашу думку, доречним в аспекті нашого дослідження є аналіз викладених А. Гусейновим 
основних тверджень одного з практичних варіантів запобігання насиллю, зокрема: 

а) відмовитися від монополії на істину, бути відкритим для діалогу та компромісів;  
б) уміти усвідомити (уявити) себе в ролі своїх опонентів, проаналізувати свою поведінку; 
в) бачити у своїх опонентах не лише погане, а й позитивне, й у жодному разі їх не 

принижувати;  
г) не наполягати на своєму, не відкидати відразу погляд опонентів, а шукати 

взаємоприйнятні рішення;  
д) намагатися перетворити ворогів на друзів, боротися зі злом, а не з людьми, що стоять за 

ним [див.: 4].  
У сучасних умовах ненасилля в політиці спирається на принцип рівноваги, що вважає за 

необхідне поєднання справедливості та сили. Тому в найзагальнішому розумінні «ненасилля 
означає не жертовність і покірність, а: 

- активну позицію в боротьбі за справедливість, ненасильницький опір; 
- гуманізацію суспільних відносин, усунення джерел зла і несправедливості з людського 

життя, оскільки ці явища породжують насильство; 
- намагання виявити коріння несправедливості в суспільстві, її форми і вияви, а також 

оприлюднити це; 
- не досягнення перемоги над противником, а подолання несправедливості як у свідомості 

людей та їх учинках, так і в діяльності; 
- відмову скорятися несправедливим режимам, порядкам чи законам, або діяти в умовах 

порушення прав людини; 
- використання засобів боротьби, які виключають знищення матеріальних і духовних 

цінностей, позбавлення людей життя; 
- розуміння людини як найвищої цінності; 
- поважне ставлення до політичних супротивників. 
Ненасильницькі дії та принципи створюють морально організований політичний простір для 

самовдосконалення людини і перетворення суспільства в напрямі, адекватному запитам часу» [12]. 
Висновки і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.  
Філософсько-культурологічний і теоретико-методологічний аналіз теорій ненасилля, 

твердження яких визнаються онтологічними, аксіологічними та соціокультурними принципами 
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людського життєвпорядкування, дозволив нам розширити уявлення про ненасилля та зміст його 
цінностей в українській суспільній думці та філософії.  

Ненасилля ми розуміємо як боротьбу за справедливість і свободу, що йде за насиллям і 
додає такий вектор людської життєдіяльності, що передбачає постійну полеміку та переборення 
насилля як у людському серці, так і в суспільних структурах, що передбачає не пасивність, а більш 
високий ступінь ефективності реакції на насильство. Ненасильницька дія має бути 
демократичною, творчою та колективною, спрямованою проти явного порушення прав людини. 
Засоби у боротьбі за справедливу мету також повинні бути справедливими. 

Вникнення у смисл проблеми ненасилля на основі філософського бачення проблем ціннісно-
смислового універсуму людини початку XXI сторіччя спонукає нас до пошуку і творення нових форм 
взаємовідносин між людьми, що мають виявлятись у здатності до гуманізму та морального 
вдосконалення, базуються на відповідних принципах, які гласять, що в усіх випадках потрібно діяти не 
насильно, втілювати гуманістичні цілі, цінності, ідеї і смисли у конкретно-історичних модифікаціях.  

Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі ми вбачаємо у розробці та впровадженні 
відповідних умов для поширення серед молоді цінностей ненасилля в процесі життєдіяльності. 
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Summary 

Lisak I. The Notion of Non-Violence and the Content of its Values in the Ukrainian Public Opinion 
and Philosophy. This article highlights the essence and it has been concreted an imagination about 
nonviolence as well as the content of its values in Ukrainian societal opinions and philosophy. It has been 
defined that the values of nonviolence are those of the most significant for a person by spiritually high 
concept. The person is thankful for the last because of his existence in society (harmony with himself, people 
and nature) without violence or any other violent action. Spiritually high concepts empower societal unity, 
indivisibility of society, having preventing destroying influence from the outside. Non-violence as cultural and 
world-vision model of violence opposition in any form of its being considers that evil exists in structures but 
not in people. The main purpose of nonviolence is in winning dishonesty at the level of consciousness. Criteria 
of nonviolent values are attitude to people, to himself and environment. Nonviolence is a foundation for 
philosophy and life ways which deal with personal, social and international changes for winning dishonesty in 
the way of reaching peace and agreement. Keywords: nonviolence, nonviolence values, nonviolence 
principals, life, spirituality, interunderstanding. 
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ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ БІОЕТИКИ:  
ФІЛОСОФСЬКИЙ ВИМІР 

 
Сучасні досягнення науки, техніки і технології розширили межі втручання людини у власну природу, 

що породило цілу низку проблем, які стосуються моральної проблематики новітньої філософії та науки. У 
статті досліджуються проблеми взаємозв’язку філософії та медицини, світоглядних, екзистенційно-
ціннісних, етичних вимірів новітніх технологій у контексті сучасної біоетики. Окреслюються ті 
філософські проблеми, підходи і принципи, які стали актуальними у зв’язку з інтенсивними 
міждисциплінарними дослідженнями сучасної біоетики. Ключові слова: біоетика, відповідальність, 
життя, майбутнє, медицина, наука, техніка, технології. 

 
Сучасний науково-технічний прогрес розширює горизонти раціональних можливостей 

людства стосовно перетворення і світу, і самої людини для задоволення потреб людства. Новітні, 
штучно створені винаходи ставлять під питання біоетичні межі збереження сутності людини і 
природи. Це зумовлює чимало дилем морального та філософського характеру. Реакцією на 
інтенсивні темпи розвитку медицини і біології стає поява біоетики як нового наукового напряму, 
транскультурного феномену, структурного елемента прикладної етики. 

Поняття біоетики увійшло в науковий обіг, набуло значного поширення та глибокого 
теоретичного опрацювання. ЮНЕСКО проголошує етику в галузі науки і технологій одним із 
пріоритетів своєї стратегії на 2002–2007 роки. Зацікавлення цими проблемами спостерігаємо і в 
українському суспільстві, у наукових інституціях, засобах масової інформації, громадських 
організаціях. Згідно з найновішими науковими підходами, запропоновано вельми широкий спектр 
підходів до розуміння предмета біоетики: від медичної деонтології – до екологічної етики. 
Охорона здоров’я і життя людини від моменту запліднення до природної смерті виражається через 
різні форми лікування. Моральні аспекти війни, вбивства, самогубства є предметом як медичного, 
так і філософсько-етичного дослідження. 

 Ідеї біоетики тісно пов’язані з «принципом відповідальності» Г. Йонаса, теорією 
«інтегрального гуманізму» Ж. Марітена, ідеєю «мегасинтезу» П. Теяра де Шардена, «тенденцією 
буття» Е. Фрома, «благоговіння перед життям» А. Швайцера. 

 З-поміж українських напрацювань у нашому дослідженні спиратимемося на теорію 
«ноосфери» В. Вернадського, вчення про моральну культуру І. Мірчука, ідеї гармонійного 
співбуття світу природи і людської особистості Г. Сковороди. Найвищого розвитку ця ідея набула 
у вченні В. Вернадського. Згідно з новою ноосферною ідеологією, істинне призначення людини – 
вносити імперативи добра, мудрості, відповідальності в буття. 

Засади біоетики активно і творчо розробляють сучасні українські вчені М. Кисельов, 
С. Кримський, Ю. Кундієв, О. Ліщинська, C. Пустовіт, В. Чешко та ін.  

Отже, проблеми біоетики досліджуються науковцями як гуманітарних, так і точних, 
насамперед медичних, наук. Проте світоглядно-філософський аспект вказаної проблематики 
потребує глибшого опрацювання відповідно до світоглядних питань життя, смерті, меж 
людського, відповідальності перед теперішнім і майбутнім. Тому ми спробуємо виявити 
філософський вимір основних проблем сучасної біоетики. 

Сьогодні біоетика постійно розширює предметну площину і виокремлює дедалі ширше коло 
ускладнених проблем, які варто проаналізувати у комплексі когнітивного, технологічного, 
етичного поглядів. Як новітня дисципліна, біоетика не має однозначно виваженого та 
загальноприйнятого наукового апарату.  

Для глибшого розуміння проблеми звернімося до генези біоетики. Витоки знаходимо ще в 
етиці давньогрецького мислителя Гіппократа. Мета медичної професії – захищати, берегти 
людське життя і здоров’я, незалежно від статі, раси, переконань пацієнта. На підтвердження 
дотримання таких поглядів представники ІІ Всесвітнього конгресу з деонтології в Парижі 1967 р. 
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зробили доповнення до клятви Гіппократа: «Клянусь навчатись усе життя». У Женеві 1949 р. 
затверджено Міжнародний кодекс лікарської деонтології, в якому виокремлено дві стратегічні 
вимоги до лікаря: знання і доброзичливе ставлення до людей. 

Філософсько-етичні засади біоетики як етики життя значною мірою ґрунтуються на етиці 
благоговіння перед життям А. Швайцера [8]. Утверджується ідея відповідальності за все живе; 
будь-який вияв буття, кожну форму життя оголошено священними. Для етики благоговіння 
характерне усвідомлення самого факту життя як фундаментальної вартості.  

Вчення про ноосферу В. Вернадського та П. Теяра де Шардена виявляє новий рівень 
взаємозв’язку між одиничним і загальним у світі. Отже, збільшується відповідальність за 
втручання у принципи, закони, які існують об’єктивно. Роль людини-науковця як активного 
суб’єкта глобального творення, що змінює світ задля своїх інтересів і потреб, зростає. У цьому 
контексті варто звернутися до вчення А. Швайцера, який застерігає від феномену 
перетворення окремих людей у «надлюдей». Адже надлюдина, наділена надлюдською силою 
чи можливостями, може не мати відповідного рівня надлюдського розуму та моралі. Зростає 
морально-психічна загроза перетворення надлюдей на аморальних, нелюдяних суб’єктів 
володіння життям і смертю «звичайних, нижчих» людей. Це загрожує проблемами як 
теперішнього, так і майбутнього. 

З появою новітньої проблеми з’являється і відповідне поняття. Розкриємо генезу 
поняття «біоетика». У 1927 Фріц Ягр у статті «Біоетичний імператив» вживає термін 
«біоетика» як поняття про моральні засади використання лабораторних тварин і рослин. 
Американський дослідник В. Р. Потер одним із перших вводить його у науковий обіг. Зокрема, 
у праці «Біоетика – міст у майбутнє» (1971 р.) закладено основи сучасного уявлення про 
біоетику, вказано потребу створення міждисциплінарних етичних комітетів. Р. Потер 
розкриває необхідність нової етики, яка протистояла б аморальним виявам науково-технічного 
прогресу. Завданням біоетики, за В. Р. Потером, є налагодження діалогу, «містка» між наукою 
і гуманітарним знанням. За визначенням цього вченого, біоетика – це поєднання біологічного 
знання з пізнанням системи людських цінностей, новий вид мудрості, що показує, як 
застосовувати наукові знання для забезпечення соціальних благ і покращення якості життя. 
Біоетика має стати наукою про виживання людства.  

 У 80–90-х роках минулого століття В. Р. Потер висуває ідею глобальної біоетики, котра б 
ставила за мету досягнення прийнятного виживання (acceptable survial) людства, під яким він розуміє 
не лише стійкий розвиток суспільства, а й розвиток здорової екосистеми. Біоетика постає наукою 
виживання, що включає до сфери своєї зацікавленості не лише людину з її тілесністю та ціннісними 
вимірами, а й світ усього живого. Основними умовами життєдіяльності людини визначаються: 
збереження навколишнього середовища; 2) контроль за репродуктивною функцією людини. 

У США ідеї В. Р. Потера не набувають належного визнання, оскільки, по-перше, достатньо 
розроблена екологічна етика, по-друге, через традиційний прагматизм американського світогляду. 
Ці чинники зумовлюють концептуальне бачення біоетики як простору діалогу між етикою та 
медициною. Результат – синтез медичних і етичних знань. Натомість світове наукове товариство 
схвально сприйняло ідеї згаданого мислителя. Ці ідеї стають основою загальносвітової концепції 
біоетики. Голландський лікар Андре Хеллегерс розвиває розуміння біоетики як дисципліни, 
покликаної синтезувати медичні та етичні знання. 

Існує кілька версій визначення біоетики, які мають певні відмінності у виокремленні 
предмета дослідження. Звернімося до найбільш репрезентативних визначень поняття біоетики, 
які окреслюють предметне поле її дослідження. 

Біоетика (з грецької мови βιοσ – життя, ετηοσ – звичай), або етика життя – це розділ 
прикладної етики, філософської дисципліни, що вивчає проблеми моралі насамперед стосовно 
людини, визначає, які дії з морального погляду є прийнятними, а які – неприпустимими. Інакше 
кажучи, біоетика – це органічне поєднання новітніх досягнень біологічної науки та медицини з 
моральністю. В сучасному суспільстві вона стала ознакою цивілізованості. 
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У визначенні біоетики, поданому в Енциклопедії з біоетики (Нью-Йорк, 1978 р.), що є 
певним узагальненням напрацьованого на той час теоретичного матеріалу, стверджується, 
що біоетика – це систематичне дослідження людської поведінки у межах наук про життя та 
здоров’я, що здійснюється у світлі моральних цінностей і принципів. Уточнене формулювання 
предмета біоетики (1995 р.) визначає біоетику як систематичне дослідження моральних 
параметрів, включаючи моральну оцінку, рішення, поведінку, орієнтири, та інших наук про життя 
і медичне лікування із залученням різноманітних етичних методологій до міжпредметного 
формулювання. Отже, акцентується увага на людському житті та медичних заходах, пов’язаних із 
його збереженням. 

Термін «біоетика» також стає синонімом медичної етики, або лікарської етики. Наприклад, 
відомі американські дослідники Т. Бочамп і Дж. Чілдрес вважають, що біоетика є залученням 
загальних етичних теорій, принципів і правил до розв’язання проблем терапевтичної практики, 
надання медичної допомоги, проблем медичних і біологічних досліджень. 

Російська дослідниця І. Силуянова, вважає, що біоетика – сучасна форма традиційної 
професійної біомедичної етики, де регулювання людських взаємин підпорядковане надзавданню 
збереження життя людського роду. Акцент на відмінності між біоетикою і біомедичною етикою 
як взаємозв’язоку загального та одиничного ставлять дослідники з біомедичної етики 
Т. Мишаткіна та Я. Яскевич (Республіка Білорусь). Біоетика, на їхню думку, глибше та суттєвіше 
торкається проблем життя будь-якого Живого, оскільки: 

1) розробляє моральні норми і принципи, які регламентують практичні дії людей у 
дослідженні природи і людини; 

2) формує моральні критерії соціальної діяльності в перетворенні навколишнього 
середовища; 

3) оцінює роль і місце людини в межах біологічної реальності; 
4) обґрунтовує теоретичні основи концепції коеволюції суспільства та природи, статусу 

категорій життя та смерті. 
Найбільш усеосяжним і актуальним, на нашу думку, є визначення С. Пустовіт. Вона 

зазначає, що біоетика – це міждисциплінарна галузь знання та людської практики, мета якої – 
збереження та розвиток життя за допомогою етичних механізмів і принципів. Автор наголошує, 
що в умовах експансії новітніх технологій, що радикально змінюють не лише довкілля, а власне і 
природу людини, протиставляють цінності наукової новизни й ефективності фундаментальним 
правам живих істот, біоетика захищає права всього живого на самозбереження та розвиток, 
обґрунтовуючи їх етичними імперативами благоговіння перед життям і моральною 
відповідальністю людства за все живе [див.: 5]. 

Розмаїття думок щодо предметної визначеності біоетики можна згрупувати за певними 
ознаками, що визначають її предметне поле дослідження:  

1) індивідуальна сфера взаємодії лікаря та пацієнта; 
2) структурно-функціональні соціальні проблеми: охорони здоров’я, політики 

планування сім’ї, демографічного контролю та ін.;  
3) новітні технології та їх вплив на сферу живого; 
4) глобальні проблеми людства в їхній цілісності та взаємозумовленості, пошук 

моральних імперативів для їх розв’язання; проблеми, пов’язані із втручанням людини в життєві 
процеси інших живих істот (тварин, рослин, мікроорганізмів) і всього того, що належить до 
підтримування екологічної рівноваги. 

Виходячи з наведених вище визначень поняття біоетики можна стверджувати, що об’єктом 
її дослідження є життя в цілісності та різноманітності його виявів, а предметом – моральні 
ціннісно-нормативні механізми його збереження та розвитку. 

Межі предмета дослідження біоетики тісно пов’язані з проблемою її наукового статусу. 
Існує кілька поглядів щодо наукового статусу біоетики: Одні дослідники схиляються до думки, що 
біоетика – це структурний елемент етики як філософської науки, зокрема прикладної етики, або 
професійної етики (щодо розрізнення прикладної та професійної етики і статусу самої прикладної 
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етики наукові дебати аж ніяк не вичерпано). Інші вчені вважають, що біоетика більше тяжіє до 
біологічних наук, які постають її основою. Ще один погляд зводиться до того, що біоетика – це 
варіант нового міждисциплінарного знання, передусім репрезентованого комплексами 
природничих і гуманітарних наук, які виникають у тріаді «життя – діяльність – цінності». 

У науковому просторі України поняття «біоетика» має кілька варіантів визначення, а саме: 
1) ототожнення біоетики з медичною етикою; 2) визначення біоетики як сфери дослідження світу 
живого у зв’язку з небезпечними наслідками біотехнологій (В. Кулініченко, В. Чешко). 

Сучасні мислителі в руслі біоетики намагаються наголосити, що не все, що можливе 
технічно, прийнятне морально, особливо у проекції майбутнього. Тому виникає потреба 
осмислення біоетики в широкому розумінні, як певної філософсько-етичної парадигми. Так, віце-
президент Української асоціації з біоетики В. Кулініченко трактує біоетику як особливий 
евристичний світогляд новітнього історичного етапу розвитку культури, з відповідним розумінням 
феномену життя. До сфери морального введено не лише взаємини між людьми, а й ставлення до 
рослин, тварин, довкілля, своєї чуттєвості, тілесності, духовності [див.: 3].  

Сьогодні в біоетичній практиці, крім філософсько-етичних, використовують низку 
різноманітних принципів і правил: утилітарних, деонтологічних, теологічних, віртуальних. Голова 
Комісії з питань біоетики при Кабінеті Міністрів України академік Ю. Кундієв називає основними 
принципами біоетики верховенство інтересів особистості над інтересами науки і суспільства, 
відкритість, зміну акцентів у тандемі «пацієнт – лікар» на користь першого. 

У межах біоетики у вузькому значенні досліджують низку біологічних і медичних етичних 
проблем. Серед біоетичних проблем, або структурних елементів біоетики, виокремлюють такі: 
1) трансплантація; 2) штучне запліднення; 3) евтаназія, визначення критеріїв діагностики смерті; 
4) аборт, контрацепція та нові репродуктивні технології; 5) клонування; 6) генна інженерія та 
терапія; 7) екологічна етика та ін.  

До основних проблем біоетики відносять ще й такі: 
 дотримання справедливості в системі охорони здоров’я; 
 захист прав пацієнтів (у тому числі ВІЛ-інфікованих, психічно хворих людей, дітей та 

інших хворих з обмеженою компетентністю); надання допомоги невиліковно хворим пацієнтам 
(хоспіси, організація паліативної допомоги); 

 проведення експериментів на людях і тваринах тощо. 
У такому контексті осмислюється моральність людської поведінки у біолого-медичній галузі 

та сфері охорони здоров’я щодо її відповідності моральним нормам і цінностям. Зокрема, 
постають питання про: 

– міру медичних втручань у людський організм з погляду права і моралі, зокрема тих 
втручань, які пов’язані з розвитком біологічних і медичних наук;  

– проблеми створення та інтродукції в біосферу трансгенних рослин і тварин, використання 
генетично модифікованих харчових продуктів. 

Одне з ключових завдань біоетики на рівні теорії – не лише чітке визначення її предметної 
площини, а й обґрунтування базових принципів, на яких може бути побудована несуперечлива, 
цілісна біоетика, зокрема варіанти її практичного втілення.  

До принципів біоетики належать ідеї «етики відповідальності» Г. Йонаса. Мислитель 
пропонує поширити поняття моральності на різні форми буття, на природу. Таке зміщення 
акцентів, на його думку, може слугувати ефективним засобом захисту людини розумної від 
людини діючої. Г. Йонас трансформує кантівський категоричний імператив у новий закон, 
адекватний новому характерові людської діяльності: «Дій так, щоб наслідки твоєї діяльності були 
сумісними з підтримкою достеменно людського життя на Землі» [1]. 

Англійський філософ Р. Віч серед головних принципів біоетики називає добродійність, 
автономію особистості, чесність, справедливість. Водночас спостерігається постійна апеляція до 
загальних етико-філософських категорій: відвертості, природних прав людини. 

Нині в науковій літературі існують різноманітні погляди щодо головних принципів 
біоетики. Але переважно вчені та практики виходять із двох моделей – американської та 
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європейської. Однією з перших з’являється американська принципалістська концепція біоетики 
(Т. Бочамп, Дж. Чілдрес). Засадничими принципами цієї концепції біоетики визначаються: 

1) принцип автономії (індивід має право розпоряджатися своїм здоров’ям і благополуччям, 
відмовлятися від лікування; цей принцип має антипатерналістську (антипіклувальну) 
спрямованість). Він стає основним у медичній етиці лише наприкінці ХХ століття, коли піддано 
сумніву безумовну і виключну компетенцію лікаря у визначенні того, що є благом для пацієнта. 
Визнання цінності автономії особистості сьогодні настільки важливе, що в окремих ситуаціях 
благодіяння лікаря всупереч волі й бажанням пацієнта кваліфікують як недопустиме. Тільки тоді, 
коли особистість робить вільний вибір, можна говорити про відповідальність, застосовувати для 
оцінки вчинків етичні критерії. 

На практиці принцип автономії доповнено правилом інформованої згоди. Це правило 
допускає, що пацієнт добровільно й усвідомлено дає дозвіл на медичне (чи інше) втручання у своє 
життя – дозвіл, заснований на розумінні відповідної інформації, яку надає професіонал. Правило 
інформованої згоди є неодмінною умовою забезпечення шанобливого ставлення до людини як до 
особистості. Це правило розуміють як можливість отримувати найвичерпнішу інформацію про 
стан здоров’я. До складників поняття інформованої згоди зараховують компетентність, розуміння, 
добровільність, згоду; 

2) принцип «не зашкодь» (випливає з клятви Гіппократа і вимагає мінімізації шкоди, що 
завдається пацієнтові при медичному втручанні) зобов’язує не завдавати шкоди іншій людині не 
лише прямо, безпосередньо, а й побічно; 

3) принцип блага (моральний обов’язок і відповідальність робити добро: лікар здійснює дії, 
спрямовані на покращення стану пацієнта) діє завдяки наявності в людини почуття альтруїзму, 
любові до ближнього, емпатії. Йдеться про емоційне залучення лікаря до процесу надання 
допомоги, використання професійних навичок і знань, набутого духовного, морально-
психічного досвіду; 

4) принцип справедливості (підкреслює значущість рівного ставлення до пацієнтів, 
справедливого розподілу обмежених ресурсів при наданні медичної допомоги). 

Цей перелік органічно доповнюється західноєвропейським варіантом вихідних принципів 
біоетики дослідного проекту ВЮМЕБ II (фінансування Європейською Комісією та Дослідним 
центром Данії (1995–1998 рр.), а саме: 

5) принцип людської гідності (гарантує гідне ставлення до пацієнта в тому разі, коли він 
позбавлений автономних рішень і дій; він, як правило, застосовується до людей, котрі 
перебувають у недієздатному фізичному та психічному стані, а також до малолітніх дітей; 
спираючись на цей принцип, обґрунтовують заборону на клонування людини, на експерименти з 
людськими ембріонами та трансплантацію органів); 

6) принцип інтегральності (передбачає недоторканність психофізичної цілісності людини і 
використовується у випадках, які загрожують порушенням особистісної ідентичності на підставі 
втручання у генетичну природу); 

7) принцип уразливості (передбачає відповідальне ставлення до людського життя, 
усвідомлення того, що воно є скінченним і тендітним; спрямовує на тактовне ставлення до людей, 
з обмеженими соціальними, фізичними та психічними можливостями). 

Порівняльний аналіз цих систем принципів ілюструє, що американська модель принципів 
обирає за вихідну точку стосунки «лікар – пацієнт», а західноєвропейська – «особистість – 
держава», оскільки, на думку авторів проекту ВІОМЕБ II, фундаментальні етичні принципи 
повинні трактуватись як норми захисту особистості в державі для утвердження загального 
благополуччя. 

Застосування названих принципів біоетики, при розумінні її предметного поля з медичною 
домінантою (чи в американському, чи в західноєвропейському варіантах), у процесі обґрунтування 
морального вибору в конкретних ситуаціях часто породжує моральні дилеми (дилема – 
неоднозначність вибору з двох, як правило, небажаних можливостей), які спричиняють гострі 
дискусії в біоетиці та в суспільстві в цілому. Наприклад, сповідування принципу автономії 
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особистості вимагає правдивого інформування пацієнта про діагноз та ймовірний прогноз навіть 
за умови його фатальності. Однак таке повідомлення може викликати психологічний стрес у 
пацієнта, що зменшить його волю до життя, а отже, й опірність організму хворобі. Очевидним стає 
порушення принципу «не зашкодь». Це правдиве повідомлення мало б допомогти пацієнтові 
розпоряджатися власним життям на свій розсуд (дилема евтаназії), проте виникає правова, 
релігійна, моральна колізія із забороною на медичне вбивство. 

Наведені принципи регулюють насамперед медичний вимір біоетики. Аналіз у ширшому 
предметному визначенні висуває інші принципи, такі як, наприклад: 

біосфероцентризму, що вимагає захищати не лише людину, а й весь тваринний і рослинний 
світ, всю біоту в цілому та навколишнє середовище; 

коеволюціонізму, що трактує процес взаємодії природи і суспільства, біосфери і людини в їх 
гармонійному розвитку. 

Пропонуються також принципи соціалізації, свободи і відповідальності, інтегральності, 
універсальності, благоговіння перед життям. 

Вищезгадані біоетичні принципи відображено у схваленому на І Національному конгресі з 
біоетики (Київ, 2001) проекті «Етичного кодексу українського лікаря». Подальше обговорення 
принципів біоетики відбулося на ІІ Міжнародному симпозіумі з біоетики (Київ, 2002). 

Наведені етичні принципи, згідно з міркуваннями дослідників, становлять систему, 
елементи якої ієрархічно організовані, збалансовані, логічно не суперечливі. Тому їхнє 
застосування повинно враховувати взаємодію. Особливість біоетики полягає саме в тому, що її 
принципи діють системно, як смислова та логічна цілісність. 

Висновок. Підсумовуючи, слід зазначити, що біоетика базується як на філософсько-етичних, так 
і на практичних біомедичних засадах. Серед важливих принципів – пріоритет життя, здоров’я, блага 
людини, благоговіння перед життям і відповідальність за нього у теперішньому та майбутньому; 
відповідальність за якісне поєднання здобутків людського інтелекту із сучасними морально-
психічними досягнення для здійснення стратегічної життєво-буттєвої парадигми людини і суспільства. 
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Summary 

Vinnyk-Ostapyshyn V. Problems of Modern Bioethics: Philosophical Dimension. Recent advances in 
science, engineering and technology have expanded the boundaries of human intervention in their own nature that 
has created a number of problems related to the morality of modern philosophy and science. The article investigates 
the problem of the relationship of philosophy and medicine, philosophical, existential values, ethical dimensions of 
new technologies in the context of modern bioethics. The article outlines those philosophical issues, approaches and 
principles that became relevant because of intense interdisciplinary research of modern bioethics. Keywords: 
bioethics, liability, life, future, medicine, science, engineering and technology. 
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СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ВАЖЛИВИЙ КАТАЛІЗАТОР У 
ДОСЛІДЖЕННІ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

 
Проаналізовано художній потенціал сучасного мистецтва, зорієнтованого на з’ясування сутності 

причин сучасної системної суспільної кризи, внаслідок якої руйнуються структури, відповідальні за формування 
екзистенційних координат буття людини. Доведено, що образна форма дозволяє мистецтву зображувати і 
виражати загальну сутність актуальних явищ дійсності в їх конкретних історичних, соціальних, особистісних 
виявах, тобто дозволяє, зображуючи одиничне, виявляти в ньому типове. Ключові слова: сучасне мистецтво, 
антропологічна криза, глобалізація, культурна ідентичність, етнонаціоналізм, менталітет, постіндустріалізм, 
розколоте суспільство, соціокультурна динаміка, соціальний расизм, цінності. 

 
Соціально-культурні перетворення, з якими зіткнулося сучасне покоління людей у 

пострадянській Україні, за своїм масштабом і динамікою вже перевершили системну, 
інфраструктурну катастрофу, заподіяною Другою світовою війною. Тепер в одному фокусі 
зосередилася низка згубних факторів, через які унеможливлюється поступальне долання наявного 
кризового стану. Серед них: 

- легітимація курсу ультраліберальних економічних реформ, орієнтованих на швидкі 
прибутки, ціною інтенсивної експлуатації створених попереднім поколінням систем 
життєзабезпечення та ігнорування інвестицій в їхню модернізацію; 

- занепад якості державного менеджменту, втрата здатності розбудовувати стратегічні плани 
розвитку, і як наслідок, спрощення структур управління державою та примітивізація мотивації до 
рівня особистого збагачення «нових українців»; 

- відсутність планових механізмів розбудови житлово-комунального господарства, 
енергетичних галузей, старіння транспортного парку, ігнорування енергозберігаючих технологій, 
дефіцит кваліфікованих робітників, безпорадність перед викликами демографічної кризи; 

- судочинство, яке виносить вироки на замовлення, а також спецслужби і каральні 
структури, які здійснюють рекет незахищених владою бізнесменів.  

Драматизм ситуації нагнітає антропологічна криза. В Україні, як засвідчує Революція 
гідності, дозрів колосальний потенціал ненависті: бідних – до багатих, зубожілих провінцій – до 
владної «еліти» корупційного, чи відверто бандитського ґатунку, яка зазіхнула на приватизацію 
державної влади. Мільйони знедолених людей опинилися перед дилемою: погодитися на 
одноманітне, нетворче існування за мізерну платню, повну відсутність перспектив для 
самореалізації, чи повстання з метою знищення кланово-олігархічного режиму. 

Антропологічну кризу в сучасному світі провокує і дозрівання змін, заподіяних 
глобалізацією. Вона звела впритул колись геостратегічно віддалені один від одного регіони 
християнської та мусульманської цивілізацій, в яких панують якісно різні цінності, що 
регламентують свободу вибору, дії, волі людини. Конфронтаційний потенціал зіткнення цих 
цивілізацій на полі світоглядних цінностей засвідчили трагічні події в Парижі 2015 року. 

Серед останніх досліджень, що змістовно узгоджуються з темою нашої розвідки, доречно 
відзначити статті Є. Ворожейкіна, А. Добжинські, В. Мовчан, М. Назаренко, С. Тоічкіної, 
К. Шелупахіної. Зауважений корпус літератури аналізує візуальні стратегії сучасного мистецтва в 
осмисленні екзистенційних проблем, а також прояснює глибинні причини активної присутності 
мистецтва у просторі життя людини, його спроможність викликати занепокоєння долею світу, 
складністю людських стосунків. 

На пошук сучасним мистецтвом шляхів запобігання саморуйнуванню, внаслідок запуску 
алгоритмів хаосу постіндустіалізмом, звертають увагу А. Синах і О. Наконечна. Зауважується, що 
в епоху глобалізації та постіндустріалізму світ живе не як гармонійне ціле, а як хаос, де різні 
фрагменти не просто конкурують між собою, а й заперечують один одного. 

На нашу думку, важливого значення для характеристики сучасного мистецтва як важливого 
каталізаторів в дослідженні соціально-культурних перетворень, набуває з’ясування його 
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можливостей у відображенні цілісної спрямованості буття людини, у відкриті його специфічних 
вимірів та альтернатив. 

Метою статті є аналіз художнього потенціалу сучасного мистецтва в галузі соціального 
пізнання, розкриття його ролі в осмисленні соціокультурного процесу.  

Для нас важливим є визнання того, що мистецтву властиве прагнення пізнання буття як 
цінності, а також пізнання системи оцінок буття, які утворюються у свідомості суспільства й, 
відповідно, певною мірою позначаються на свідомості митця. Визнаючи, що мистецтву 
іманентно властивий подвійний контекст пізнавальної орієнтації, що включає знання про світ і 
самопізнання митця, ми повинні зосередитися на дії психологічного механізму творення 
поетичного змісту мистецького доробку, через який з’ясовується самопочуття автора і мотивація 
його інтересу до певного життєвого явища. Оскільки в мистецтві взаємодоповнюючими є такі 
два типи художньої творчості як зображення і враження, тому його пізнавальна інформація 
містить відразу два виміри осягнення істини – об’єктивний і суб’єктивний. Відтак головною 
умовою художності в мистецькому творі є глибоке пізнання ціннісного зв’язку, що наявний між 
об’єктом і суб’єктом, так званий поетичний зміст мистецтва, завдяки якому митець виділяє зі 
своїх вражень і відчуттів найістотніше, психологічно істинне, в якому інші люди впізнають 
загальнозначуще, те важливе, що вибивається за обрій суб’єктивно-істинного душевного життя 
самого художника і транслюється на весь загал, який залучається до його твору. 

Суттєвим надбанням сучасного мистецтва є його увага до осмислення причин процесів 
деградації нашого розколотого суспільства, яке утворилося внаслідок демонтажу радянської системи 
міжнаціонального спілкування. І постало у вигляді еліти власників і спільноти людей, що живе на 
межі зубожіння, чи навіть аутсайдерів – жебраків, безхатченків, безпритульних, яких викинули із 
суспільства з демонстративною жорстокістю. Своєрідну соціокультурну карту суспільства, яка 
дозволяє розібратись у причинах фундаментального рівня, що становлять реальну загрозу 
руйнування зв’язків, які поєднують людей у народ як надособистісну спільноту із її системними 
властивостями, створив режисер О. Балабанов у культовій кінодилогії «Брат» і «Брат-2». Її можна 
трактувати як спосіб художнього вираження сутності такого суспільного процесу як демонтаж 
радянського суспільства, що супроводжується розпадом усіх його чинників. 

За сюжетною лінією фільму, головний герой Данило Багров після війни в Чечні потрапляє у 
ті соціальні розломи, що з кінця 80-х років поступово, але неухильно, розділяють донедавна ще 
цілісний народ, внаслідок знищення патерналістського типу цивілізації. Пролягають ці розломи в 
соціальній та національній площинах, які включали головні зв’язки, що поєднували людей у народ 
спільною культурою, спільною пам’яттю, способом господарювання. Перебудовчі реформи 
розшматували народ на різні частини, які живуть у різних цивілізаціях – на багатих і бідних, між 
якими невідворотно формується атмосфера взаємної ворожнечі.  

Натомість тривале соціальне зубожіння породжує у тих, кого силоміць витиснули на 
«соціальне дно», самосвідомість, спроможну об’єднати цих аутсайдерів, ізольованих від 
суспільства. Це об’єднання бідою, метафоричним уособленням якої постає велике місто. В 
його лоні існують люди, вражені втратою суспільного статусу, раптовою зміною звичних 
ціннісних орієнтацій. Це потрапляння саме в ту ситуацію футурошоку, абрис якої влучно 
охарактеризував П. Гуревич: «Людина не просто включається в загальний плин небачених 
прискорень – вона, можна сказати, катапультується, до того ж неодноразово, в інші світи. 
Індивід, який ще вчора мав респектабельний вигляд, раптом стає вигнанцем. Той, хто звик до 
землі предків, перетворюється на біженця. Православний потрапляє в ісламське оточення. 
Людина, яка упродовж свого життя плекала в собі моральність, несподівано виявляє, що їй 
належить перебувати у зграї злодіїв. Від безпритульного очікують, що він розгорне в собі 
якості вправного комерсанта. Жертва «розселянення» повинна стати хазяїном земельної 
ділянки, не маючи можливості її обробляти: немає техніки, добрив, якісного насіння і т.д. 
Людині, яка готова проміняти свої акції на спирт і пачку рису, призначається роль 
співвласника капіталу <…> Бабця, яка відкладала кошти на похорон і тепер усвідомила, що 
відійде в інший світ без належного поховання. Мешканці кооперативного будинку, які 
відкладали гроші на капітальний ремонт помешкання, раптом довідалися, що цих коштів не 
вистачить навіть на білила. Академік, який досліджував проблеми атеїзму, опиняється тепер у 
православній країні. Фізик, який звик зневажати «ліриків», проте якому нині нізащо не бачити 
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замовлень на дослідження <…> Багатодітна мати, яка несподівано зіткнулася з тим, що дотації 
на її дітей надійдуть лише через декілька місяців». [1, с. 11-12] 

Брутальна сваволя і насильство «братви» щодо безпорадних, донедавна ще наділених 
соціальним статусом учених або робітників перспективних підприємств, а нині безробітних, які 
намагаються копійчаним виторгом на базарі здобути хліб насущний, стали для Данила достатньою 
підставою для застосування контрсилових аргументів для захисту спаплюженої справедливості. 
Оскільки цей акт задає тон усій подальшій мотивації вчинків головного героя, тому доречно 
зауважити, що феноменальний успіх головного героя у глядачів завдячує збігом його розуміння 
соціальної справедливості з критеріями більшості людей, які вважали істотне розділення народу 
на багатих і бідних несправедливістю, тобто злом. 

Якщо панівна меншість нав’язує загалу громадян свій філософський вибір неоліберального 
уявлення про справедливість, за яким бідність мислиться не як зло, а як корисний соціальний 
механізм масового зубожіння народу, тоді більшість пручається такому типу життєустрою і 
сприймає його як безсумнівну несправедливість. Це зло, з яким неможливо змиритись. Ідеться 
лише про те щоб обрати ефективний спосіб його подолання. 

Колишнє місто Леніна, постперебудовний Пітер – складно структурована ніша протистояння 
радикальної меншості багатих і більшості зубожілих. «Місто – це страшна сила. Лише сильний 
викарабкається», – резюмує, спасенний Данилою від знахабнілої «братви», пітерський мешканець на 
прізвисько «Німець». Підживлює цю силу консолідація на уявленні про справедливість як соціальне 
заломлення любові. У чужому місті незнайома людина пропонує Данилові притулок. Він також 
символічний – це цвинтар. Спантеличеному хлопцю «Німець» пояснює, що це його батьківщина, 
найінтимніше місце людини, де немає заздрощів і зради. Тут лежать предки, духовна спадкоємність 
з якими уможливлює смисл присутності в трагічно складному світі. 

Своєрідну «горизонталь товариськості», притаманну свідомості комуналістичної спільноти, 
виявляє Данило до бомжів на пітерському кладовищі, з якими він ділиться продуктами, 
привезеними для брата. В життєустрої за «горизонталлю товариськості» неприйнятною є моральна 
норма: «того, хто падає – підштовхни». Повинна нагромадитися певна критична маса змістовності 
вчинків, які спричинять її метаморфози. Входження Данила у світ старшого брата і його 
подільників, які промишляють рекетом і кілерством, «закумареної» дівчини Кет, стурбованої 
можливістю розжитися хоча б на пів-дози за день, інших персонажів «соціального дна», поступово, 
але витісняє його патерналістське уявлення про людину, за яким «людина людині – брат». 

Наражаючись на вияви вигідного, «корисного» використання людини людиною, 
головний герой занурюється в атмосферу взаємодії аморальних суб’єктів, для яких ціннісними 
координатами є агресивність, хвалькуватість, злобність, зрадництво, підступність, грубість, 
жорстокість, мстивість, нахабство, невдячність, несправедливість, цинізм, егоїзм. Ми також 
бачимо, що велику спокусу персоніфікувати причини власної соціальної катастрофи в особі 
чеченців та інших «інородців», підживлює етнізація расизму та націоналізму. Дивним чином 
для Данила несправедливість начальника райвідділу міліції, зрада братом, байдужість Кет, 
невдячність Світлани затьмарюється вчинками інородців. Діапазон виявів емоційних мотивів 
російського етнічного расизму широкий – від незлобивого уточнення чи не єврей «Німець», 
глузливого вироку співаку Ф. Кіркорову, п’яненькому французу на тусовці, до агресивного і 
безапеляційного винищення кавказців, нігерів, та «бандерівців», які ще повинні «відповісти за 
Севастополь». Якщо для досягнення цієї мети потрібно вбити – Данило вб’є і не кліпне оком. 
Байдуже, чи для «зачистки» ринку від чеченців у Пітері, чи для відплати за «кидок» партнера 
по бізнесу, що станеться по той бік Атлантики, у Нью-Йорку. Знищить стільки, скільки 
потрібно для досягнення справедливості, суть якої – у правді. Легітимацію етнонаціоналізму 
як джерела відсічі злу через насильство С. Кара-Мурза пояснює так: «звичайно, у час гострої 
кризи зсув до етнонаціоналізму в багатьох відбувається як акт відчаю. Люди шукають 
підтримки, спасіння від хаосу через згуртування близьких людей, і найзрозумілішою і 
найдосяжнішою часто виявляється близькість етнічна. Вона сприймається як близькість «по 
крові». Коли здається, що країна скочується до прірви і не спроможна захистити себе, спасіння 
бачиться в тому, щоб щільніше зібратися в етнічну спільність, нехай і невелику. 

В час розпаду, коли слабнуть чи розриваються зв’язки, які раніше згуртовували всі народи у 
величезну країну, етнонаціоналізм стає притулком, у якому можна пережити біду. Цей притулок 
перебуває в глухому куті історичного шляху, етнонаціоналізм блокує розвиток, ускладнює 
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співробітництво народів і консолідацію їх у потужну націю. Але бувають ситуації, коли й такий 
притулок необхідний» [2, с. 24]. 

Для пояснення феноменального успіху фільму потрібно визнати: автори зуміли зобразити і 
виразити те, що у 80-ті роки в суспільстві сформувався глибокий розлом в уявленні про 
справедливість, критерії якої зумовлені історичними і соціальними реаліями розколотого 
суспільства, що при цьому корелюються національними психологічними рисами, духовними 
настановами і поведінковими стереотипами, притаманними колективній свідомості народу, за 
якими реальна сила буття – це правда. Відтак, ті хто обстоює правду, діють по справедливості. Її 
досягнення виправдовує навіть брутальні засоби, оскільки зло зважає лише на такі аргументи. 
Перед нами постала мозаїка російської душі з її забобонами, звичаями, стереотипами, з яких 
формуються життєві принципи й оцінюється власна поведінка. 

Агресивність і «правда сильної руки» – не лише один з основних російських державних 
принципів, а й відбиток жорстокосердя як архетипу, що сформував колективну свідомість, у якій 
людинолюбству та прощенню місця лишилося небагато. Жорстокість Данила у знищенні всіх, хто 
стає на заваді мети, є виявом не збоченої психології окремої людини, а моральною декларацією 
російського народу на збереження за собою права превентивного застосування насильства проти 
чужих. Автори апелюють до колективної насолоди стражданням, яка підживлюється архетипними 
уявленнями про те, що без «крутості» не можна будувати стосунки з іншими суб’єктами історії. 

Духовний максималізм і особлива внутрішня напруга є тими креативними якостями, 
завдяки яким мізерність і нікчемність буття трансформується у прагнення прислужитися 
винятково вищій меті, надзавданню, зокрема, утвердженню справедливості. Тому аргумент про 
те, що справжня сила світу – це гроші, завдяки яким у цьому світі вирішується все, відкидається 
на тій підставі, що без правди, навіть з великими грошима, щастя недосяжне. Насправді правда, 
а отже і справедливість, вимірюються не ціною, а цінністю світовідчуття, що за своєю суттю є 
безцінним і несумірним із такими меркантильними критеріями як кар’єра, багатство, 
банківський рахунок. Водночас ця відмова від цілераціонального, користолюбного мислення на 
користь почуття власної відповідальності за одухотворену життєдіяльність реалізується через 
приниження та презирство до всіх неросіян. Багато уваги приділено втіленню такої традиційної 
російської риси, як не схиляння перед іноземщиною, на яку російська людина реагує зі зневагою 
та поблажливістю, а часом і відверто глузливо. Невипадково у фільмі наскрізними є репліки про 
«тупих америкосів», «довбаних нігерів», «напудреного і фарбованого чи то румуна, чи 
болгарина Кіркорова», «бандерівців» і т.д. 

Потужна мета безкорисливості вчинків Данила сильно резонує і з такою рисою характеру 
російської людини як здатність «віддати останню сорочку». Допомагаючи ближньому, Данило не 
розраховує нажитися з чужого горя. Навпаки, нерідко діє собі на шкоду. Однак, допомагаючи 
другові в біді й не маючи з цього зиску, він не схильний до ведення тривалих перемовин, не 
сприймає будь-якої думки, окрім власної. Екстравертність і його трагічна нездатність до 
замкненого способу життя імпонує глядачеві, оскільки переживається як типова якість росіянина. 
Важке пристосування до самотності компенсується радістю від нових знайомств. Брак 
делікатності та зневажливе ставлення тут поєднується з особистістю широкою, відкритою і 
водночас категоричною, наївною, скептичною, насмішкуватою. І, звичайно, всі події неодмінно 
супроводжуються випивкою, як нормою російського життя. 

Вся ця розмаїтість суперечливих рис російської ментальності, сфокусована в головних 
діючих особах фільму, відображає психологічний портрет російського характеру і 
сприймається як душевний склад, як заряд духовного досвіду, в якому не лише свідомі, а й 
ірраціональні сили збирають людей у народ на загальній світоглядній матриці, певному 
загальному культурному ядрі. Наприклад, С. Переслегін у післямові під назвою «Про 
спектроскопію цивілізацій, або Росія на геополітичній мапі світу» до книги С. Хантінгтона 
вбачає його у трансцендентному характері російської культури. Він наголошує: «У межах 
тривимірної мета-онтологічної моделі для Росії, як і для Заходу, відправною/кінцевою точкою 
є світ людей. Однак обхід здійснюється в протилежних напрямах: Євро-Атлантична 
цивілізація спочатку пов’язує світ людей зі світом речей (раціональна, предметна діяльність), а 
згодом світ речей зі світом ідей. Для російської культури характерний первісний зв'язок світу 
людей зі світом ідей (ірраціональна, інформаційна діяльність)» [3, с. 600].  
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Н. Скотна також акцентує увагу на тому, що саме система цінностей, покладена в основу 
менталітету і мотивації, визначає приналежність до тієї чи іншої цивілізації, підштовхує її 
носіїв до захисту своєї аксіологічної системи. Так, відзначаючи суттєву різницю у світогляді 
«західної» і «східної» особистості, що має визначальний вплив на мотивацію і варіанти 
самовизначення людини, Н. Скотна підкреслює: «Особистість західної цивілізації сприймає 
світ як поле для самоутвердження розуму та волі суб’єкта, а людина «Сходу» як частину 
вселенського порядку, де її призначення полягає у тому, щоб не порушити природні та 
космічні закони буття. Тобто під час самовизначення «західна людина» керується 
настановою до пізнання та перетворення навколишнього світу, а «східна людина» 
намагається стати частиною буття, сприймаючи його як щось вічне і непорушне» [4, с. 183]. 
Вагомість цього художнього твору визначається й артикуляцією образу екзистенційного 
ворога – ієрархічної структури влади «нових росіян», їхніх заокеанських партнерів та 
критично небезпечною масою інородців у тілі російського соціуму, зусиллями яких 
знищується ядро національної культури, репресуються ціннісні засади, на яких плекався 
російський народ. Зокрема, це такі два ціннісні блоки як «уявлення росіян про багатство і 
бідність (і, відповідно, про міжлюдські взаємини у цій площині); уявлення росіян про 
правильне співжиття народів (про «сім’ю народів»). Інакше кажучи, йдеться про цінності 
соціальних відносин і національних відносин» [5, с. 119]. 

Зауважимо, що створений фільм на чотирнадцять років випередив реальну збройну агресію 
Росії проти суверенної України. Однак у який спосіб на землі нашої держави російський «брат» 
утілюватиме своє уявлення про правильне співжиття народів, можна було скласти цілком 
прогнозований висновок, оскільки в Росії вже тоді в частині суспільства склалася послідовна 
концепція боротьби на знищення, заснована на соціальному й етнічному расизмі – уявленні про 
супротивника як такого, хто не належить до людського роду. 

Висновок. Сучасне мистецтво у дослідженні сутності соціально-культурних перетворень 
доби глобалізації виявляє об’єктивно утворені в постіндустріальному суспільстві системи 
цінностей буття, а не просто знання причиново-наслідкових зв’язків між його явищами. Тому 
найістотнішим надбанням мистецтва у цьому розумінні виявляється здобута ним художня 
інформація щодо природи антропологічної кризи, основних алгоритмів хаосу постіндустріалізму, 
радикальних змін ціннісних орієнтацій від потрапляння в ситуацію футурошоку, а також основних 
блоків цінностей соціальних і національних відносин у розколотій цивілізації. Унікальність 
художньої інформації тут визначається здатністю мистецтва доповнювати реальний життєвий 
досвід ще одним досвідом «життя в мистецтві», який не лише транслює певну інформацію, а 
захоплює людей її духовним змістом. 

Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі пов’язані з аналізом причин конфліктів 
не лише в розколотій цивілізації за соціальними критеріями, а й світоглядному протистоянні 
ісламської та християнської цивілізацій, проблем культурної ідентичності, асиміляційних процесів 
доби глобалізації. 
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Summary 

Zdorovenko V. Contemporary Art as an Important Catalyst in the Study of Socio-Cultural 
Transformation. The article analyzes the artistic potential of contemporary art, oriented to clarify the nature of 
modern systemic causes of social crisis, which resulted in destroyed structures that are responsible for the 
formation of existential coordinates of human existence. It is proved that shaped form allows art to represent and 
express the overall nature of current phenomena in their specific historical, social, personal manifestations that 
allows portraying unit to detect in it the default. Keywords: contemporary art, anthropological crisis, 
globalization, cultural identity, ethnic nationalism, mentality, post-industrialism, fractured society, socio-cultural 
dynamics, social racism value. 
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ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНИЙ ПОЛІКОНЦЕПТУАЛІЗМ  

СУЧАСНОГО ЖИВОПИСУ 
 
Обґрунтовуються нові концептуальні парадигми філософсько-естетичного сприйняття сучасного 

живопису в контексті посилення неотрадиціоналістських тенденцій в культурі. Вивчення зазначеного 
феномену поліконцептуальності сучасного живопису супроводжується низкою компонентів сучасного 
соціогуманітарного знання: соціальною філософією, історією та теорією культури, етнологією та 
етнографією. В українській культурологічній науці й досі немає комплексного дослідження цієї проблеми, яка 
як системне художньо-логічне явище продовжує залишатись актуальною. Тому метою дослідження є 
розкриття сутності поліконцептуалізму сучасного живопису в органічному зв’язку з механізмами 
культурної неотрадиції та неоміфологізму. За основу вивчення проблеми береться системно-діяльнісний 
підхід з використанням основних методів дослідження: аналітичного, історично-порівняльного, 
системного, дискурсивного й ін. Ключові слова: концепт, поліконцептуалізм, парадигма, живопис, 
неотрадиціоналізм, неоміфологізм.  

 
Потужне протистояння художніх стилів ХХ – ХХІ ст. зумовлюється продуктивною 

напругою творчої рефлексії, в умовах якої практично неможливо провести однозначну 
демаркаційну лінію між напрямами у мистецтві. Нині у різноманітних жанрах образотворчого 
мистецтва спостерігається посилення неотрадиціоналістських тенденцій. Вони безпосередньо 
продовжують художні стилі минулого, передовсім класицизм і романтизм, а також нові напрями, 
які вже стали класичними (імпресіонізм і модерн). 

Компромісними, авангардно-традиційними правомірно вважати, зокрема, метафізичний 
живопис, магічний реалізм, а також різноманітні тенденції постмодернізму. Неотрадиціоналізм 
декларує наявність нових ціннісних орієнтацій, критичних щодо грубого індивідуалізму та 
споживацтва, зважаючи на базові сучасні соціальні інститути.  

Поняття неотрадиціоналізму виникло у зв’язку з поглибленим дослідженням широкого кола 
культурно-мистецьких явищ у контексті функціювання традиції – потужного каналу збереження 
та передачі інформації, духовних цінностей від покоління до покоління. Неотрадиціоналізм 
сформувався у другій половині ХХ ст. як узагальнене найменування художніх напрямів, 
альтернативних щодо радикальних амбіцій. Активно протидіючи, традиція і авангард водночас 
співіснують, або ж невпинно перемежовуються.  

Цілісність наукового розуміння традиції відіграє кардинально важливу роль у теоретичному 
розв’язанні проблем методології наукового пізнання в контексті історичного реконструювання 
поняття традиції. 

У цьому зв’язку цікавою є філософсько-естетична позиція провідних теоретиків однієї з 
наймолодших течій останнього століття – традиціоналістів, які створили основу для 
неотрадиціоналізму, вважаючи, що світ і світові культури розвиваються циклічно, і в кожному 
циклі людство проходить шлях від досконалості до занепаду. Ці визнані класики теорії 
традиціоналізму Р. Ґенон і М. Еліаде обстоювали як фундаментальний принцип пояснення 
«непрофанічної традиційності» природну цінність і сакральну суть циклічного часу, з якого й 
походить звичай ритуалізації культурних архетипів, їх продовження та розвитку.  

Згідно з Р. Геноном, у традиційній цивілізації «духовний порядок» ставиться понад усе, 
високі ідеї детермінують розвиток культури в усіх її формах, проте у незмінно духовному ключі. 
За такою концепцією, традиція становить комплекс трансцендентного знання, що акумулюється й 
успадковується незліченими поколіннями духовної верстви та різноманітними сакральними 
громадами [див.: 1]. Але традиція з часом потребує оновлення. І саме інновації Г. Тард трактує як 
спосіб розв’язання суперечностей і відтворення рівноваги, прагнення до якої є головним стимулом 
соціального прогресу [див.: 8]. 
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Для сучасної людини, за твердженням румунського антрополога й історика релігії М. Еліаде, 
феномен міфу постає «священною історією» людських обрядів і копією чи інтерпретацією 
переважної більшості типів профанної діяльності. Будучи домінуючою у філософії античності та у 
середньовічному християнстві, міфологічна свідомість зазнала нового ренесансу у філософії та 
мистецтві ХХ ст., а також у сучасних засобах масової інформації. Мислитель своєю творчістю 
(праці «Міф про вічне повернення. Архетипи і повторення, 1949; «Образи і символи», 1952; 
«Народження і нове народження», 1958; «Ностальгія за витоками», 1971 та ін.) показав себе 
послідовним прихильником концепції непорушності міфу, зокрема, віри у Вічне Повернення, 
виокремивши її з усієї сукупності атрибутів духовності людини. 

Філософсько-естетична концепція сучасного живопису на теренах пострадянських республік 
донедавна використовувалася певною мірою у невідрефлексованому вигляді. Поодинокими 
випадками у цьому відношенні стали проведена Новосибірським державним університетом 
Міжнародна науково-практична конференція «Регіони для стійкого розвитку: освіта і культура 
народів Російської Федерації», включаючи круглий стіл «Соціокультурний неотрадиціоналізм і 
стійкий розвиток регіонів Росії», а також окремі спеціальні дисертаційні дослідження. Зокрема, 
Г. Рудик у дисертації «Культурологічно-естетичні параметри українського нефігуративного 
живопису (90-ті роки ХХ століття)» проаналізувала філософсько-теоретичний дискурс сучасного 
мистецтва, визначивши естетичні параметри творів представників нефігуративного живопису [див.: 
7]. Дисертаційне дослідження О. Половіної розкриває філософські аспекти генезису естетико-
культурного сприйняття природи, об’єктивованого у мистецтві пейзажного живопису. Концепцію 
педагогічного впливу живопису на дитину дослідниця бачить в емоційній взаємодії дитини і 
художніх образів, відтворених на полотні [див.: 6]. Н. Мархайчук досліджує розвиток українського 
нефігуративного живопису в 1990-х рр. у контексті концепції ненаративності. В результаті аналізу 
емпіричних матеріалів визначено основні концепти ненаративного живопису. Значна увага авторки 
приділена вивченню національних традицій у практиці ненаративності [див.: 4]. 

«Ненаративний» живопис української художниці О. Петрової акумулює постмодерністський 
досвід інтерпретації біблійно-християнської «метафізики світла». Її зображувальна колористика як 
спадкоємиця релігійно-мистецької візантійської традиції втілює ідею Бога як Світла, 
нефігуративність її творів («Бог є любов», «Рай», «Лавра», «Зірка Давида» та ін.) за таких умов 
постає своєрідним способом світобачення, духовним зором. 

Великий внесок у вивчення проблеми неотрадиціоналізму зробила О. Вячеславова, 
досліджуючи концептуальні виміри таких явищ культури як міф, традиція, неотрадиція, 
неотрадиціоналізм, неоміфологізм та ін. Дослідниця аналізує їх вияви у багатьох сферах 
мистецького життя сучасного суспільства у працях «Міф, сюжет, наратив: щодо питання про 
співвідношення понять», «Неотрадиціоналізм у контексті української постмодерної культури: 
спроба інтерпретації», «Сучасна образотворча міфопоетика як герменевтичний феномен», 
«Українська культура у вимірах постмодерну» й ін.  

Трактування зв’язків українського неоміфологізму та неотрадиціоналізму з постмодерною 
мистецькою парадигмою підводить авторів до висновку про сучасну міфопоетичну 
образотворчість як певне «перевизначення» постмодерну, «відповідь» на виклики постсучасності. 

Визначення філософсько-естетичного поліконцептуалізму сучасного живопису в українській 
культурі донині залишається малодослідженою проблемою, особливо у контексті взаємозв’язку 
неотрадиціоналізму та неоміфологічних уявлень. Зазначене й зумовлює актуальність пропонованої 
статті, метою якої є розкриття сутності поліконцептуалізму сучасного живопису в органічному 
зв’язку з механізмами культурної неотрадиції та неоміфологізму.  

З-поміж найважливіших для розвитку українського образотворчого мистецтва на зламі XIX і 
XX століть стали імпресіонізм, постімпресіонізм, символізм, неоромантизм. Останній діалектично 
увібрав у себе перлини ментально-національної романтики, виявляючись великим синтезуючим 
стилем на зламі двох зазначених століть.  

Французький художник-постімпресіоніст М. Дені у праці «Визначення неотрадіціоналізму» 
(1890 р.) трактує мальовниче полотно лише як пласку поверхню, у певному порядку вкриту 
фарбами. Причому насолоду дає не стільки зображуваний предмет, скільки сам процес його 
зображення у малярстві та скульптурі, або просто малюванні [див.: 129]. Ідеї М. Дені привернули 
увагу сучасних йому художників і теоретиків мистецтва. Один із членів групи Блумсбері, 
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традиційного центру інтелектуального життя Лондона, мистецтвознавець К. Бел констатував 
наявність різниці між справжньою формою предмету та його «значущою формою», або ж його 
прихованою внутрішньою природою, причому остання є найважливішою для розуміння мистецтва 
внутрішньої природи. За аналогією К. Бел звернувся до Аристотелевого твердження про форму та 
види. Для давньогрецького мислителя було не настільки важливим, чи є ця тварина собакою, 
найважливіше розрізняти, є вона далматинцем чи ірландським вовкодавом. Розвиваючи такий спосіб 
мислення, К. Бел закликав художників використовувати образотворчі засоби для розкриття сутності 
речей (їх «значущі форми»), а не перейматися досягненням простої зовнішньої схожості [див.: 9].  

Сучасний мистецький простір позначений широкою сукупністю художніх явищ у культурі 
ХХ ст., які у своїй сутності ґрунтуються на історичних традиціях розвитку мистецтва. Сучасність, 
відображуючись у дзеркалі художньої культури, постає паралеллю та прообразом плинної 
дійсності, надаючи емпіричний матеріал для міфологізації засобами культурної традиції. 
Українська традиція мистецької міфологізації предметного світу розкривається у пейзажі та 
живописному натюрморті. Для художньої культури ХХ ст. настав період міжстильового синтезу, 
коли на основі різних історико-культурних традицій генеруються нові, просякнуті духом 
універсалізму й гуманістичної осмисленості мистецької творчості. Цю традицію мистецької 
міфологізації речі було засновано й утверджено завдяки подвижницькій діяльності таких митців 
як К. Білокур, Я. Гніздовський, Ф. Манайло, М. Приймаченко, Р. Сельський. Вони гідно і 
талановито представляють українське мистецтво.  

Квітка є найпоширенішим символом у народній поезії. І недивно, що К. Білокур для своїх 
яскравих образів життя обрала саме це свідчення краси природи. Українське народне мистецтво 
взагалі здавна тяжіє до «квіткових» запозичень з метою використання їх як зручної моделі, зокрема у 
всіх видах декоративно-прикладного мистецтва. Усіма квітчастими видами і формами оздоблюються 
рушники, килими, хустки, гобелени, скатертини, різноманітні панно, керамічні вироби тощо. Квітка у 
малярській фантазії К. Білокур стала свідченням глибини її української душі [див.: 5].  

За Радянської влади в Росії методологія неотрадиціоналізму була частково притаманна 
діяльності об’єднання «Асоціація художників революційної Росії» (АХРР), а згодом і майстрів 
соціалістичного реалізму. Прихильники неотрадиціоналізму в 1930-х рр. діяли у рамках 
італійського (група «Новеченто») та німецького (скульптор А. Брекер та ін.) мистецтва та ще 
багатьох інших країн Америки, Європи, Азії. У тогочасних США функціонувала група 
художників-ріджіоналістів. Після другої світової війни розвинувся мистецький рух неореалізму, 
репрезентований італійським живописцем Р. Гуттузо, мексиканськими художниками Д. Ріверою і 
Л. Мендесом, румунським живописцем і графіком К. Баба, німецьким скульптором Ф. Кремером.  

Неотрадиціоналістський живопис у техніко-зображувальному відношенні передовсім 
звертається до естетизації кольору як засобу художнього освоєння світу. Тому актуалізується 
феномен колориту (від лат. сolor – барва, колір) – елементу форми творів мистецтва, гармонічного 
поєднання кольорів, який сприяє розкриттю змісту, символу певного твору, з’ясуванню сутності 
його характерів і образів, поглибленню сюжету і композиції. Колорит застосований передусім у 
малярстві, оскільки саме тут набуває свого безпосереднього чуттєво-зорового втілення. 

В умовах сучасного глобалізованого світу художня культура стала одним із небагатьох 
осередків збереження ідентичності та етнокультурної самобутності народу. Ліричне 
світосприйняття світу як ментальна характеристика українського народу відображена в його 
художній практиці: музиці, малярстві, літературі, театрі. Зокрема, мистецтво сучасного 
українського натюрморту постає спонтанно-синтетичним і високоемоційним, осягається 
інтуїтивно, схвильованістю серця небайдужої людини [див.: 3, с. 73]. 

Висновок. Отже, художня культура другої половини ХХ ст. позначилася багатостильовістю 
та поліконцептуальністю. Для сучасного українського образотворчого мистецтва характерне 
прагнення до синтезування новаторського пошуку й елементів неотрадиціоналізму та 
неоміфологізму, пов’язаних із безпосередньою опорою на історичні традиції. У пошуках в 
опануванні нових концептуальних парадигм філософсько-естетичне сприйняття живопису постає 
у вигляді соціокультурного неотрадиціоналізму як механізму зняття суперечностей між традицією 
та новацією; визнання новації як способу відтворення рівноваги в суспільстві та головного 
стимулу соціального прогресу; відстоювання традицій з активним опором новаціям з об’єктивно 
зумовленою потребою етнокультурної противаги в умовах глобалізованого світу. 
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Summary 
Hotsalyuk A. Philosophical and Aesthetic Polyconceptualism of the Modern Painting. The new 

conceptual paradigm of the philosophical and aesthetic perception of the contemporary art in the context of the 
increasing of the neotraditionalism tendencies in the culture are grounded in the article. The study of this 
phenomenon polyconceptualism of the modern painting is accompanied by a number of the components of the 
modern socio-humanitarian knowledge: social philosophy, history and theory of the culture, ethnology and 
ethnography. In the Ukrainian cultural sciences no comprehensive study on the issue problem is still presented, 
which as a system of artistic and logical phenomenon continues to be relevant. Therefore, the aim of this study is 
the disclosure of the modern painting’s polyconceptualism in the organic connection with the mechanisms of the 
cultural neotradition and neomythologism. The basis for studying of the problem is systemically and activity 
approach using the basic research methods: analytical, historical-comparative, systematic, discursive, and 
others. Keywords: concept, polyconceptualism, paradigm, painting, neotraditionalism, neomythologism. 
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СОЦІАЛЬНЕ КІНО ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФУВАННЯ:  

ОСНОВНІ ЗАСАДИ, СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ  
 

Автори досліджують основні засади формування соціального кіно, його місце в системі 
кінематографу та притаманні йому структуру і функції. Запропоновано диференціювати кінематограф як 
вид мистецтва і своєрідне видовище за метою його створення та впливом на суспільство і особистість, 
особливостями формування культури і духовності – на комерційне та соціальне кіно. Відповідно до цього 
розмежування осмислюються притаманні їм структура та функції. Ключові слова: засади, кінематограф, 
мистецтво, соціальне кіно, структура, функції.  

 
У процесі життєдіяльності у будь-якому суспільстві виникає, загострюється та розв’язується 

найрізноманітнішими засобами велика кількість суспільних суперечностей.  
Метою нашого дослідження є аналіз одного, вельми істотного, на нашу думку, засобу, а 

саме мистецтва кінематографу, точніше – одного із сучасних його складників – соціального кіно, 
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яке малопомітно, але ефективно здійснює свою місію, формуючи людину громадянського 
суспільства, людину нонконформічну, творчу, ініціативну – самодостатню особистість.  

Так історично склалося, що в економічно розвинених країнах із високим рівнем культури 
виробництва та мислення кінематограф як різновид видовища має на меті не задоволення потреб 
власне дозвілля, а шалене збагачення. Такий кінематограф і когорта ділків, які спекулюють на 
ньому, оцінюють власний «витвір» не за рівнем художньої цінності, а за рівнем касового збору. 

Очевидним є те, що цей вид мистецтва, а саме комерційний кінематограф, не виконує 
властиві йому позитивні функції, а натомість, хоч і не прямо, а дотично, виконує інші, негативні 
функції. Зокрема, впливаючи на масову аудиторію, він «культивує» насилля, жорстокість, 
насаджує страх, деформуючи тим самим особистість, не спонукає її до розвою і творчості. 

Західне суспільство в силу своєї природи, на різних рівнях свого розвитку не позбавлене 
недоліків і суперечностей, які потрібно розв’язувати. Існуючий комерційний кінематограф певний 
час виконував роль буфера, відволікаючи суспільство від нагальних проблем. З часом 
суперечності загострюються, старі культурні конструкти руйнуються, стаючи підґрунтям для 
нових. На цьому наголошував Евальд Іл’єнков, даючи характеристику суспільним суперечностям: 
«Для людини ж поява суперечності – це сигнал для спалаху «мислення», а не істерики» [5, с. 21]. 

Будь-яке суспільство не позбавлене суперечностей, а тому несвоєчасне їх виявлення та 
розв’язання гальмує прогресивний розвиток. І наразі сучасний комерційний кінематограф не є 
таким, який силою свого мистецтва мав би допомагати суспільству й особистості розвиватись і 
довершуватись. Але в умовах тотального засилля капіталу та комерційного кінематографу зокрема 
неможливо зупинити розвиток нових форм видовищ, таких, наприклад, як соціальне кіно. 
Зрештою, свідомі, освічені та патріотично налаштовані митці (àктори) створюють таке видовище, 
яке силою свого мистецтва не лише розкриває існуючі суперечності, а й пропонує шляхи їх 
розв’язання, здійснюючи тим самим позитивний вплив на маси, культивуючи новий рівень 
культури, свідомості, людяності та вихованості.  

Візьмемо для прикладу фільм Бернардо Берталучі «Конформіст» (1970), який виховує в 
людини не прагнення змін і будь-чого нового, а свідомого культивує примирення з будь-якими 
обставинами, що склалися. Це суто комерційний продукт. 

У сучасному світі – світі постійного зростання капіталів, а потім і злиття їх в один єдиний 
моноліт, який розвивається за своєю власною логікою, рухається до абсурду і здатен на фізичне 
знищення всього живого на своєму шляху заради наживи та збагачення, ця тенденція загострюється 
буржуазним суспільством і знаходить своє відображення у драматургії – спочатку в «театрі 
абсурду», а згодом і в кіно, виливаючись у сюреалістичний позгляд на світ і місце в ньому людини.  

Натомість соціальне кіно як специфічний вид мистецтва має прямий, безпосередній 
стосунок до культури, є її структурним елементом, оскільки створюється не задля наживи чи 
слави, а задля виявлення процесів і явищ, які мають латентний характер, а тому не дають змоги 
позбавитися їх на шляху прагнення до довершення суспільного буття й особистості зокрема. 
Інакше кажучи, соціальне кіно допомагає культурному і духовному зростанню спільноти. Щодо 
культури, то вона наділена певними сутніми характеристиками, які відрізняють її від інших явищ. 
Це справжній світ із предметів, процесів і явищ та відповідних їм символів, які змінюють людське 
оточення. Елементи культури повторюються. Джеймс Форд писав, що «культура може бути в 
цілому визначена як потік ідей, що перетікає від індивіда до індивіда за допомогою символічної 
поведінки, вербального навчання чи імітації» [6, с. 92]. Ці найкращі ідеї та їх утілення 
закріплюються у традиції, через які культура транслює цензуровані, діючі артефакти і структури. 
Самовідтворення культури передається через виховання та навчання. Взагалі культура розуміється 
як чинник творення та організації життя суспільства.  

Дошкільні навчальні заклади, школи, коледжі, інститути були створені для здобуття та 
пошуку знань. При цьому слід зауважити, що сучасні інститути та університети стали, на жаль, 
навчальними закладами, які дедалі більше перетворюються на ринок збуту знань за гроші, при 
чому не турбуючись про отримання цих знань тими, хто платить. Це ганебне суспільне явище 
знайшло відображення та поширення у тому числі й у соціальному кінематографі. Йдеться про 
соціальний фільм Джейсона Баркера «Маркс: перезавантаження» (2011). У фільмі наголошується 
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на тому, що знання хоч і стає «товаром», але товаром ефективним і антикапіталістичним, тобто 
загальнодоступним і безкоштовним.  

У сучасному соціальному кіно піддаються критиці застарілі підходи і принципи в 
освітньому просторі щодо методів навчання та заохочення, про що свідчать такі фільми як 
заснований на реальному експерименті «Експеримент-2» (2008) режисера Деніса Ганзеля та фільм 
Тоні Кея «Вчитель на заміну» (2011).  

На нашу думку, культура – це весь накопичений духовний потенціал суспільства, який, 
охоплючи собою весь світ, не повинен залишатися статичним утворенням, а має постійно 
відтворюватися, нарощуватись і поширюватись. Якщо культура припинить зростання, то вона 
почне деградувати, породжуючи натомість безкультур’я, що веде до невігластва та забуття. 
Культура зберігається та розвивається завдяки існуванню традицій. Традиційність є засобом 
збереження накопиченого досвіду. Звісно, за певних обставин вона може стати засобом 
своєрідного консервування культури, але традиція сама собою не заперечує її постійної 
трансформації, зростання, творчого вдосконалення.  

Навіть невеликий перелік некомерційних, соціальних фільмів свідчить про те, що вони 
акцентують увагу на наявності в суспільстві суперечностей, присутність насилля заради блага, що 
з етичного погляду заслуговує  на осуд, однак у більшості випадків соціальне кіно пропонує 
натомість моральні зразки і високий рівень міжкультурної комунікації. 

У загальній масі світового кінематографу соціальне кіно, на жаль, охоплює не дуже великий 
простір, однак окремі яскраві зразки соціального кіно, зокрема японського, висвітлюють цілу 
низку сучасних проблем, таких як відсторонення людини у суспільстві, виснажлива понаднормова 
праця, безробіття, відсутність справедливості у судочинстві тощо. Наявність перелічених проблем 
не притаманна лише японському суспільству, вони мають місце в багатьох країнах світу, про що 
свідчать фільми Акіри Курасави «Жити» (1952), «Під стук трамвайних коліс» (1970), Тому Утідо 
«Нескінченне наближення» (1937), Тадасі Імаі «Люди рису» (1957), Сацуо Ямамото «Завод рабів» 
(1968) та Норіакі Цутімото «Мінамата: жертви та їхній світ» (1971). Сам Акіра Курасава 
наголошує на мінливій функції соціального кіно у фільмі «Історія японського кіно від Нагіси 
Осіми» (1995): «Погляньте, що може зробити кіно! Але що!? У той час, коли натовп студентів 
осаджували будівлю Дієт, протестуючи проти розширення японо-американської угоди – вийшов 
мій другий фільм «Жорстока історія молодості» (1947)». Такі сміливі дії могли бути наслідком 
натхнення від другого золотого віку японського кіно. 

Культура людини складається не лише із засвоєних і накопичених нею знань і досвіду, вона 
живиться щоденною, буденною пошуковою діяльністю. На неї впливають не лише позитивні, а й 
негативні процеси і явища. Сучасна особистість, аби не загубитись у вирі подій, потребує життево 
важливого їй спілкування – як безпосереднього, так і опосередкованого. Аби не загубити себе, не 
стати своєрідним роботом, людина повинна бути ознайомленою зі зразками різного роду 
досягнень інших видах діяльності. Змагання та визнання не дають можливості людині ставити 
перед собою питання про смисл життя. Вона не шукає його ні в релігійних теоріях, ні в 
віртуальній реальності, а тільки у постійному пошукові нових знань. Вона бажає бути господарем 
своєї долі, мати свої власні мрії, власну мету та необхідні засоби для її досягнення. Людина прагне 
усвідомити своє місце у спільноті як самодостатньої особистості, гідної людини серед інших 
людей. Активна діяльність і постійна готовність до змін, усвідомлення соціальних законів, законів 
гармонії та іронічного ставлення до невдач сприятимуть повноцінності її життя та діяльності.  

На нашу думку, одним із теоретичних видів знання є пошук і виявлення соціальних 
суперечностей з метою їх успішного подолання. Соціальне кіно як вид мистецтва, на відміну від 
комерційного, покликане стати потужним засобом своєрідної люстрації соціальних процесів. 
Творчі представники сучасної, зокрема української, еліти хоч і не зацікавлені в пріоритетному 
розвитку соціального кіно, надаючи за інерцією перевагу комерційному, та все ж інколи з 
приємністю сприймають завоювання ним призових місць на міжнародних кінофестивалях із 
врученням їм премій та інших відзнак, які свідчать про високий рівень мистецтва, з одного боку, 
та високу соціальну значимість – з іншого. Завдяки творчому, критичному, діалектичному 
мисленню режисерів, соціальне кіно демонструє не лише високий мистецький рівень, а й 
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глибокий, критичний аналіз, який свідчить про намагання не лише виявляти існуючі суперечності, 
а й оптимістично налаштовувати свідомість людей задля їх успішного розв’язання.  

Якщо зануритися в історію ще слабких паростків соціального кіно, то можемо констатувати, 
що саме завдяки йому стала доступною та зрозумілою для широкого загалу небезпека поширення 
та зміцнення ідей фашизму. Воно намагалося попередити про наростаючу загрозу, що стало тоді 
провідною темою соціального кіно не лише в Радянському Союзі, а й країнах Европи, Америки та 
Сходу: «Звичайний фашизм» (1965) Михайла Рома, «Визволення» (1972) Юрія Озерова, «Попіл та 
алмаз» (1958) Анджея Вайди, «Генерал Дела Ровере» (1959) Роберто Роселіні, «Нюрнберзький 
процес» (1962) Стенлі Крамера, «Людина за сонцем. Загін 731» (1988) Тун Фей Моу. Саме 
соціальне кіно і його всесвітня антифашистська позиція підготувало громадян світового 
співтовариства до боротьби з фашистською навалою. 

Маємо ось такі сумні зразки з історії соціального кіно. Його формування розпочалося з 
фіксації реальності та окремих об'єктів крупним планом, а не художнім відтворенням дійсності. Ми 
не виключаємо і той факт, що існують зразки і в художньому кіно, які відтворювали об'єктивну 
реальність з позиції соціального реалізму, наприклад, у фільмах Марка Хермана «Хлопчина у 
полосатій піжамі» (2008) та Роберта Бенін’ї «Життя прекрасне» (1997).  

На думку екзистенціалістів, соціальне кіно отримує свою можливу на той час найяскравішу 
форму в екзистенційні моменти, у моменти наближення до смерті. Якщо комерційні фільми 
надихають і пропагують військові дії та насилля як засоби досягнення перемоги над «ворогами», 
підіймають, так звані, патріотичні настрої, демонструють «мужність» у знищені людей і техніки, 
то натомість соціальні фільми мають на меті не отримання надприбутку, а не без ризику для себе 
виявити недоліки міжнародної політики, зокрема військової, демонструючи масштаби «зиску» на 
смерті людей, викриваючи злочини і зраду різних ланок управління та закликаючи до 
врегулювання військового конфлікту виключно мирними, дипломатичними засобами. Ці кроки 
завдяки ЗМІ сьогодні здійснює українська влада для врегулювання військового конфлікту на сході 
нашої держави і досягає, нажаль не без втрат, певних успіхів. Громадянське суспільство міцніє, 
набирає сил і поза всяким сумнівом буде розвиватися саме завдяки самоочищенню і не без 
допомоги усіх засобів мистецтва, включаючи і і соціального кіно. 

Соціальне кіно має власну структуру, складається з певних сюжетних епізодів, у яких, 
найчастіше через традиційну форму кіномистецтва, участь людей, їхні дії, діалоги і монологи 
у кадрах виявляються соціальні суперечності та створюються умови, за яких мислення глядача 
налаштовується на важливість соціальних змін. Щодо загальної структури кіно, Ганс Ріхтер 
вважає, що її можна пояснити через структуру музики: «Він (про Вертова) вислідкував цей 
феномен (іноді співзвуччя двох сцен, які за змістом не мають між собою нічого спільного) і 
дійшов висновку, що це «співзвуччя» засноване на певній музикальності споріднених рухів у 
якій-небудь сцені, які як мелодія продовжувались і в наступній, за змістом же не обов'язково 
пов’язаній з першою» [7]. 

Соціальне кіно, якщо говорити про нього у поняттях загального й окремого, є тим 
частковим, яке оформлюється у загальному. Після опрацювання роботи Евальда Іль’єнкова 
«Філософія і культура», стає зрозумілим ідеальне співвідношення цих категорій – «кіно» та 
«соціальне кіно». Перед нами ще не виникає загальна картина соціального кіно, але його 
можливий образ вже стає реальним. «У розумінні закономірного зв'язку матеріальних явищ, у 
розумінні закону їх поєднання у складі тотальності, що саморозвивається, всі компоненти якої 
«споріднені» по суті справи, і не в силу того, що «всі» вони володіють однією і тією ж однаковою 
«ознакою», а в силу єдності генези, в силу того, що всі вони мають одного й того ж «загального 
пращура», чи, висловлюючись точніше, виникли як багатоманітні модифікації однієї і тієї ж 
«субстанції», маючої доволі матеріальний (тобто незалежний від думки і слова) характер» [4, 
с.20]. Інакше висловлює практично ту ж саму думку Жиль Делез: «Якщо говорити про мінливість 
сучасного світу у відношенні між словами і образами, то можна означити цей процес як 
«педагогіку перцепцій», протиставляючи її тій, що панувала раніше і дотепер, вкрай впливовою, 
але такою, що руйнується на наших очах «енциклопедією світу». І можна з упевненістю говорити, 
що кіно несе в собі цей виховний заряд. Педагогічна перцепція, або, якщо бажаєте, навчання 
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сприйняттю – ось це і є той основний постулат, який народжується із настільки проблематичного 
контакту філософії та кіно» [ 3, с. 62].  

Перш ніж оформитись у соціальне кіно, йому має передувати текстуальна форма – сценарій, 
тобто думки автора, впорядковані та логічно вибудувані й відтворені у тексті. Але готовий 
сценарій може бути реалізований на екрані, а може й ні. Це залежить від багатьох факторів, у тому 
числі й лояльності влади до кіномистецтва. «Текст – це сфера існування ідеології. ... Якщо твір 
можна визначити як те, що «промовив» автор, то текст – це те, що «промовилось» у витворі 
незалежно від авторської волі, а частіше за все – і від авторської свідомості, мовилося саме тією 
мірою, якою будь-який індивід від народження занурений у визначену ідеологічну атмосферу, 
змушений читати і засвоювати ту Книгу культури, яку запропонували йому його епоха, оточення, 
соціальне становище, система виховання та освіти, що існує у наш час» [1, c. 16].  

Окрім знаків культурого прогресу, соціальне кіно на базі існуючої ідеології створює складні 
образи та образи-рухи. «Великих кінотворців, на наш погляд, можна порівняними не лише з 
живописцями, архітекторами і музикантами, а ще й з мислителями. Базою їхнього мислення є не 
поняття, а образ: образ-рух і образ-час» [3, с. 39]. Ці образи, які важко передаються словом, стають 
легкодоступними глядачеві завдяки усепроникним екранам. А спасінням від них є тільки 
розсудливий і вибагливий пошук, тобто вибір. За якимись двома-трьома кадрами можна напевне 
сказати, що фільм вартий перегляду чи ні. Саме кадр є репрезентативною частиною кіно. 

Про існування соціально мінливого потенціалу кіно як засобу виховного впливу ще задовго 
до появи соціального кіно писали вже французські філософи-кінематографісти 20-х років Хуан 
Аруа, Андре Ембер, Леон Мусінак, Сандра Делоне та Альберт Бон. Зокрема Хуан Аруа 
висловлював думку про певну магію соціального перетворення і вбачав у кіно високий і могутній 
засіб вираження епохи машини та колективізму. Він також вважав, що кіно наближає людство до 
соціальної утопії Верхарна та Уітмена – письменників, які були пов’язані з поетикою 
кінематографії на прикладі науково-фантастичної антиутопії Френсіса Ланга «Метрополіс» (1926). 
Інший мислитель Андре Ембер у своєму есеї «Призначення кіно» зазначав: «Слова часто 
збуджують у нас невиразні ідеї, що різняться у кожному окремому випадку; кінематографічні 
образи, які циркулюють у світі, навпаки, єдині для усіх» [10]. В свою чергу Леон Мусінак виражав 
доволі поширену думку про кіно як засіб досягнення єдності в суспільстві. «Із соціального 
погляду, – писав він, – кіно виражає новий етап у русі суспільства до єдності, але робить це 
способом, який найбільше відповідає запитам сучасного світу і у відповідності з досягненнями 
науки» [11]. Трохи інакше ставиться до кіно Сандра Делоне, трактуючи його як засіб подолання 
«вузького» антропоморфізму традиційного мистецтва, як можливість побачити світ у його 
різноманітності. Та не менш цікавий Альберт Бон. У своєму «Універсумі, який відкритий світові» 
він пише, що кінематограф – це «багатолика комедія, що складається зі ста різних актів і 
разгортається на сцені, якою є Всесвіт» [9].  

Французький філософ Гі-Луіс Дебор у фільмі «Критика розділення» (1961) висловлює 
думку, що функція художнього і документального кіно – відображати помилковість і окрему 
суголосність, підмінюючи тим самим комунікативність і вид діяльності, які відсутні. Щоб 
демістифікувати документальний кінематограф, потрібно ліквідувати «предмет обговорення». 
Тобто, проголошуючи кінематограф штучною заміною реальності, Гі-Луіс Дебор виступає проти 
кіно («Кіно – мертве»), презентуючи при цьому себе як радикального індивіда. Система нинішніх 
виробничих відносин, яка є причиною хибних форм свідомості, не здатна змінюватися під 
впливом картинки, за словами Гі-Луіса Дебора, які він промовляє у своєму ж фільмі «Ми 
кружляємо вночі, і нас поглинає полум'я» (1978). «Жодна помилка не може бути виправлена 
гарним зображенням».  

Однією із найбільш значимих, на нашу думку, є так звана терапевтична функція соціального 
кіно. Вона з-поміж усіх інших найбільш наближена до процесу трансформації буття людини. 
Споглядання як один із видів діяльності, який викликає появу емоцій, вражень, думок і початок 
процесу мислення, пов'язане передусім із запропонованими режисером тематикою та пошуками 
розв’язків проблеми, що створює цілий простір діяльності для людської думки. Але терапевтична 
функція соціального кіно перетворюється на отруту, коли заповнює собою весь час 
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життєдіяльності людини. Якщо логічно слідувати політиці заборон і поширення знань, то варто 
було би винести перегляд соціального кіно у сферу забороненої діяльності.  

Трансформація людини в істоту, що пасивно спостерігає, маючи при цьому можливості 
активного впливати на оточуючий світ, породжує суперечність, яка розриває людину зсередини, 
руйнуючи її. У випадку з кіно, як і у випадку з усіма іншими засобами впливу на життєдіяльність 
людини, важливо знати і мати не лише відчуття міри, а й відповідну мету. Як уже було сказано, кіно 
може втілювати різні цілі: 1) розваги, відволікання, забуття і 2) навіювання, концентрування уваги 
на проблемах, пам'яті. Звісно таке розмежування вельми умовне, але воно виправдане для 
усвідомлення існування тих рамок, у спектрі яких оформлюються та існують усі можливі фільми, 
включаючи і соціальне кіно, яке буде наближатися до другого пункту.  

Можливість соціального кіно до змін підтверджується і одним із творців цього виду 
мистецтва. «Ви підтримуєте гостросоціальне кіно, кіно, покликане змінити існуючий порядок 
речей. Картина Пабла Трапера «Арештантська» (2008) викликала великий суспільний резонанс, 
порушивши тему стану в'язниць в Аргентині. Ви вважаєте, що кіно повинно викривати, виражати 
думку на актуальні теми сучасності? Я не думаю, що до цього зводиться роль кіно. Саме собою 
кіно не виявляє. Але кіно здатне навести на думки, пробудити почуття. За допомогою кіно ми 
можемо сказати: «Прокинься, поряд із нами існують певні факти, ось вони!». І мені подобається в 
кіно ця здатність. Після виходу фільму «Leonera» був прийнятий новий закон, це неперевершено! 
Але найбільш неочікуваним є те, що наш фільм здійснив такий вплив і викликав реакцію, 
достатню для зміни діючого законодавства» [8]. Можливо, цей фільм не достатньо насичений 
спецефектами і виражальними засобами, але він викликав справжній резонанс у суспільстві. Він 
більш схожий на документальні хроніки.  

На завершення варто згадати слушну думку Ролана Барта про те, що упродовж усього 
існування людства існують суперечності, які, як відомо «керують світом». І ось, що він пише з 
цього приводу. «Мені здається, що упродовж якогось часу ми будемо змушені завжди дуже багато 
розмовляти про реальність. Річ у тім, що ідеологізація та її протилежність, вірогідно, являють 
собою все ті ж магічні типи поведінки, викликані сліпим страхом, завороженістю перед обличчям 
розірваного соціального світу. І тим паче ми повинні домагатися примирення реальності і людини, 
опису та пояснення, предмету і знання про нього» [1, с. 134]. Безумовно, соціальне кіно нам має 
допомагати цьому.  
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Summary 

Chornomordenko I., Smailov E. Social Film as Subject of Philosophizing: Basic Principles, 
Structure and Function.The purpose of this article is to clarify the basic principles of isolation and the 
formation of social cinema, to determine its place in the cinema and of the inherent structure and functions. 
The article offers differentiated cinema as an art and unique spectacle for the purpose of its creation and 
influence on society and personality, a culture and spirituality - commercial and social cinema. Keywords: 
social cinema, principles, structure, functions. 
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ВПЛИВ ФОТОГРАФІЇ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ  
ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ ЛЮДИНИ 

 
Досліджено вплив фотографії на життєвий простір сучасної людини. Доведено, що світлина постає 

активним фактором конструювання нової соціальної та культурної дійсності. Поява фотографічного 
зображення зумовила трансформації у сприйнятті просторово-часового континууму культури. Світлина 
впливає на ідентифікаційні, інформаційні та комунікаційні процеси сучасності. Виявлено взаємозв’язок між 
трансформаціями можливостей фотографії та онтологічними змінами в сучасній медіакультурі. 
Зростаюча роль індустрії фотообразів зумовила радикальні перетворення в художньому процесі: 
фотографія і медіамистецтва спричинили кризу традиційних форм образотворчої репрезентації та 
естетичного сприйняття. Ключові слова: фотографія, аура, сприйняття, комунікація, ідентичність, 
медіакультура, медіамистецтво. 

 
У просторі сучасної медіакультури панування образів, копій, репродукцій реальності стало 

буденним явищем. Актуалізувалася роль техногенного візуального образу, який значною мірою 
впливає на соціокультурні процеси сучасності та має здатність створювати численні віртуальні 
конструкти реальності. Внаслідок цього зазнає змін життєвий простір людини.  

Аналіз досліджень цієї проблеми. Сучасний дискурс фотографії розвивається в контексті 
міждисциплінарних досліджень медіареальності, зокрема ґрунтується на працях В. Беньяміна, 
А. Базена, Р. Барта, С. Зонтаг, М. Маклюена, В. Флюсера, Ж. Бодріяра, П. Верільо, М. Фуко, 
Е. Кранк, С. Лішаєва, В. Нуркової, О. Петровської, В. Савчука, Н. Сосни. Проблеми медіареальності 
та медіакультури, віртуалізації та візуалізації культурного простору сьогодні активно висвітлюють 
роботи вітчизняних дослідників, зокрема В. Головей, М. Журби, Н. Зражевської, В. Ісаєва, 
Т. Лугуценко, Л. Стародубцевої, Д. Петренка, Б. Потятинника, Г. Чміль та ін. 

Мета статті – проаналізувати вплив фотографії на сучасні культурні трансформації та 
життєвий простір людини. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження.  
Фотографія – це спосіб осягнення дійсності сучасного світу. З одного боку, світлина 

зберігає і посилює спостережливість, спричиняє феноменологічну трансформацію людського 
зору. З іншого боку, невпинне кількісне зростання інформації, надмірна візуалізація 
інформаційного простору та урізноманітнення знань про світ дедалі більше призводять до 
фрагментарного розуміння людиною самої себе та свого культурного й соціального довкілля, 
автентичності власного буття. Образ реального світу фрагментується, набуває мозаїчної 
структури, яка посилюється в епоху цифрових технологій. 

Відповідно до теорії медіа-комунікації М. Маклюена, з кожним історично вагомим 
відкриттям, технологічним проривом з’являються нові «епістемологічні метафори», які 
структурують і контролюють способи нашого мислення», а отже змінюють людське сприйняття та 
життєвий світ людини [7, с. 227]. Фотографічна епоха стала новим етапом в історії розвитку 
соціокультурних форм людського життя та становлення людської перцептивності. 
За Ж. Бодріяром, слід говорити не лише про зміни у сприйнятті світу за допомогою фотографії 
(а сьогодні й низки інших візуальних медіазасобів), а й про «мутації» самої реальності, адже «світ, 
зафіксований камерою, – це вже не той світ, яким він був раніше. Він змінюється в ту саму мить, 
коли його фотографують. Велика таємниця – пізнати, що таке світ, який отримав право на свій 
образ. Це вже не природний світ, це щось інше – надприродне, ірреальне» [6, с. 86]. Світлина стала 
початком становлення нового культурного простору, адже вона механічно, надприродно 
інтенсифікувала людський зір, показавши світ таким, яким його раніше не бачили. 

Відповідно до логіки роздумів М. Маклюена, друкарська революція, яка передувала фотографії 
та розпочалась із винаходом Гутенберга, «розвіяла політичне і фізичне тіло», звільнивши голос від 
обов’язкової необхідності бути присутнім у своєму фізичному втіленні, а також спровокувала 
напружений дисбаланс між усним і письмовим мовленням із подальшою консолідацією візуального 
простору в якості домінуючої метафори окультурювання [див.: 7, с. 215]. Наступним революційним 
винаходом була фотографія, яка стала поштовхом до «іконічного повороту» в культурі. В результаті 
настала сучасна епоха медіа з притаманною їй візуальною та віртуальною експансією. В. Савчук пише, 
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що «фотографія як технічний засіб призвела до зрушення: від визнання самостійності візуального 
світу до переконання в тому, що він єдиний і має організуючу силу» [9, с. 19]. 

Сьогодні фотографія є одним із ключових образів, що бере участь у формуванні та 
становленні особистісної та соціокультурної ідентичності людини, у переживанні особистістю своєї 
соціальності, цілісності власного Я. Цей аспект знімку слід розглядати в контексті психоаналітичної 
теорії дзеркального відображення Ж. Лакана. Адже світлина виступає своєрідним «дзеркалом із 
пам’яттю» (В. Нуркова), формуючи візуальний образ «Я» для себе й оточуючих [8, с. 152].  

Однак, фотографія дивиться на людину як на об’єкт, тому здатна перетворювати людей на 
речі. Понад те, фотографія тиражує людські образи у велетенських масштабах, притаманних 
засобам масового виробництва. Відомі та знамениті залучили фотографію у сферу публічності. 
Реальні люди стають поп-ідолами, візуальними картинками, які можна купити. Тобто фотографія 
сприяла поширенню в сучасному медіапросторі висвітлення приватного життя успішних людей, 
яке задовольняє потребу суспільства у показовому споживанні. Як результат, люди прагнуть 
ідеалізованого образу, прагнуть мати на фотографії якнайкращий вигляд. М. Маклюен, звертає 
увагу на те, що сучасна людина навчилася вибудовувати своє тіло відповідно до вимог камери [7, 
с. 222]. Існує низка рекомендацій для позування та фотографування, зокрема набір стандартних 
поз, жестів, спрямування погляду тощо, які якнайкраще зображають людину на фотознімку. 
Сучасна медіакультура з тотальною візуалізацією життєвого простору людини вимагає знання 
фотографічних законів репрезентації не лише від професійних моделей та фотографів, а й від усіх 
учасників сучасної медіакомунікації. 

Зауважимо, що фотографія та її трансформація в кіно повернули жест у людську технологію 
реєстрації досвіду. Фактично, фіксація зупинених людських поз за допомогою фотографії 
спрямувала увагу дослідників на фізичну та психічну позу, на феноменологію тілесної 
виражальності. Епоха фотографії стала епохою жесту, міміки і танцю. З. Фройд і К.-Г. Юнг 
будували свої спостереження на інтерпретації мови індивідуальних і колективних поз і жестів від 
виміру сновидінь до повсякденних дій. Фізичні та психічні «ґештальти», з якими вони працювали, 
були багато в чому зобов’язані світу застиглих тілесних поз, які відкрила фотографія. Саме 
світлина володіє універсальною здатністю викривати та схоплювати позу і структуру. 

З появою дигітальної техніки фотографія переводиться у цифровий формат, до її 
ідентифікаційних можливостей додається значне розширення комунікаційних властивостей. Перед 
фотографією відкриваються нові можливості, вона починає захоплювати нові простори людського 
буття та відіграти провідну роль у становленні нових форм міжособистісної комунікації та 
соціальних взаємодій. На основі специфічного фотографічного сприйняття себе і світу виникають 
нові (віртуальні) спільноти, які, долаючи простір і час, зближують людей із найвіддаленіших 
куточків земної кулі. Яскравим прикладом фотографічного життя є сучасні соціальні мережі. 
Фотографія дає можливості розширення простору і трансформації часу особистості, набуття нових 
моделей і механізмів ідентичності, зміни способів самопрезентації і побудови іміджу, створення 
специфічних способів комунікації з історичним, соціальним та індивідуальним минулим, збагачення 
механізмів організації пам’яті. Насамперед розширюється сприйняття людиною власних меж 
існування: сьогодні людина може стати учасником будь-якої події в будь-якому куточку світу.  

На сучасному етапі дослідники висувають припущення про формування нового типу 
ідентичності – «мережевої» ідентичності». У структурі мережевої ідентичності важливий 
особистісний аспект, який має доволі суперечливе вираження у медіакультурі. З одного боку, 
людина конструює свою самість у вимірі сучасної медіареальності, з іншого – відбувається 
руйнування ідентичності, оскільки спосіб буття людини нівелюється технічними та електронними 
програмами. Важливо, що дуже часто ця ідентичність анонімна – візуальний образ у просторі 
соціальних мереж і образ реальної людини можуть абсолютно не збігатися. Небезпека полягає у 
тому, що ідентичність реальної особистості може розчинятись у сконструйованому образі.  

Фотографія стала важливим фактором трансформації етичних цінностей, впливаючи на 
моральну свідомість сучасної людини. С. Зонтаґ слушно наголошує на утвердженні вуаєристичних 
відносин зі світом і зміні критеріїв етичного. Зробити знімок означає виявити інтерес до речі, явища, 
персони (таких, якими вони є), зберігаючи при цьому «статус-кво», тобто сприяти діям, які роблять 
об’єкт цікавим, навіть якщо це не виправдано з морального погляду. Будь-якій події, незважаючи на 
її етичний статус, слід дати можливість завершитися, щоб у вимірі медіареальності виникло щось 
нове, а саме, фотографія. Перед фотографом стоїть моральний вибір не лише в тому аспекті, що він 
фотографує, а й які етичні цінності він привнесе в культуру разом зі своїм знімком. Етична 
проблематика полягає в тому, що якщо десь у світі «реальні люди вбивають себе та інших реальних 
людей, фотограф стоїть за своєю камерою, створюючи фрагмент іншого світу: світу образів», з 
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метою репрезентувати його суспільству. Людство, яке спершу пережило візуальний шок від 
фотообразів, отримує задоволення від такого інформаційного споживацтва, втрачаючи моральні 
орієнтири [див.: 5, с. 106]. С. Зонтаґ говорить, що вважати дії професійного фотографа аморальними 
можна у тому випадку, коли він шукає об’єкти, які вважаються неприйнятним з етичного погляду. 
Але у просторі сучасної медіакультури критерії етичного, як і естетичного, зазнали істотних 
трансформацій або ж і зовсім знівельовані.  

Світлина стала поштовхом до деауратизації мистецтва та зміни традиційної опозиції «копія-
оригінал». В. Беньямін говорив про те, що справжність, неповторність певної речі – це сукупність 
усього, що передається в ній від народження, починаючи від її матеріального існування до її 
присутності як свідка в історичному контексті. Саме для визначення цієї справжності філософ 
використовує поняття «аури», яка, на його думку, гине в добу технічної відтворюваності 
мистецтва. Проблема втрати аури пов’язана зі стилем художнього твору, способом його 
поширення, репрезентації та сприйняття зображення. Поняття аури висвітлюється Беньяміном на 
прикладі аури об’єктів природи: «Цю ауру ми визначаємо як неповторну появу якоїсь далечини, 
що враз стає близькою як ніколи. Коли, відпочиваючи в пообідню літню пору, ми споглядаємо 
пасма гір на горизонті або гілку, що кидає на нас свою тінь, – значить ми вдихаємо ауру цих гір, 
цієї галузки» [1, с. 59].  

Вростання речі в її середовище, з яким вона пов’язана живим корінням, є ознакою її 
ауратичності. Аура речі – це її унікальність, невідтворюваність і далекість. Фотографія здатна 
вирвати річ із її довкілля, наблизити і привласнити її. «Наблизити речі до нас, а радше до мас, – це 
така сама пристрасна схильність наших днів, як і прагнення за будь-якої ситуації подолати все, що 
є унікальним і одиничним, – подолати його засобами відтворення» [1, с. 67]. В. Єрмоленко 
пояснює поняття аури В. Беньяміна як елемент філософії речі та наголошує на сингулярності 
кожного елементу всесвіту як унікального сліду окремого акту Творця. Унікальність цього акту 
перешкоджає конвеєрно відтворювати річ, делокалізувати її та вільно репродукувати. Фотографія 
з її можливостями тиражування стає своєрідною атакою на цю сингулярність. Вона несе в собі 
загрозу «руйнування аури»: репродукує реальність, помножує і тиражує одиничне, руйнуючи 
унікальність, тобто руйнує ауру місця, речі або ж часової миті. «Щодня, – пише В. Беньямін, – 
дедалі імперативнішою стає потреба опанувати об’єкт, наблизити і збільшити його, щоб оглянути 
у формi зображення чи радше копії» [1 , с. 64]. Модерна техніка (візуальну основу якої становить 
фотографія) нівелює сингулярність місця, урівнюючи всі місця швидкістю, нівелює сингулярність 
речі, урівнюючи оригінал і копію новими техніками відтворення, нівелює сингулярність часової 
миті, урівнюючи минуле та майбутнє новими техніками репродукування [див.: 4].  

Поширення фотографії призводить до розвитку сучасної індустрії образів, що «здирає 
оболонки речей» та поширює їх у неймовірній кількості. Бажаючи опанувати механізм 
наближення будь-якої реальності, фотографія руйнує унікальні топоси та локалізації кожної 
окремої речі. Вона нехтує сингулярним заради його максимальної відкритості для користування. 
Безкінечне тиражування речей, зокрема мистецьких творів, зумовлене егалітарним прагненням 
мас долучитися до мистецтва та культури хоча б у вигляді фоторепродукцій. Внаслідок цього 
фотографія змінила спосіб презентації і сприйняття творів мистецтва, оскільки дедалі більше 
людина почала звикати до мистецтва у формі репродукції. Дигіталізація візуальних образів 
зробила доступним будь-який культурний артефакт у просторі медіакультури. Окрім позитивної 
освітньої ролі фотографії в її естетичному аспекті (люди, які не мають змоги безпосередньо 
відвідати музей або галерею, отримали можливість побачити різноманітні твори мистецтва), існує 
зворотна сторона цього процесу: на рівні свідомості у людини відпала потреба безпосереднього 
сприйняття оригіналу, внаслідок чого в сучасній культурі відбулося нівелювання оригіналу.  

Вплив фотографії на життєвий простір людини не вичерпуються руйнуванням аури речей. 
Процес деауратизації супроводжується появою псевдоаури, як компенсації за втрату ауратичності 
речей. Такою компенсацією є фетишизація товарів і їх псевдоауратична репрезентація. 
В. Беньямін бачив вияв цієї «перетвореної форми» у матеріальному декорі модерності, який 
оточує себе світлом (прожекторами, яскравою рекламою, електричним освітленням), прозорістю 
(архітектурою зі скла та металевих каркасів, величезними вітринами, порожнім простором) і 
блиском (інтенсивною кольоровою гамою, що надає перевагу яскравим срібним і золотим барвам). 
Поява феномену моди, зокрема міжнародної, стала можливою саме завдяки фотографії. Мода 
оточує псевдоауратичним ореолом нове, а відтак спонукає беззастережно ним захоплюватися. 
Мода імітує ритуал, за яким товар-фетиш вимагає, щоб його було вшановано. Здатність 
фотокамери перебувати всюди і завжди, а також пов’язувати різні елементи реальності (часу, 
простору) вплинула зокрема на розвиток сучасної моди. Саме в епоху фотографії мода набула 
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якостей колажного стилю в живописі. Варто також відзначити втрату автентичності та 
самобутності людського вбрання та тенденцію до глобалізаційних процесів у моді.  

Отже, поняття аури дає важливий ключ для розуміння впливу фотографії на трансформацію 
життєвого простору людини. У цьому контексті також варто звернутися до «пасажів» 
В. Беньяміна. Пасажі були вузькими вулицями, перекритими скляними дахами. Модерність прагне 
зробити прозорим життєвий простір і виставити всі речі на всезагальний огляд, намагається 
перетворити життєвий світ людини на панораму. Важливим впливом фотографії на культурну 
ситуацію, є світ упаковки і виставляння напоказ. Загалом організація універсальних магазинів 
(універмагів) та супермаркетів своєю структурою запозичена з газети, яка містила в собі 
різноманітну інформацію підкріплену візуальним образом – фотознімками [див.: 4, с. 87].  

Тема панорами, що актуалізується в цьому контексті, і яку порушує В. Беньямін, є 
передвістям теми «паноптикуму» М. Фуко. І «панорама» (гр. рan-orama – «все-огляд»), і 
«паноптикум» (гр. рan-opticon – «все-бачення») дослівно означають здатність суб’єкта 
охоплювати поглядом якнайбільше речей, тобто тотальну візуальну доступність світу. Якщо 
В. Беньяміна цікавила поява «панорам» як технічно сконструйованих топосів, де погляд міг 
отримати ілюзію огляду якнайбільшої кількості речей, то М. Фуко аналізує тюремні 
«паноптикони», які давали змогу водночас спостерігати за кількома сотнями чи навіть тисячами 
осіб – тюремних в’язнів [див.: 10]. Сьогодні допитлива прихована камера знімає всіх і все, тому 
всебачення стає невід’ємним елементом сучасної медіареальності. Продовженням цих тенденцій є 
гіперреальність Ж. Бодріяра. Згідно з Ж. Бодріяром, нескінченна репродукція об’єктів приводить 
до розростання їх аудіовізуальних образів, які й задають гіпертрофований простір гіперреальності. 
Реальність «випаровується», гине в гіперреалізмі від одного відтворення до іншого, від однієї копії 
до іншої; врешті до тотальної симуляції [див.: 2, с. 111].  

Пасажі стали прототипом сучасного медіапростору, з його візуальною та технічною 
детермінованістю. Продовженням тенденції деауратизації життєвого простору є «міжнародні 
виставки, вокзали та комерційні галереї, що їх будує конструктивізм, оскільки вони мають 
важливу спільну рису: вони є простором, де речі, люди, твори мистецтва збираються тимчасово, 
для обміну, експонації, і де вони втрачають зв’язок зі своїм «ґрунтом і кров’ю», – зазначає 
В.Єрмоленко [4, с. 48]. 

За аналогією до пасажів побудована сучасна медіакультура – це інформаційний синкретизм і 
повсюдність візуальних образів, які занурюють людину у світ відображень, копій, симулякрів. 
Медіакультура засвідчує втрату природної локалізації речей, делокалізації суб’єкта і його об’єкта. 
Прозорість, бажання візуалізації та панування над речами перетворюються на цілком протилежне: 
не об’єкти розчиняються в усевладному оці суб’єкта, а суб’єкта поглинає нескінченна безодня 
об’єктів, що його атакують. Пасаж, який виник як наслідок деауратизації, став реальним 
архітектурним прототипом сучасної віртуальної реальності.  

Крім цього сучасна людина стала надзвичайно стурбованою проблемою впорядкування 
індивідуального простору. Достатньо будь-кому побачити фотографії місцевих руїн, як він відразу 
занурюється у пригнічений стан, просте співвіднесення картинки з реальністю дає новий мотив до 
змін, а разом з тим і мотив до подорожей. Саме фотографія, згідно з концепцією М. Маклюена, дала 
поштовх цьому процесу самоусвідомлення. Водночас відбулися протилежні процеси – змінилося 
відчуття домівки як особливого приватного простору. В плані туризму варто говорити про стрімке 
розширення цього культурного феномену з одного боку, і водночас про аксіологічну девальвацію 
подорожі як такої [див.: 7, с. 223]. Загалом, людина зустрічається з тим, що їй уже відомо завдяки 
візуальним засобам комунікації, і залишається лише зробити декілька власних знімків того ж самого, 
або ще важливіше, на тлі цього. Прагнення сучасної людини зробити вдалий знімок стимулює до 
естетизації погляду, однак одночасно виникає фрагментарність сприйняття: оскільки будь-яка 
фотографія обмежена рамкою, як і погляд людини екраном або віконцем відеошукача. 

На думку В. Беньяміна, людина болісно реагує на руйнування аури: загостреною 
вразливістю та концентрованим спогляданням. Шок постає як симптом універсального процесу 
втрати «аури», втрати автентичності речей і людей [див.: 4, с. 133]. Отже, В. Беньямін пророчо 
передбачив певні тенденції в розвитку сучасного культурного простору, адже саме шок, видовище, 
прагнення вразити стають естетичними та етичними домінантами медіакультури, зокрема новин, 
реклами та медіамистецтва.  

Радикальні зміни відбулись у художньому процесі. Поява фотографії, а згодом і 
медіамистецтва, спричинили кризу традиційних форм образотворчої репрезентації та естетичного 
сприйняття. Прискореними темпами сьогодні продовжує розвиватись особливий мистецький 
простір, сформований технічними засобами створення зображень і передачі візуальної інформації. З 
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винаходом фотографії художник більше не міг зображати світ, який повсюди фотографували. 
Замість цього він звернувся до розкриття внутрішнього творчого процесу – вражень, думок, 
переживань. Міметичну функцію взяла на себе фотографія, а живопису залишилось поле творчих 
експериментів, у результаті чого художник і мистецтво звільнилися від наслідування природи, 
захопившись творчим процесом як таким. Замість зображення статичного світу, яке дублює той, 
який ми вже бачили, людина мистецтва звернулась до інтерактивності, відтворення творчого 
процесу, в якому пропонується взяти участь публіці (акціонізм, перформанс, хепенінг тощо).  

Якщо свого часу В. Беньямін відзначав, що з появою можливості технічного 
репродукування мистецьких творів втрачається унікальність оригіналу, його значимість, то у 
медіамистецтві оригінал відсутній взагалі. Місце унікального художнього образу посідає 
повсюдно розтиражована медіальна образність, яка скеровує погляд і привертає увагу, не 
обтяжуючи при цьому особливими зусиллями пошуку смислів [див.: 3, с. 122]. Радикальне 
вдосконалення і масове поширення нових оптичних технік веде до безпрецедентної навали 
візуальних образів особливої якості, які мають високий ступень цифрового розрізнення і 
претендують на статус гіперреальності. 

Зникнення меж між мистецтвом і повсякденністю стало поштовхом до естетизації життєвого 
простору людини. Однак ця тенденція пов’язана не лише з прагненням сучасної людини до 
прекрасного, до пошуку вдалого кадру чи репрезентації ідеалізованого образу, а насамперед зі 
штучністю життєвого простору людини, який дедалі більше стає медіаконструктом (створеним 
технічними і дигітальними засобами), симуляцією життєвого простору.  

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Виявивши культуротворчий потенціал 
фотографічного зображення, можемо стверджувати, що феномен фотографії став одним із 
активних чинників конструювання життєвого простору людини в умовах медіареальності, 
утвердившись на сучасному етапі як поліфункціональний культурний феномен і пріоритетний 
складник сучасної медіакультури. Стаття відкриває перспективи для подальшого філософського 
дослідження фотографії та медіакультури. 
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Summary 
Moskvych O. The Impact of Photography on the Human Living Space. The article is demonstrated that the 

photographic image is a dynamic force that forms new social and cultural expanse. Photography led to changes in 
the perception of the spatiotemporal continuum of culture, identification, information and communication processes 
of modernity. The relationship between the opportunities of photographic image transformations and ontological 
changes in culture is investigated. It is ascertained that the modern manufacture of photographic images has led to 
radical transformations of the artistic process: photography and media art precipitated the crisis of traditional 
forms of visual representation and aesthetic perception. Keywords: photography, aura, perception, communication, 
identity, media culture, media art. 



 

 
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 726 – 727. Філософія 

 
286 

УДК 130.2 
© Алиса Вусатюк 

Центр гуманитарного образования НАН Украины  
 

ИСТОКИ СИМВОЛИЗМА В МИФОЛОГИИ 
 
Раскрывается научный вклад представителей символистского направления в понимании мифологии в 

постановку и решение вопросов о символическом содержании мифологии, её историческом значении и роли 
в формировании основных аспектов жизни социума. Раскрыты теоретические основы символизма 
Э. Кассирера, показано развитие идей символической мифологии в работах его последователей, в том числе 
и в восточноевропейской мысли. Выявлены особенности трактовки мифа и символа различными 
представителями символистского направления, в том числе С. Лангер, В. Урбаном, Э. Каунтом, 
М. Бахтиным, А. Лосевым, представлены основные дискуссионные вопросы. Ключевые слова: миф, 
мифология, символ, символическое направление философской мысли. 

 
Постановка проблемы. Миф как неотъемлемая часть бытия общества на всех этапах его 

развития всегда несёт в себе символическую нагрузку. Особую роль символ и миф играют в 
современной культуре: они присутствуют не только в религиозном сознании, но и в обыденном, 
вне данных феноменов невозможно представить социально-политическую сферу, как, впрочем, и 
повседневное человеческое бытие. При этом вопрос о характере и уровне взаимодействия мифа и 
символа, а также вопрос об иерархии этих категорий в культуре остаются открытыми в 
современном научном дискурсе.  

Вопрос о значении символа в мифе поднимается многими учёными, но даже определения этих 
понятий весьма отличаются. В связи с многообразием толкований мифа и символа, а также – 
понимания принципов их взаимодействия, возникает потребность в анализе работ представителей 
символической школы в философии, прежде всего как истока современных интерпретаций 
феноменов и мифа и символа. Анализу данной проблематики посвящены работы таких современных 
украинских исследователей как Н. Абрамкина [1], М. Лановик [5], Г. Мамалуй [7], А. Павлова [10] и 
др. Однако, в большинстве работ интерпретируется только концепция Э. Кассирера, тогда как 
подходы его последователей остаются без внимания. Исключением в этом смысле является 
монография Е. Мелетинского «Поэтика мифа» [9], однако и этот анализ является недостаточным и 
требует дополнения. Отсюда целью статьи является выявление основных идей символической 
интерпретации мифологии и особенностей научно-теоретических подходов к мифу, 
сформировавшихся у представителей символического направления в понимании мифологии.  

Символическая школа мифологии, возникшая в начале ХХ в., является одной из самых 
молодых школ, исследующих мифологическую картину мира, особенности этого типа 
мировоззренческого сознания. Символическая теория мифа наиболее полно была разработана 
немецким философом-неокантианцем Э. Кассирером (1874-1945). Благодаря именно его подходу и 
концепциям его последователей существенно изменилось понимание интеллектуального 
своеобразия мифа как автономной символической формы культуры, особым образом 
моделирующей мир [12, с. 378]. В рамках этой школы были объединены усилия культурологов, 
философов, лингвистов, специалистов по семиотике, искусствоведов. Позже наработками этой 
школы активно пользовались представители других исследовательских направлений, в частности, 
структуралист К. Леви-Стросс. Следует отметить, что присутствие и значимость символа в мифе 
было замечено значительно раньше. Символическая интерпретация мифа восходит ещё ко 
времени античности (Платону), в дальнейшем уступает место аллегорической трактовке мифа в 
эпоху средневековья и вновь появляется в работах романтиков. Параллельно с символической 
теорией Э. Кассирера развивалась также родственная ей мифо-символическая концепция К. Юнга.  

Для символической школы в целом было характерно понимание культуры как некоей 
знаковой системы, созданной человеком благодаря его особой способности к символизации. Как 
утверждает С. Мамонтов, культура «стала рассматриваться как сложнейший и строго 
иерархизированный «текст», несущей опорой которого является естественный язык, органически 
взаимодействующий с другими «языками» – системами знаков в науке, повседневной жизни и 
особенно в искусстве, с «языками» музыки, живописи, театра, архитектуры, кино, телевидения и 
т.д.» [8, с. 45]. Именно символическая школа во главе с Э. Кассирером начала рассматривать 
мифологию наряду с языком и искусством в качестве автономной символической формы культуры.  

Следует заметить, что этой темой Кассирер занялся не сразу. Являясь одним из ведущих 
мыслителей марбургской школы неокантианства, в начале своей деятельности он уделял большое 
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внимание проблематике теории познания, логике, истории философии, разработал собственную 
теорию понятий. Позже Кассирер перешел к анализу проблем философской антропологии, культуры, 
языка, мифа и символа. В 20-х гг. ХХ ст. философ создаёт оригинальную концепцию философии 
культуры. На творчество Э. Кассирера, как неокантианца, сильно повлияла теория познания И. Канта. 
Это влияние ощутимо и в его символической теории мифа. Однако, из кантовской системы Кассирер 
устраняет понятие «вещи в себе»; он отвергает кантовские сферы теоретического и практического 
разума, взамен которых разрабатывает идею существования единого мира культуры. По мнению 
Кассирера, объектом процесса познания не могут быть предметы, поскольку человек познает не 
предметы, а предметно. Предметы сами конституируются сознанием, где каждый из них является 
только особым взглядом на действительность. Познание имеет дело не с вещью, а с отношением. 
Кассирер указывает на неразрывную связь между теорией познания и общей духовной культурой, 
которая находит своё выражение в мифе, религии, психологии, метафизике, этике, эстетике. В своём 
фундаментальном труде «Философия символических форм» Кассирер подчёркивает, что 
естественнонаучное мышление – это особая форма выражения творческой энергии духа, где дух, 
духовная культура и культура в целом – по сути своей тождественные, и противоположные природе. 
Средство, с помощью которого происходит всякое оформление духа в его основных направлениях, 
Кассирер обнаружил в знаке, символе («символической форме») [11, с. 389]. Функция символизации 
представлена одинаково во всех формах духа – в словах, конструкциях мифического мышления, 
притчах, аллегориях, метафорах и т.д. 

Для Э. Кассирера символ занимает ключевое место в понимании человека: «Человек сумел 
открыть новый способ приспособления к окружению. У человека между системой рецепторов и 
эффекторов, которые есть у всех видов животных, есть и третье звено, которое можно назвать 
символической системой. Это новое приобретение целиком преобразовало всю человеческую 
жизнь. По сравнению с другими животными человек живёт не просто в более широкой реальности 
– он живёт как бы в новом измерении реальности» [2, с. 28]. В «Опыте о человеке» Кассирер 
обращает внимание читателя на недостаточность дефиниции человека как «animal rationale», 
поскольку понятие разума не способно охватить все формы культурной жизни человека во всем её 
разнообразии. При этом, каждая культурная форма является символической, а поскольку символ 
Кассирер считал ключом к природе человека, то потому и дефиниция человека, по его мнению, 
должна звучать как «animal symbolicum» [2, с. 30]. Таким образом, человек живёт в собственном 
символическом универсуме, куда входят язык, миф, искусство, религия, тесно переплетенные в 
человеческом опыте. При этом человек обращён на самого себя, а не на реальные вещи, поэтому 
взаимодействие с отдаляющимся физическим миром происходит при посредничестве символов, 
воображаемых эмоций и иллюзий. Подчеркнём, что понятие «символическая форма» является 
ключевым в теории Кассирера.  

Мифология для Кассирера – это автономная символическая форма культуры, замкнутая 
символическая система, объединённая и характером функционирования, и способом моделирования 
окружающего мира. Миф духовно возвышается над миром вещей в образах, которые их заменяют 
[см.: 9, с.47]. Более того, миф для Кассирера является первичной формой культуры, которая не 
исчезла с развитием человечества, а продолжает действовать, являясь ядром сознания человека. 
Именно мифологией определяется история того или иного народа, согласно с ней развивается 
общество. Вместе с этим, мифологии, как и всем видам человеческой деятельности, присуща 
рациональность. Она обладает систематизированной или концептуальной формой, однако нельзя 
характеризовать структуру мифа как рациональную. Мифология феноменальна, а не иллюзорна, и 
воспринимается на веру. Для неё является характерным отождествление, а не синтезирование 
отношений, замена законов конкретными образами. В мифе отсутствуют чёткие границы между 
целым и частью, поэтому часть обладает всеми предикатами целого.  

Во втором томе «Философии символических форм» Э. Кассирер подробно рассматривает 
миф как форму мышления, жизни и сознания. Согласно Кассиреру, для мифологического 
мышления характерно отсутствие различения между реальным и идеальным, вещью и образом. 
Поэтому сходство превращается в причинную последовательность, а причинно-следственный 
процесс имеет характер метаморфозы. Как утверждает Кассирер, «можно рассматривать прямо-
таки в качестве характерного признака мифологического мышления то обстоятельство, что в нём 
отсутствует категория «идеального» и что при встрече с чисто смысловыми явлениями ему 
приходится претворять эти смысловые явления в нечто вещное, в некое бытие» [3, с. 29]. Немалое 
значение, по мнению Кассирера, миф имеет для религии, поскольку в мифологии зарождается и 
развивается представление о богах: «Мифологический процесс представляет собой теогонический 
процесс: процесс, в котором происходит становление самого бога, в котором он, как истинный 
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бог, шаг за шагом порождает себя самого» [3, с. 12]. Через мифологию, как первую попытку 
познания мира, можно приблизиться к пониманию формирования религиозных понятий. 

Итак, философия мифа, разработанная Э. Кассирером, хоть и несёт в себе некоторые 
противоречия, остаётся единственной в своём роде, поэтому продолжает активно использоваться в 
научных разработках исследуемой темы. Подход к мифу, предложенный Кассирером, нашёл 
множество последователей, которые развивали и дополняли представление о мифологии как 
символической форме культуры.  

Среди учёных, разрабатывающих тему символизма в мифологии, выделяется имя С. Лангер, 
последовательницы Э. Кассирера. Её работы не получили широкого признания в странах 
Восточной Европы, однако имя С. Лангер широко известно в Соединенных Штатах. Помимо 
символической интерпретации мифологии, взятой у Э. Кассирера, которого С. Лангер считала 
пионером философии символизма и посвятила ему специальную работу [16, c. 384], на творчество 
С. Лангер повлияли и другие мыслители. Среди них следует отметить Гарвардского логика 
Генри С. Шеффера, познакомившего её с формальной логикой во время её обучения в Рэдклиффе, 
а также давшего положительный отзыв в рекомендательном письме в связи с её выпуском. 
В частности, он писал, что С. Лангер имеет «более жесткую хватку в отношении проблем 
философии, чем многие доктора наук Гарварда» [15]. Г. Шеффер, в свою очередь, как ученик 
американского философа И. Ройса, имел экспансивное видение логики как науки о порядке или 
формах в целом. Помимо Г. Шеффера, на творчество Лангер повлиял также А. Уайтхед, который 
был её советником по написанию докторской диссертации на тему: «Логический анализ смысла». 
С. Лангер хорошо известна в профессиональной среде также в связи с её вкладом в развитие 
философии культуры, в частности, философии искусства. Она часто использовала логические 
понятия в своей разработке теории художественного замысла. Речь идёт, к примеру, об идее 
рассмотрения искусства как «логического выражения» чувств или описания музыки как 
логической картины чувств, чувственной жизни в «Философии в новом ключе». В целом же 
логическая концепция С. Лангер была унаследована от Шеффера и модифицирована в связи с её 
исследованием проблемы эпистемологической значимости искусства.  

Публикация «Философии в новом ключе» (1942 г.) ознаменовала собой сдвиг научных 
интересов С. Лангер – от формальной логики к общей теории человеческого потенциала, который 
она назвала «символической трансформацией». Это понятие появилось благодаря влиянию 
трёхтомной работы Э. Кассирера «Философия символических форм», которую С. Лангер прочла 
задолго до её перевода на английский язык. В произведении Э. Кассирера предполагалось, что 
абстракции и метафоры, доступные для человеческого понимания, зависят от символических 
материалов, которые используются для их оформления, и что оценивать эти модели необходимо 
не только при помощи ресурсов одного языка, а необходимо включать также системы формальной 
логики и математики. С. Лангер расширяет дефиниции разума и знаний в «Философии в новом 
ключе», чтобы охватить не только дискурсивную формулировку опыта, воплощенную в 
спонтанной активности мечтания и в культурной продукции мифа, ритуала и искусства.  

Особое внимание следует уделить двум главам из «Философии в новом ключе», а именно – 
«Символы жизни как корни мифа» и «О значении в музыке». С. Лангер отмечает, что 
метафорическое мышление и искусство являются теми интеллектуальными видами деятельности, 
которые определяются символическими формами [см.: 4, c. 139]. И хотя миф связывается в 
основном с религией, на самом деле его происхождение невозможно отследить. Отсюда С. Лангер 
сравнивает миф с «религиозным чувством», страхом, мистическим благоговением и праздничным 
возбуждением. Философ, культуролог старается проследить путь преобразования фантазии в миф. 
По её мнению, миф берёт своё начало в примитивной фантазии – слабо выраженной и полностью 
субъективной. Эта фантазия ограничена чувствами и желаниями её автора, в ней проявляются его 
скрытые страхи, а также тяга к самовыражению. По мере распространения истории, она 
сталкивается с более строгими требованиями к её значению. Чисто личностные символы 
замещаются более универсальными и начинают принимать более разумную форму. Однако 
подобные усовершенствованные фантазии всё ещё не являются мифами. По словам С. Лангер, 
«Сказка потребовала не более высокого уровня рассказывания истории, а тематического сдвига» 
[4, c. 157]. Помимо этого, существенная разница между сказкой и мифом проявляется в отношении 
к ним людей. Сказка – это откровенно фантастическое повествование, которое не несёт особой 
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смысловой нагрузки и служит, в первую очередь, для развлечения и удовлетворения желаний. 
С другой стороны, «миф, верят ли в него в буквальном смысле или нет, воспринимается с 
религиозной серьёзностью – либо как исторический факт, либо как мистическая «истина» [9, 
c. 158]. В отличие от сказки, миф редко бывает утопичен. К тому же, образы главных героев в 
мифах куда более глубокие, чем в сказках. Более того, образы, имеющие подобные предикаты 
(качества, обстоятельства и т.д.) отождествляются и сливаются в один образ со многими именами. 
Поэтому мифы предстают перед человеческим взором не как отдельные несвязанные истории, а 
как сеть глубоко взаимосвязанных, переплетающихся между собой рассказов о событиях 
реального мира. В главе «О значении в музыке» С. Лангер сравнивает миф и музыку. По её 
словам, миф и музыка действуют по сходному принципу, одинаково наполнены символами и 
чувствами. «Музыка является нашим мифом внутренней жизни – молодым, энергичным и 
значимым мифом, мифом недавнего вдохновения и мифом, всё ещё остающимся на стадии 
«растительного» развития» [4, c. 218]. 

По мнению Е. Мелетинского, C. Лангер «как бы приземляет символическую теорию 
Э. Кассирера, представляя мифологический символизм своеобразным обобщением игры 
эмоциональных сил личности, упорядоченных посредством своеобразной первобытной 
философии, выводящей отдельного человека с его жаждой удовлетворения желаний на 
космическую арену» [9, c. 55]. Личностный аспект у Лангер возвышается над социальным. По её 
мнению, «высшее достижение, на которое способен миф, – показ человеческой жизни и 
космического порядка, которые обнаруживает эпическая поэзия» [4, c. 180]. Сам же миф является 
примитивной фазой метафизической мысли и со временем будет вытеснен философией. Лангер 
верит в то, что со временем человеческая мысль войдет в рационалистический период, в котором, 
после полной рационализации взглядов и идей, возникнет новая мифология.  

Среди американских философов, которые следовали неокантианским взглядам Э. Кассирера о 
положительном значении мифологической символики, следует выделить В. М. Урбана [см.: 13]. Его 
теория мифов представлена в книге «Язык и реальность. Философия языка и принципы символизма», 
поделенной автором на две части. В первой части книги – философии языка – основное внимание 
уделяется возникающим проблемам языка по отношению к логике и знаниям. Во второй части книги 
рассматриваются жизненные аспекты теории символизма, а именно – определение, классификация, 
принципы, трансцендентность и интерпретация. По мнению Урбана, наиболее близким к истине 
является традиционное использование понятия «символ», которое было сформировано в поэзии, 
искусстве и религии. Такое традиционное понятие символа выгодно отличается тем, что оно 
сосредотачивается на понимании, а не на буквальном толковании. Также он критикует попытки 
отождествления символов и знаков, настаивая на том, что символы тесно и неотделимо связаны с 
интуицией, а знаки являются оперативными и обладают неинтуитивным отношением к объекту. 
Символ функционирует на более глубоком уровне познания и восприятия, чем знак.  

Среди всего многообразия символов, Урбан выделяет три вида: внешние, внутренние и 
интуитивные (проницательности), которые отличаются друг от друга, прежде всего глубиной 
смысла. Именно интуитивные символы являются основой для религии: «Самой сутью 
религиозного языка, как мы его видим, является символ проницательности. Понятие о Боге, как о 
отце – не просто образный символ, но и символ с помощью которого задано не только живописное 
знание, но и фактическое представление о природе духовных отношений» [13, c. 37]. Для Урбана 
миф является уникальным способом постижения мира, который имеет свои собственные 
категории и предположения. Миф является фундаментальной основой религии, поскольку 
первичные религиозные символы происходят от мифов. Религия использует язык мифа для того, 
чтобы при его помощи символизировать немифологическую реальность. Таким образом, миф 
обеспечивает строительным материалом религиозную символику. С другой стороны, миф и 
религия не тождественны. Хотя религиозное сознание выражает представления языком мифа, это 
не означает буквальное признание веры в мифы, поскольку последние трактуются в первую 
очередь символически, что позволяет достичь их идеального значения. Миф считается 
незаменимым в религии по причине того, что невозможно отделить язык мифа от религии.  

В теории мифов Урбана не последнее место отведено гносеологическим и аксиологическим 
вопросам. Так, по его мнению, миф является основным и единственным способом, при помощи 
которого происходит постижение реальности. Реальность предоставляет выражение качеств и 
ценностей, которые ускользают от научной символики. Миф использует только драматический язык, 
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который в конечном итоге является понятным. Таким образом, миф должен восприниматься всерьёз, 
но не следует воспринимать его буквально. Следует также отметить, что хотя Урбан и соглашается с 
Кассирером в его положительном понимании мифа, но делает он это по другим причинам. Согласно 
Урбану, символизм как мировоззрение имеет двойственный характер и охватывает реальное и 
нереальное, правду и вымысел. Мифические символы воссоздают не-мифическую, не-символическую 
реальность. Для Кассирера символ является составной частью реальности; нет никакой объективной 
реальности или предмета самого по себе, за исключением символической реальности. Следовательно, 
если миф принимается серьёзно, он также должен приниматься буквально [см.: 14, с. 10].  

Нельзя не упомянуть также работу Э. Каунта «Миф как мировоззрение. Биосоциальный 
синтез». Е. Мелетинский утверждает, что Э. Каунт «исходит из того, что представление 
реальности с помощью символов и процесс мифопоэтической символизации являются важнейшим 
аспектом сапиентизации человека, появления культуры из некультуры. От символизации как 
средства контактирования с реальностью неотделимы «технология» и «социальное 
регулирование» [9, с. 56]. Э. Каунт стоит на биологизаторских позициях и связывает процесс 
мифотворчества с деятельностью центральной нервной системы. По мнению Мелетинского, 
«статья Каунта не внесла ничего принципиально нового в изучение символического языка 
мифологии, будучи сосредоточена (в силу своего биологизаторского уклона) на проблеме 
анатомического субстрата символизации» [там же]. Однако, идеи Э. Каунта используются в 
современных работах, а значит – имеют потенциал, нужный в процессе объяснения мифологии.  

Символическая интерпретация мифа, предложенная Э. Кассирером, нашла отклик также в 
работах А. Лосева, М. Бахтина, О. Фрейденберг, С. Аверинцева. Так, в текстах М. Бахтина можно 
заметить цитаты из работ Э. Кассирера, хотя и без соответствующих указаний на источники. В 
1998 г. вышла статья Б. Пула «Бахтин и Кассирер», в которой тот сравнивает отдельные части 
текстов Бахтина и Кассирера, которые при переводе практически совпадают. Влияние Кассирера 
на Бахтина проявляется также в некоторых выводах последнего, касающихся закономерностей и 
форм развития культуры, а также их межсубъективного характера [см.: 17, c. 568]. 

Ощутимо влияние работ Э. Кассирера и на творчество А. Лосева. Как сообщает Р. Мнич, 
«Обращение Лосева к мыслям и книгам Кассирера было постоянным и творческим – многие 
философские рассуждения самого Лосева были спровоцированы чтением Кассирера» [17, c. 568]. 
Более того, сам Лосев нередко акцентировал внимание на родственность его и Кассирера 
мышлений. Например, в своей работе «Диалектика художественной формы» Лосев размышляет 
над тремя концепциями мифа – Прокла, Шеллинга и Кассирера. При этом Лосев прямо называет 
концепцию Кассирера родственной, а также сообщает сходства и отличия между ними. Для 
Лосева миф является символом: «Миф не есть ни схема, ни аллегория, но символ; и, уже будучи 
символом, он может содержать в себе схематические, аллегорические и жизненно-символические 
слои» [6, c. 71]. По его мнению, одна и та же выразительная форма может быть и символом, и 
схемой, и аллегорией одновременно. Также миф может быть двойным символом, где символы 
первой и второй степени символически связаны друг с другом. Некоторые аспекты 
мифологической теории Кассирера подвергаются критике у Лосева. Например, философ не 
соглашается с мнением Кассирера об отсутствии в мифологии истинности или закономерности, 
поскольку «в мифе есть своя мифическая истинность, мифическая достоверность. Миф различает 
или может различать истинное от кажущегося и предоставляемое от действительного» [6, с. 29]. 
Как видим, символическая теория, разработанная Э. Кассирером, активно использовалась и 
используется в работах, посвящённых мифологии, религии, культуре. 

Выводы. Таким образом, проанализировав работы основных представителей 
символического направления философской мысли, посвящённые анализу символов в мифологии и 
шире – в культуре, можно сделать следующие выводы: 

1. Для исследуемой школы в целом является характерным определение мифа как 
символической, первичной формы культуры, которая обусловливает исторический путь народов. 
Через мифологическое сознание происходит формирование духовной культуры человечества.  

2. Важнейшей функцией мифологии, которую выделяют представители символического 
направления, является познание. При помощи мифа человек познаёт окружающий мир, себя 
самого, а также приближается к постижению сакрального.  
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3. Особый интерес представляет мысль, что миф является фундаментом и строительным 
материалом для любой религии. Благодаря особенностям мифологии религия символизирует 
немифологическую реальность, в ходе чего возникают образы богов.  

4. Одним из дискуссионных моментов в понимании мифологии у представителей 
символической школы является вопрос о том, продолжит ли миф действовать с развитием культуры 
в последующие эпохи. Имеют место разные позиции: миф является вечным ядром сознания 
человека (Э. Кассирер); является ли миф единственным способом постижения реальности? 
(В. Урбан); миф постепенно исчезнет и заменится рациональным мышлением (С. Лангер).  

5. В ходе дальнейших исследований следует рассмотреть возможность и варианты 
проявления символической мифологии в современном обществе, используя в качестве фундамента 
основные положения символической теории мифологии. 
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Summary 
Vusatyuk A. The Origins of Symbolism in Mythology. The article investigates the scientific contribution of 

the symbolic directions mythology in the formulation and solution of questions about the symbolic meaning of 
mythology, its historical significance and role in the formation of the main aspects of social life. The theoretical 
bases of symbolism E. Cassirer, shows the development of the ideas of symbolic mythology in the works of his 
followers, including Eastern European thought. The features of the interpretation of myth and symbol symbolic 
representatives of various directions, including S. Langer, M. Urban, E. Kaunt, М. Bakhtin, A. Losev, identified the 
main discursive questions. Keywords: myth, mythology, symbol, symbolic direction of philosophical thought. 
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ЛЕГЕНДАРНО-МИФОЛОГИЧЕСКАЯ АКСИОЛОГИЯ  

В ФАНТАСТИКЕ 
 
Рассматривается широкий контекст фантастической литературы, который подчинен изучению 

универсальных парадигм славянских художественных моделей. В результате взаимодействия совмещенных 
архетипических доминант в литературе осуществляется методологическое совмещение, которое требует 
дополнительного углубленного рассмотрения славянского литературного материала. Принципиально 
значимым является использование авторских мифов, которые организуют в единое целое генетически 
разные европейские модели. При этом системный характер носят архетипические доминанты, которые 
подчинены методологически значимым контекстам в разных национальных литературах. Ключевые слова: 
антиутопия, бессмертие, трансформация, конфликт. 

 
Актуальность статьи определяется углубленным исследованием традиционного сюжетно-

образного материала в мировом общекультурном контексте.  
Постановка проблемы. Антиутопическая фантастика вырастает из традиций классических 

утопий прошлого и ориентируется на художественное моделирование негативных социумов, 
создание вероятностных моделей нежелательного будущего. В подзаголовке знаменитой 
«Утопии» Т.Мора указано: «Золотая книга о наилучшем устройстве государства...», и этот трактат 
открывает важную страницу в истории общечеловеческой мысли, стремившейся на протяжении 
многих столетий создать некую идеальную модель мифологического «золотого века», который 
можно было бы реализовать в социальной практике цивилизации. Попытки обнаружить идеальное 
мироустройство имеют долгую историю [см.: 1; 5; 6; 7].  

Они «реализовывались» многими авторами и разными способами, среди которых одним из 
самых распространенных, пожалуй, был сон: Сумароков А. П. «Сон «Счастливое общество»; 
Радищев А. «Путешествие из Петербурга в Москву» (глава «Спасская Полесть»); Улыбышев А. Д. 
«Сон»; Чернышевский Н. Г. «Что делать?» (четвертый сон Веры Павловны); Достоевский Ф. М. 
«Сон смешного человека» и «Подросток»; Данилевский Г. П. «Жизнь через сто лет» и мн.др. 
На первых порах мотив сновидений в известном смысле мотивировал «правдоподобие» 
утопической картины, создаваемой авторским воображением, а также в определенной степени 
смягчал цензурные ограничения. В дальнейшем он становится очевидной условностью, которая 
позволяет писательской фантазии путешествовать по моделируемым странам и эпохам.  

Новизна статьи определяется тем, что фантастическая поэтика изначально была 
важнейшим элементом утопии, но утопические сочинения не адекватны сугубо фантастической 
литературе и несводимы к футурологическим проектам. Наконец, фантастика в утопиях и 
особенно в антиутопиях выполняет не декоративную функцию, она содержательна. 

Изложение основного материала.  
Важнейшими характеристиками антиутопических моделей в литературе являются 

следующие: 
 Тотальная стандартизация всех сторон жизнедеятельности социума и отдельной личности, 

ее общественной и, главное, личной жизни. 
 Антиисторизм утопии в ряде случаев снимается в антиутопии жестко детерминированной 

привязанностью к реалиям эпохи-реципиента. 
 В утопии человеческая натура неизменна. В антиутопии именно личностное начало 

становится центральным объектом переконструирования (смотри номера в интерпретации 
Е. Замятина). Тоталитарно-технократические цивилизации многих антиутопий аннигилируют в 
человеке человеческое начало, утверждают в нем господство животного, звериного (Хаксли О.  
«Обезьяна и сущность»). «Живой робот» определяет сюжетное развитие «Заводного апельсина» 
Э. Бёрджеса, у героя которого хирургическим путем удалили совесть.  
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Оставшаяся «человекоподобная» оболочка не имеет ничего общего с человеком мыслящим‚ 
одухотворенным «(сравни: «Остров доктора Моро» Г. Уэллса, «Сим удостоверяется» Г. Каттнера). 
В утопии часто наблюдается гиперболизация духовного начала, в ней значительное внимание 
уделяется различным аспектам культуры. Для антиутопического мироустройства духовность 
противопоказана, ибо она формирует личностей, способных критически оценить окружающий их мир. 

 Разрушение всех сложившихся традиций мироустройства, насаждение новых, созданных 
«сильными мира сего», то есть своеобразный нигилистический пафос социального 
экспериментирования. 

 Унификация духовной жизни, ее подчинение нормам и установлениям, насаждаемым 
«сверху». В этом плане можно говорить об определенной «классицистичности» антиутопических 
моделей, потому что все они в большей или меньшей степени ориентируются на безусловное 
доминирование государства над отдельным человеком, подчинение интересов личности интересам 
общества. В конечном итоге это привело к пренебрежительному отношению к самому человеку. 

 Притчевость. Сохраняя эту характеристику на протяжении всего периода своего 
существования, антиутопии последних десятилетий приобрели довольно страшную узнаваемость 
и способность быть похожими на конкретные социальные, национально-исторические 
континуумы.  

 Многоаспектная разработка психологического плана для установления (констатации) 
степени духовной деградации личности в антиутопических условиях жизни (существования). 

 Одномерность моделируемого мира, его жесткое разделение на полярные категории. Всё 
выпадающее из нормы или превосходящее ее, устраняется путем насилия или уничтожения. 

 Активность гносеологической и прогностической функций. Антиутопии представляют 
мир, каким он не должен быть и тем самым предоставляют возможность реально воздействовать 
на действительные социальные процессы в конкретной стране. 

 Последовательное вторжение государства во все сферы социальной, духовной и интимной 
деятельности индивидуума, насильственное внедрение в его сознание обязательных норм 
общежития, реакций на окружающий мир. С этой точки зрения антиутопии являются 
своеобразной художественно-публицистической конкретизацией платоновского идеала, 
доведенного в его умозрительной эволюции до абсурдного предела. 

Изначально жанр утопии воспринимался как своеобразный мысленный эксперимент, 
который помогал глубже осмыслить реальную действительность и в незначительной степени 
предполагал практическую реализацию элементов традиционной жанровой схемы. В 
интерпретации данного контекста следует учитывать принципиально важное соображение: 
антиутопическая эстетика, которая завуалировано определяет сюжетное развитие и характер 
последовательно возникающих конфликтов, основана на насилии, она антииндивидуальна, ибо 
вместо отдельного человека культивирует феномен толпы, стада. Таким образом осуществляется 
обесценивание личности. Презрение к личности мстит, человек массы уничтожает 
индивидуальность и тем самым в конечном итоге уничтожает себя. 

Разрабатывая универсальные проблемы, фантастика активно использует общекультурные 
образцы, вобравшие в себя многовековой опыт человечества, приспосабливают традиционные 
структуры разных генетических групп к противоречивому социально-идеологическому и духовному 
контексту современной эпохи. Это позволяет создавать модели экзистенциальных процессов и 
тенденций времени, «конструировать» альтернативные варианты истории, художественно 
осмыслить их содержательное наполнение, исследовать современность в контексте универсальных 
онтологических представлений. С этой точки зрения принципиально важной является 
прогностически-моделирующая ориентация фантастических трактовок общеизвестного материала. 

Жанровая и содержательная эволюция утопии привела к трансформации самого термина. 
В литературе параллельно с классическим жанром прослеживается становление и активное 
развитие «сатирической утопии», «фальшивой утопии», «отрицательной утопии», «контрутопии», 
«дистопии», «какотопии» и т.п., то есть антиутопии (всесторонний анализ данной проблемы 
осуществлен в монографии Е. Шацкого [14].  
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Антиутопические традиции складываются и развиваются в романах «Город без имени» 
В. Одоевского (1839), «Грядущая раса» Бульвер-Литтона (1870), «Эревуон» С. Батлера (1872), 
«Через Зодиак» П. Грега (1880), «В пурпурной мгле» М. Конрада (1895), «Наполеон из Ноттинг-
хилла» Г. Честертона (1904), «Машина останавливается» Э. М. Фостера (1911) и мн.др.  

Подлинного расцвета этот жанр достигает в литературе ХХ в. Будущее не утверждается и не 
прославляется, а подвергается уничтожающей критике, пародируется, наделяется гротесковыми 
характеристиками. Показательно, например, заглавие исследования «От утопии к кошмару» 
английского историка Ч. Уолша, который подчеркнул: «Все убывающий процент воображаемого 
мира – это утопии, все растущий его процент – кошмары. Антиутопия или перевернутая утопия 
была в ХІХ веке незначительным обрамлением утопической продукции. Сегодня она стала 
доминирующим типом» [12, c. 8]. Если, например, О. Уайльд считал, что «прогресс есть 
претворение Утопий в жизнь» [12, с. 59], то уже в начале ХХ столетия известный польский 
исследователь жанра утопии А. Свентоховский, отталкиваясь от концепции «Легенды о Великом 
инквизиторе» Ф. Достоевского, подчеркнул доминантную характеристику большей части 
утопических моделей: «Самая ужасная тирания никогда не стремилась к такому безусловному 
задержанию прогресса, как многие утопии, намеревавшиеся стереть всякую тиранию с лица 
земли... Тюрьма, хотя бы она была устроена согласно всем требованиям гигиены, комформа и 
эстетики, не перестает быть тюрьмой; мягкое и красивое ярмо не перестает быть ярмом. 
Современное голодное человечество жаждет больше хлеба, чем свободы; но если оно когда-
нибудь насытится в будущем общественном строе, оно возжаждет свободы. А тогда его не 
удовлетворят регламенты, охватывающие глубочайшие тайники жизни. Ни одна из утопий не 
указала до сих пор, каким узлом соединить личность с коллективом, чтобы этот узел был не 
давящей петлей, а паутинной нитью, и какой силе естественного притяжения к массе подчинить 
ее, не прибегая к тягостному насилию. ... Гораздо больше интересует то, как произвести возможно 
больше благ, как всех накормить и одеть, как охранить их существование, чем то, как 
гарантировать свободу личности, не нарушая прав общества. Дело это отложено и будет решено 
не прежде, чем предстанет перед судом людей сытых и обеспеченных в своем существовании» 
[10, с. 410-411]. В антиутопии прогресс трансформируется в регресс, у нее нет качественных 
отличий от настоящего, что характерно для классической утопии.  

С этой точки зрения чрезвычайно показателен роман Д. Кунца «Полночь», который является 
своеобразным образцом одного из перспективных современных течений в фантастике. Писатель 
не просто использует новейшие философские и этико-психологические концепции‚ связанные с 
попытками осмыслить драматические антиномии‚ возникающие в процессе столкновения 
человеческого и искусственного начал. Он концентрирует внимание на тех основополагающих 
онтологических и нравственных конфликтах‚ которые неизбежно возникают в непростых 
взаимоотношениях между человеком и цивилизацией. 

Во многих фантастических моделях принципиальную роль играет модель Зоны, которая 
концентрирует события и конфликты в пределах экзистенциально напряженного хронотопа. Как 
правило, роль такой Зоны играют остров, убежище, город (село), замок и т.п. Таковыми, 
например, являются города Инферно (Б. Маккамон «Несущий смерть), Безнадега (С. Кинг 
«Безнадега»), Милвил (К. Саймак «Все живое...»), Мидвич (Д. Уиндем «Кукушата Мидвича»), 
Санта-Мира (Д. Финней «Похитители плоти») и др. Характерной особенностью таких 
хронотопных универсумов являются их провинциальная обыкновенность, похожесть на другие 
пространства: «Мидвич быль типичной английской деревенькой, где, как известно, ничего и 
никогда не происходит... И почему именно Мидвич был избран ареной жутких событий... навсегда 
останется загадкой) [11, с. 179-180]. 

В романе К. Саймака «Все живое...» в самом начале жестко определяются онтология и 
аксиология художественного хронотопа. Загадочная стена отрезала от цивилизации захудалый 
провинциальный городок, который вскоре становится своеобразным испытательным полигоном, 
разворачивающиеся на котором события могут повлиять на судьбу всего человечества. Таких 
городков-моделей в современной фантастике огромное количество, они моноговариантны по 
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своим формально-содержательным характеристикам. Модель Д. Кунца является одним из 
показательных примеров синтеза интертекстуальных взаимовлиятельных культурных традиций в 
едином художественном пространстве. 

Идея личного бессмертия всегда волновала человечество как в плане сугубо 
прагматическом‚ так и с точки зрения нравственно-психологических проблем‚ которые неизбежно 
возникали у гипотетического обладателя вечной жизни. Многочисленные мифологические и 
легендарные модели вечного бытия индивидуума подвергались всестороннему исследованию в 
литературе разных эпох‚ которая пыталась осмыслить онтологические и аксиологические 
проблемы‚ с которыми‚ по мнению авторов‚ должен столкнуться индивидуум и общество в случае 
практической реализации идеи беспредельной жизни. Мировая литература разработала огромное 
количество интерпретаций мотива‚ в котором обнаруживаются доминантные истолкования. При 
этом основными причинами, определяющими возникновение острых нравственных антиномий в 
сознании бессмертной личности являются следующие: 

 Постепенное осознание героем невозможности полноценного восприятия и переживания 
уникальной в своем многообразном проявлении человеческой жизни. 

 Понимание своей абсолютной разъединенности с человечеством и конкретными людьми 
(любимыми, родственниками, друзьями) из-за их биологической конечности, то есть смертности. 

 Полная утрата перспективы полноценной человеческой жизни: у обладателя вечной жизни 
есть только прошлое; настоящее и будущее совмещены в одномоментном состоянии. Понятие 
противоречивости жизни утратило для него всякий смысл. Страх небытия, преследующий 
человека на протяжении всей его жизни (особенно с приближением старости), замещается в созна-
нии бессмертного своим превосходством над окружающими, которое в конечном итоге 
оказывается мнимым. 

 Абсолютное однообразие существования обладателя вечной жизни обусловлено 
бесконечной повторяемостью однотипных (похожих) состояний и ситуаций, вследствие чего 
утрачивается их эмоционально-психологическая новизна (иными словами, жизнь перестает быть 
интересной: все уже было, все знакомо). Отсюда – всепоглощающая скука и поиски средств её 
устранения, которые только усиливают разочарование.  

 Физическое бессмертие неравнозначно духовному бессмертию. Сознание своей 
исключительности перед окружающими размывает у бессмертного этические представления, 
обесценивает всё ранее значимое. 

 Для бессмертного фактор времени утрачивает всякую онтологическую значимость, ибо он 
по сути всегда оказывается вне настоящего. Теоретически (часто и практически) бессмертный 
может получить все, что он хочет, у него есть возможность попытаться исполнить все задуманное. 
Однако первоначальное стремление к этой всевозможности и вседозволенности с роковой 
неизбежностью трансформируются в яростное нежелание жизни-существования и провоцирует 
стремление вновь стать нормальным человеком (в многочисленных попытках бессмертных 
прекратить своё существование явно ощутима тоска по человечности). 

 Вечность обременительно однообразна и тосклива (в том числе – молодая и здоровая) уже 
хотя бы потому, что она исключает новизну восприятия мира. В самом общем виде данный аспект 
намечается уже в древнегреческих мифах: так, олимпийские боги заполняли свою вечность вполне 
человеческими интригами и развлечениями, постоянно отступая от «предначертанной» 
идеальности; они также довольно часто скучают.  

 Внутренний мир бессмертного, как правило, – мир деформированных ценностей и 
представлений о реальной жизни, которую они уже забыли. Этот мир антиценностей возникает в 
результате образования перевернутой модели поведенческих ориентиров жизни человека: если у 
обыкновенных людей всегда существует часто непреодолимое противоречие между «могу» и «хочу», 
то обладатель вечной жизни рано или поздно может достигнуть задуманного. Однако при этом он 
чаще «может», чем «хочет». Единственное, чего он в принципе не может – вновь стать человеком. 

 Именно на этом драматическом столкновении реально возможного и желаемого строится 
большинство нравственно-психологических конфликтов и противоречий в сознании бессмертного. 
Поэтому во многих литературных вариантах данного мотива история бессмертного осмысливается 
как история духовного умирания личности. Состояние «без смерти» оказывается существованием 
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«без жизни», потому что нормальные человеческие ценности противопоказаны онтологии 
бессмертного. Поэтому индивидуальная вечная жизнь всегда эгоистична, даже если она 
"оправдывается" аргументами высшей целесообразности. 

 Бессмертный по сути находится вне времени в своеобразном «параллельном» мире, 
застывшем, пугающе однообразном и тоскливом. В этом мире отсутствует чрезвычайно важный 
фактор – идея развития. С определенного момента у обладателя вечной жизни прекращается 
процесс накопления воспоминаний, а сама память становится мучительным и раздражающим 
фактором. Монотонность бессмертного существования обусловливает постепенную утрату 
желаний: они либо уже исполнились, либо потускнела их первоначальная привлекательность.  

 Бессмертие – это "могучая монотонность бесконечно повторяющейся жизни" [6, с. 11], 
или, если воспользоваться изящной формулировкой С. Лема, фатальная необходимость 
«повторять человеческое существование, но повторять его так, как пьяница повторяет избитую 
мелодию, бросая всё новые и новые медяки в музыкальный ящик» [2, с. 176]. Такие «медяки»-
эликсиры постоянно нужны бессмертному для продления своего существования, но однажды у 
него возникает и становится непреодолимым желание испытать действительно что-то новое, 
неизведанное. В этой ситуации у него есть последняя возможность удовлетворить «одну, но 
пламенную страсть» – умереть.  

Вывод. В фантастике ХХ в. отчетливо прослеживается тенденция активной трансформации 
легендарно-мифологических‚ литературных и других традиционных структур‚ которые 
используются авторами для создания ассоциативно-символических слоев‚ позволяющих 
сконцентрировать в едином художественном целом чрезвычайно сложные и противоречивые 
общечеловеческие проблемы. 
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Summary 

Komarnitskaya L., Niamtsu A. The Legendary and Mythological Axiology in Fiction. The article 
discusses the wider context of fiction, which is subordinated to the consideration of universal paradigms of Slavic 
art models. As a result of the interaction of the combined archetypal dominant in the literature, it provides 
methodological combination, which requires additional in-depth review of the Slavic literary material. 
Fundamentally important is the use of copyright myths that organize into a coherent whole genetically different 
European model. In this case, the systemic nature are archetypal dominants which are subject to significant 
methodological contexts in different national literatures. Keywords: dystopia, immortality, transformation, conflict. 
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