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ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ТЛІ ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ 

 
Розкривається паралельність дослідницьких пошуків у царині технічних наук, з одного боку, і 

сучасних філософських концепцій, з іншого. Зокрема, теорія інформації К. Шеннона, як основа сучасних 
процесів інформатизації, досліджується крізь призму основної проблематики аналітичної філософії, 
герменевтики та комунікативної практичної філософії. Робиться висновок про наявність двостороннього 
процесу обміну – теорія інформації фактично використовує поняття, вже напрацьовані філософією, а 
остання збагачується новими ідеями і досягненнями теорії інформації та практики інформатизації. Ці 
процеси характеризують філософію ХХ століття як таку, що здійснює суттєвий поворот від 
монологічного способу мислення і пізнання у парадигмі «суб’єкт – об’єкт» до діалогічного сприйняття 
реальності у парадигмі «суб’єкт – суб’єкт». Ключові слова: аналітична філософія, герменевтика, 
інформація, комунікативна практична філософія, нова онтологія, теорія інформації. 

 
Зазвичай філософське осмислення реалій (або перспектив) інформаційного суспільства 

відбувається в площині соціально-філософських або філософсько-антропологічних концепцій, 
що цілком виправдано кардинальністю тих змін у бутті суспільства й людини, які є наслідком 
процесів інформатизації. Разом з тим, інформатизація як така постає, перш за все, технічним (у 
широкому розумінні) явищем, яке здійснюється на підставі здобутків математичних, 
природничих, технічних (технологічних) наук. До їх кола відноситься й знаменита теорія 
інформації Клода Шеннона (1916 – 2001), яка вважається відправною точкою подальшого злету 
інформаційно-комп’ютерних технологій. Начебто, важко сперечатись з тим, що філософія, котра 
давно вже втратила безпосередній зв’язок з окремими науками, є фактично зовнішнім 
спостерігачем цих процесів – якщо вона й може в них втручатися, то тільки у площині 
осмислення відповідних антропологічних наслідків та їх можливої соціальної корекції; що ж до 
технічного боку справи, то це для неї – terra incognita. 

Не маючи на меті спростовувати цей загалом справедливий висновок, маємо за мету цієї статті 
звернути увагу на кілька історико-філософських сюжетів, які, на нашу думку, свідчать про певний 
паралелізм у розвитку технічної та філософської думки – зокрема, в напрямі осмислення феномену 
інформації. Очевидно, що цей паралелізм не завжди означає співробітництво, чи хоча б взаємовплив, – 
він може усвідомлюватися post factum, – проте він означає, що йдеться про справді фундаментальне 
явище, природу якого можна збагнути лише спільними зусиллями спеціальних наук і філософії. 

 
1. Ґ. Фреґе і аналітична філософія 

Говорячи про теорію інформації, треба розуміти, що існують, власне, різні теорії, а 
відповідно – різні визначення поняття «інформація». У контексті нашого сюжету варто звернути 
увагу, перш за все, на розрізнення семантичних і семіотичних визначень (теорій). Семантичні 
теорії досліджують інформацію з погляду її смислу: інформація обов’язково має певний предмет, 
це або дані про когось або щось, або керівництво до дії. Такий підхід можна вважати досить 
традиційним, або підходом здорового глузду, проте не він здійснив революцію в сучасних 
суспільних трансформаціях. Певною мірою прихильники такого підходу виступають опонентами 
інформаційної революції, адже, як із жалем констатує Теодор Розак, «для теоретиків 
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інформаційного суспільства зовсім не важливо, що ми передаємо – факт, судження, банальну 
"загальну думку", глибоке вчення, високу істину чи брудну непристойність. <...> Інформація 
виявляється суто кількісним виміром комунікативних обмінів» [див.: 4, с. 32–33].  

Масовому поширенню інформаційних технологій сприяли, справді, не семантичні, а 
семіотичні теорії інформації, до яких належить і згадана вже теорія Клода Шеннона і Уоррена 
Уівера, розроблена в 40-х роках ХХ ст., згідно з якою інформація – це кількість, яка вимірюється в 
«бітах» і визначається як вірогідність частотності символів. В основу цієї теорії покладено 
запропонований К. Шенноном метод обчислення кількості нової (непередбачуваної) і 
надлишкової (передбачуваної) інформації, яка міститься в повідомленнях, які передаються 
каналами технічного зв’язку. Важливо підкреслити, що йдеться лише про підрахунок кількості 
інформації; оцінка ж її смислу і цінності перебуває поза межами компетенції цієї теорії і не 
впливає на обраховану за допомогою формули Шеннона кількість біт. Іншими словами, батько 
інформаційних технологій суто емпірично розвів поняття значення і смислу, залишивши 
атрибутом інформації лише її значення (точніше – кількість) і позбавивши смислу (за словами 
Стоньєра, «інформація існує, і для того, щоб існувати, їй не потрібно мати смисл»). Без цього, 
очевидно, неможливо було б здійснити справжній прорив у створенні каналів інформаційного 
зв’язку – технічної основи сучасного інформаційного суспільства, в якому, щоправда, як 
констатував Жан Бодріяр, «інформації стає дедалі більше, а смислу дедалі менше» [див.: 4, с. 29]. 

Проте, розрізнення смислу і значення є загальнологічним питанням, яке вперше на 
філософському рівні розв’язав засновник аналітичної філософії Ґотлоб Фреґе у статті під назвою 
«Про смисл і значення» (1894) [див.: 1]. Постановка цієї проблеми пов’язана у Фреґе з певним 
уточненням типології логічного поняття імені. Фреґе відмовляється від традиційного поділу імен 
на одиничні й загальні та вводить розрізнення імен предметів і імен функцій. Імена, що 
позначають предмети, він називає власними іменами; імена, що позначають функції – 
функціональними іменами; імена, що позначають поняття (властивості) – поняттєвими іменами. 

Власне ім’я – це ім’ям окремого, індивідуального предмета. Інакше кажучи, це знаки 
предметів. При цьому власні імена (знаки) можуть бути різними для одного й того самого 
предмета. Наприклад: 1) Аристотель; 2) Учень Платона і вихователь Олександра Македонського. 
У зв’язку з цим Фреґе і розрізняє значення (Bedeutung) імені і смисл (Sinn) імені. Значенням імені – 
це той предмет, який позначається (називається) цим іменем; смисл імені – це та інформація, що 
міститься в імені; відповідно розуміння імені людиною – це засвоєння цієї інформації. 

Розрізнення значення і смислу вноситься Фреґе в логіку. Візьмемо два рівняння: «a = a» та 
«a = b». Перше відображає логічний закон тотожності («a ≠ не-a» – «стіл є стіл», або «стіл не є не-
стіл») і є аналітичним судженням, яке фактично не дає нового знання. Йдеться про тотожність 
значення, яка виражається тотожністю імен (знаків). Друге рівняння «a = b» є логічним судженням, 
правильним остільки, оскільки ці два різних імені (знака) стосуються одного предмету, тобто мають 
одне значення (напр.: «Ранкова зірка = Вечірня зірка»). Водночас ці два імені мають різний смисл – 
отже, таке синтетичне судження означає додавання нового смислу до вже відомого, тобто 
збільшення знання, і має значно більшу пізнавальну цінність, аніж перше. Отже, смисл є способом 
даності предмета в його позначеннях, або відомості про предмет, які дані в його іменах. 

Крім цього, Фреґе відрізняє від значення і смислу уявлення про предмет. Значення імені – це 
предмет, який сприймається почуттями. Уявлення – це суб’єктивний внутрішній образ людини 
про цей предмет. Смисл не є самим предметом, але він і не суб’єктивний. Отже, смисл імені 
можна трактувати як інформацію про предмет, яка виражена в імені (закріплена мовними 
засобами). Смислу даного імені відповідає (або має відповідати) певний, при цьому єдиний 
предмет – значення імені; в цьому відношенні можна сказати, що смисл імені визначає його 
значення. При цьому одне й те ж саме значення може визначатися різними смислами. Насправді в 
природних мовах цілком може бути, що один і той самий смисл – один і той самий знак – позначає 
різні значення (різні предмети), – так утворюються синоніми. Ці хиби природних мов осмислює і 
намагається усунути подальша аналітична філософія. 

Розуміння смислу імені не означає, що його значення обов’язково відоме. За допомогою 
аналізу смислу імені не завжди можна визначити його значення. Смисл імені можна розуміти, але 
про предмет імені можна не знати нічого, крім того, що він визначається цим смислом; може 
статися, що нам зрозумілі смисли двох імен, але ми не знаємо, чи визначають вони один і той 
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самий предмет, чи ні. Понад те, може виявитися, що предмета, який визначається смислом даного 
імені, зовсім не існує. Смисл імені не визначає існування предмету. 

Тож розрізнення смислу і значення, зроблене Ґотлобом Фреґе, і конкретизоване в наступним 
розробках філософії логічного та лінгвістичного аналізу, має прямий стосунок до розуміння 
онтологічної природи інформації. Усвідомлення цієї природи в технічній площині стало основою 
фундаментального прориву у створенні нових форм і засобів передачі інформації, відкривши тим 
самим власне інформаційну еру. 

 
2. Герменевтика 

Другий сюжет пов’язаний вже не стільки з проблемою передавання значення (кількості) 
інформації, скільки з проблемою передавання смислу. Люди обмінюються інформацією у формі 
повідомлень. Повідомлення – це форма представлення інформації у вигляді мови, тексту, жестів, 
поглядів, зображень, цифрових даних, графіків, таблиць тощо. Одне й те ж саме інформаційне 
повідомлення може містити різну кількість інформації для різних людей – залежно від їхніх 
попередніх знань, від рівня розуміння цього повідомлення та інтересу до нього. Так, повідомлення, 
складене японською мовою, не несе ніякої нової інформації людині, яка не знає цієї мови, проте 
може бути високоінформативним для людини, яка володіє японською. Жодної нової інформації не 
містить і повідомлення, викладене знайомою мовою, якщо його зміст незрозумілий або вже відомий. 

Власне, за логікою теорії інформації Шеннона, розв’язуючи проблему передавання каналами 
зв’язку найбільшої кількості інформації, не обов’язково з’ясовувати сутність повідомлень, які 
передаються цими каналами. Ставилося лише завдання передавати будь-яке повідомлення якомога 
скоріше і з найменшими втратами, а також з мінімальними енергетичними та іншими витратами. І 
нехай вже той, хто отримує повідомлення, з’ясовує його смисл і визначає його цінність. 

Проте проблема передавання смислу все ж безпосередньо поставала і в технічній площині 
теорії інформації – як проблема кодування і декодування, модуляції і демодуляції, – тобто 
проблема оцифровування мови і розшифровування смислів, які передаються цифровими 
символами. Близькою до цього є також проблема машинного перекладу. Характерно, що і 
проблемою кодування/декодування, і проблемою машинного перекладу активно переймалися вже 
згадані засновники теорії інформації – і Клод Шеннон, призначений свого часу радником уряду 
США з питань криптографії, і Уоррен Уівер, чий лист до Норберта Вінера у березні 1947 р., в 
якому він порівнює завдання машинного перекладу із завданням дешифрування, вважається датою 
початку ери машинного перекладу. 

А проте, відповідні проблеми передавання і прийняття повідомлень, з якими працює теорія 
інформації у технічній сфері, є предметом зацікавленості своєрідної науки, яка набула вже з ХІХ 
ст. філософського звучання – герменевтики, тобто мистецтва тлумачення та розуміння, що має 
багатовікову традицію у світовій культурі (починаючи від тлумачення волі богів і знамень в 
античності й тлумачення текстів Святого письма – екзегетики – у середні віки). Герменевтика 
розробляється, по-перше, як теорія і практика тлумачення текстів (у філології, юриспруденції та 
ін.). По-друге, герменевтика від Ф. Шляєрмахера і В. Дільтея формується як окремий напрям 
філософського знання. Зокрема, Дільтей розвиває герменевтику як методологічну основу 
гуманітарного знання – як учення про мистецтво тлумачення літературних пам’яток, розуміння 
письмово зафіксованих виявів життя.  

До батьків філософської герменевтики можна віднести і російського філософа В. Розанова, 
який у своїй ранній праці «Про розуміння» (1886), котра залишилася поза увагою тодішнього 
філософського загалу, висунув категорію «розуміння» як таку, що пов’язує людину з наукою як 
системою знання. На відміну від знання (що трактується ним як суто емпіричне знання), розуміння 
репрезентує діяльність розуму. В розумі закладені задатки схеми ідеї чистого існування, сутності, 
причини та ін., за допомогою яких емпіричне знання набуває смислу. 

Герменевтика позначає підходи, зорієнтовані на іманентне розуміння тексту, на відміну від його 
історико-генетичного тлумачення. Текст потрібно зрозуміти, виходячи з нього самого, не підміняючи 
його зміст соціально-економічними причинами або культурно-історичними впливами. Можливість 
трансформації герменевтики у філософію створена феноменологією як ученням про пізнання смислів. 
Свідомість постає у феноменології як поле значень або смислів – тим самим відкривається можливість 
інтерпретації, а, відповідно, і герменевтики. Цей крок зробив М. Гайдеґер.  
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Його учень Ганс-Ґеорґ Ґадамер став засновником філософської герменевтики як «філософії 
розуміння». Програмна праця Ґадамера – «Істина і метод» (1960) – розкриває не стільки зв’язок 
істини з методологією пізнання, скільки їх цілком певну несумірність [див.: 3, с. 724]. Ґадамер 
показує, що спосіб пізнання, пов’язаний з наукою і методом, що є її основою, не є єдиним (і тим 
паче – універсальним); науково-теоретичний підхід до освоєння світу – лише один з можливих. 
Ще Дільтей, долаючи обмеженість позитивістських орієнтацій історичної науки, запропонував для 
осмислення минулого не просто пояснення його науковою традицією, а й розуміння його як 
унікально-індивідуальної події. Але й у такий спосіб проблема розуміння не розкривається – для 
цього не досить «переміщення» інтерпретатора в «горизонт» автора. Потрібне «зрощення» їхніх 
«горизонтів», а це можливо зробити лише за допомогою мови як особливої реальності, всередині 
якої перебуває людина, і лише в стихії мови реалізується розуміння людьми одне одного. Понад те 
– не тільки мова є основною умовою людського буття, а й «буття, яке може бути зрозумілим, є 
мовою». Отже, істина – не характеристика пізнання, а характеристика самого буття. Вона не може 
бути схоплена за допомогою «методу», а може лише виявити себе розуміючому осмисленню. 

На противагу минулій герменевтиці, яка розрізняла розуміння, тлумачення (інтерпретацію) і 
«застосування» як відносно самостійні процедури, Ґадамер стверджує їх тотожність: 1) розуміння 
завжди є «витлумачуючим», а тлумачення – «розуміючим»; 2) розуміння можливе лише як 
«застосування» – співвіднесення змісту тексту з культурним і розумовим досвідом сучасності. На 
цьому шляху Ґадамер розв’язує проблему герменевтичного кола. Цим поняттям позначається 
особливість процесу розуміння, пов’язана з циклічним характером останнього – щоби щось 
зрозуміти, його спершу треба пояснити, але щоби його пояснити, треба спершу його ж зрозуміти. 
Отже, йдеться про взаємозумовленість пояснення та інтерпретації, з одного боку, і розуміння – з 
іншого. У Ґадамера герменевтичне коло виявляє себе у судженні, що мовна традиція, в якій 
укорінена людина, становить одночасно і предмет розуміння і його основу: людина має зрозуміти 
те, всередині чого вона відпочатково перебуває. 

Філософська герменевтика, з одного боку, і криптографія та машинний переклад – з іншого, 
вочевидь, розв’язують різні проблеми, проте проблеми передавання смислів технічними засобами, які 
стоять перед теорією інформації, так чи інакше корелюються із загальнофілософськими питаннями 
розуміння і тлумачення смислів, – питаннями, які ставить і розв’язує філософська герменевтика.  

 
3. Комунікативна практична філософія 

Нарешті, ще один історико-філософський сюжет, у якому виявляються змістовні аспекти 
розвитку теорії інформації та інформаційного суспільства, пов’язаний з комунікативною практичною 
філософією. Цей сучасний філософський напрям аналізує фундаментальні проблеми людського буття 
крізь призму проблеми комунікації, інтерсуб’єктивності. Справжньої філософської глибини проблема 
інтерсуб’єктивності набула ще у Е. Гусерля, який намагався дослідити здатність людини виходити за 
межі індивідуальної свідомості та осмислено говорити про інше Я.  

На думку представників комунікативної філософії – К.- О. Апеля, Ю. Габермаса та ін., – 
комунікація – універсальне надбання людства й універсальна реальність людського існування. 
Справжня комунікація існує для всіх без винятку. Інтерсуб’єктивна комунікація не зводиться до 
мовної передачі інформації, а водночас є процесом досягнення згоди. Мова постає у цьому 
контексті не лише механізмом об’єктивації інформації, а й медіатором розуміння. Практикою 
комунікативних взаємин для досягнення суспільної узгодженості постає дискурс, у результаті 
якого спільнота має досягти консенсусу, єдності щодо універсальності знання та етичних норм. 
Щоб бути універсальною та загальнозначущою, комунікація має бути також аргументованою, 
раціонально обґрунтованою. Достеменність смислу і взаєморозуміння, а також рівність усіх 
учасників дискурсу гарантує необмежена комунікативна спільнота – нормативно-ідеальна 
апріорна форма і регулятивний принцип комунікації. Виходячи з цього, одним із головних завдань 
філософії стає дослідження універсальної прагматики, тобто аналіз глибинних умов можливості 
мовно-комунікативного спілкування. 

Такі ідеальні умови формулюються, зокрема, в понятті «ідеальної комунікації» Габермаса 
(або у схожому понятті «трансцендентальної комунікативної спільноти» в Апеля). Ідеал 
суспільних відносин зводиться, за Габермасом, до інтерсуб’єктивної взаємодії індивідів і 
припускає досягнення істинної згоди учасників комунікації. Істинна згода, у свою чергу, потребує 
від учасників дискусії здатності відрізняти сутність від явища, існуюче від належного, щоб бути 
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компетентним у питаннях, які обговорюються. Однак істина, згідно з якою тільки й можна 
мислити істинну згоду, спроможна утвердитися, за Габермасом, лише тоді, коли водночас апріорі 
існує необмежене наявністю комунікативне співтовариство.  

Ідея ідеальної мовленнєвої комунікації має стати, за Габермасом, критичним масштабом 
реально досягненої згоди, щоб фактична згода піддавалася сумніву, критичній перевірці на 
істинність. Ця вимога є достатнім індикатором істинного взаєморозуміння. 

Габермас наводить такі дефініції «ідеальної комунікації»: «Згідно з відмінністю між 
істинною та хибною згодою ідеальною ми називаємо мовленнєву ситуацію, в якій комунікація не 
перекручується не лише зовнішнім випадковим впливом, а й примусом, який задається самою 
структурою комунікації». Ідеальні умови комунікації, за Габермасом, такі: 

1. Кожний здатний до мови та діяльності суб’єкт може брати участь у дискурсі. 
2. а) Кожний може проблематизувати будь-яке твердження; 

 б) Кожний може виступати в дискурсі з будь-яким твердженням; 
 в) Кожний може висловлювати свої погляди, бажання, потреби. 

3. Ніхто з тих, хто бере участь у дискурсі, не має зазнавати (як внутрішніх, так і зовнішніх) 
перешкод у вигляді зумовленого стосунками панування примусу використовувати свої, 
встановлені в першому й другому пунктах, права [див.: 2, с. 38]. 

Отже, ідеальна комунікація, або ідеальний дискурс, характеризується такими чинниками: усі 
учасники комунікації є в принципі рівноправними, жоден аргумент не треба виключати, і ніхто не 
повинен зазнавати перешкод або якихось інших відвертих чи прихованих утисків влади 
використовувати свої мовленнєві акти, останньою інстанцією має бути лише «своєрідний 
невимушений примус вагомішого аргументу». 

Цілком очевидно, що основною своєю спрямованістю цей образ ідеального дискурсу 
збігається з ідеальним, а значною мірою і реальним образом, який втілює Інтернет. Він справдв дає 
значно більше можливостей – за рахунок подолання часу й простору – для проблематизації ким 
завгодно чого завгодно, ніж, скажімо, звичайна безпосередня бесіда. Важливо й те, що Інтернет 
пручається можливості зовнішніх обмежень і примусу подібної проблематизації, – ідеал такої 
свободи сформулював у 1996 році Дж. П. Барлоу в своїй Декларації Незалежності Кіберпростору. На 
практиці ця незалежність, безумовно, обмежена, а спроби керування Інтернетом набувають 
різноманітних форм, у тому числі зовні цілком цивілізованих – наприклад, через Форум із питань 
управління Інтернетом, створений за рішенням Всесвітнього самміту з інформаційного суспільства. 

Інтернет не лише втілює – до певної міри – образ ідеальної комунікативної спільноти, але 
водночас допомагає зрозуміти і певну суперечливість цієї ідеї. В Інтернеті можна не лише 
проблематизувати будь-яку ситуацію, а й будувати свою мову – мову не як дім, а як такий собі 
хуторок буття. Паралельно в Інтернеті можна дійти до повного розчинення, розпорошення 
особистості через утворення різних форм власної присутності у віртуальній реальності (різних 
«ніків», поштових адрес, віртуальних двійників тощо – до речі, у зв’язку з цим згадується ще один 
історико-філософський сюжет – знаменита концепція Д. Г’юма про відсутність тотожності 
особистості). Власне, можливість проблематизації – відкриття будь-якого сайту, будь-якої 
сторінки та розміщення на них будь-якої інформації – ще не гарантує, щоб тебе читали і розуміли. 
Чи не буде результатом такої проблематизації викид енергії у порожний простір?  

А головне – поняття ідеальної комунікації, як і її практичне втілення в сучасних 
технологіях, зупиняється на процесуальності, й це основний недолік комунікативної філософії, 
який допомагає усвідомити одну з основних проблем Інтернету. Комунікативна філософія 
моралізує правила гри без аналізу моральності самої сутності цієї гри (дискурсу). Так само 
відкритість Інтернету постає абсолютним принципом, не обтяженим питанням про матеріальний 
зміст цієї відкритої форми – що саме виноситься в інформаційний простір, як у цьому 
безмежному інформаційному полі відокремити інформацію від дезінформації, або цінну 
інформацію від інформаційної полови – все це не цікавить кібернетичну Декларацію 
незалежності. Так само немає впевненості, що прогресивні й гідні уваги ідеї знайдуть відгук у 
віртуальному просторі тільки завдяки його відкритості та спонтанності.  
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Висновки 
Три розглянуті історико-філософські сюжети можна витлумачити з погляду завдань, які 

паралельно розв’язує теорія інформації, та проблем, з якими стикається практика інформатизації. 
А саме: 1) аналітична філософія намагається розв’язати проблему передавання інформації, 
виокремлення її смислу, формалізації її знакової структури – так би мовити, «прочищення» 
каналів зв’язку, – що можна порівняти із розв’язанням теорією інформації технічних проблем, 
зокрема й семіотичними (синтаксичними) теоріями інформації; 2) герменевтика займається 
обробкою інформації після її прийому, витлумаченням її смислів – тобто, мовою теорії інформації, 
кодуванням і декодуванням, модуляцією і демодуляцією; 3) нарешті, комунікативна філософія 
намагається встановити принципи взаємодії різних потоків інформації, а також різних суб’єктів, 
які є водночас і продуцентами і передавачами інформації – аналогічно тому, що відбувається у 
процесі побудови інформаційних мереж, зокрема й Інтернету. 

Загалом ці сюжети укладаються в загальну характеристику філософії ХХ століття як такої, 
що зробила суттєвий поворот від монологічного способу мислення та сприйняття пізнавальних 
процесів у парадигмі «суб’єкт – об’єкт» до діалогічного сприйняття реальності у парадигмі 
«суб’єкт – суб’єкт». Це виявляється, зокрема, у різноманітних пошуках «нової онтології», яка 
реалізує завдання подолати суб’єкт-об’єктне протистояння як «родову пляму» всієї класичної 
філософії. З іншого боку, паралельно цьому інтенсивно розвиваються теми інтерсуб’єктивності, 
діалогу, відношення «Я – Ти», ставлення до Іншого, міжсуб’єктної комунікації тощо 
(феноменологія, філософія діалогу, екзистенціалізм, комунікативна філософія). 

Важливими темами сучасної філософії стають питання, пов’язані з методами фіксації, 
формалізації та передавання думки, і, відповідно, – зі способами її сприйняття й тлумачення. 
Значно посилюється філософський інтерес до проблем знаку, смислу, мови, тексту й інших 
питань, пов’язаних, загалом, зі способами трансляції та приймання інформації (прагматизм, 
позитивізм, аналітична філософія, герменевтика). 

Отже, філософія на своєму рівні, з власних позицій підходить до тих самих питань, які в 
суто технічному плані формулюються з середини ХХ століття в теорії інформації. При цьому 
відбувається двосторонній процес обміну – теорія інформації фактично використовує поняття, вже 
напрацьовані філософією, а остання збагачується новими ідеями і досягненнями теорії інформації 
та практики інформатизації. 
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Summary 

Aliaiev H. The Information Theory on the Background of the History of Philosophy. The author’s 
objective is to demonstrate the parallelism between the investigation quests of technical sciences and the 
contemporary philosophic conceptions. In particular, author focuses on the information theory proposed in 1948 by 
Claude Shannon in his paper ‘A Mathematical Theory of Communication’ in relation to the issues discussed in the 
context of analytical philosophy, hermeneutics, and the practical philosophy of communication. The author 
concludes that the process was twofold: the information theory used concepts that philosophers had already been 
using before, as well as the information theory and practice simultaneously contributed the philosophers with new 
ideas and achievements. These processes have defined the twentieth century philosophy as such that makes a 
substantial turn from the monologist thinking and the cognition in the paradigm ‘subject / object’ towards the 
thinking in the dialogic paradigm ‘subject / subject’. Keywords: information theory, information, analytical 
philosophy, hermeneutics, the practical philosophy of communication, the new ontology. 
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LEXICAL QUANTOR AS A REPRESENTATIVE 

OF LINGUISTIC KNOWLEDGE IN TRANSLATION 
 

The article dwells on the basic characteristics of a lexeme as a unit of translation. It has been proved that 
a word possesses an information structure which should be taken into account in the translation process. A 
lexical quantor  has been offered as a suitable term to designate the informative structure of a word both in 
linguistic and philosophical aspects. A lexical quantor may serve as a unit of translation as it contains all 
important information (linguistic, pragmatic, cultural, and cognitive) as for the plane of content. Key words: 
lexical quantor, translation, unit of translation, information. 

 
Translation generally deals with two major problems: the way of establishing correspondences 

between the source text and the target one, and the creating of the model (models) of translation activities. 
In this respect the question arises what is to be considered as a unit of translation in the process of 
translation activity. Taking into consideration the discrepancies in the structural and semantic structures 
of different languages, we must admit that it results in a variety of expressing the plane of content. This 
fact may be the reason of considering the unit of translation ranging from a letter (a phoneme) to a text 
segment or a text as a whole. Some scholars [10, p.88.] argue that a translateme must be viewed as a unit 
of translation. The translateme reflects the constant of translational correspondence of the plane of content 
with its specific plane of expression within a certain segment of the text [10,  p.89]. This vision of the 
problem is closely associated with the linguistic aspect of translation. Evidently this aspect along with 
cultural, pragmatic and cognitive issues should be considered as the decisive one in determining of the 
unit of translation. It seems quite reasonable to use the term which could embrace all these parameters. 

In this article an attempt has been undertaken to fill in this gap offering the term “a lexical 
quantor”[1]. In this respect a task of paramount importance for us is, therefore, to elucidate the nature and 
major characteristics of the term under discussion. 

The very word combination “lexical quantor” implies its relationship to linguistic phenomena 
(‘lexical’, i.e. associated with a word or vocabulary). Obviously, the second element of the word-
combination (‘quantor’) may present some difficulties in its comprehension. Traditionally this term –
quantum –or in Ukrainian terminology ‘kvantor’ is peculiar both for logic and linguistics. In linguistics it 
is understood as the words with quantitative semantics (‘everybody’, ‘some’, ‘few’, ‘many’, etc.) cardinal 
numerals in particular. In the languages of the world they are manifested by quantum pronouns and 
pronominal adverbs (‘everywhere’, ‘always’, ‘the whole’ etc. [See 7, p.206]. 

This term is also frequently used in mathematical logic where it is treated as its symbol, a logic 
operation which gives a quantitative characteristic for a number of objects to which the expression 
belongs and which is the result of its application [8, p. 223]. 

In another encyclopedic source we can read that the term ( Lat. quantum meaning how many/much) 
is a logical equivalent of the words, such as ‘some’, ‘exists’, etc., operators that formalize in calculation 
of predicates the logical properties of these expressions [9, p.570].  

The latter definition focuses on the combination of both linguistic and logic understanding of the 
term. Thus, we may assume that this term may be viewed both as philosophical one (Q-1) and a linguistic 
one (Q-2). However, in this paper it is suggested its viewing somewhat differently. Here this term is rather a 
homonym of the previous two (Q-1 and Q-2) and is the result of blending of two words ‘quantum’ and 
‘operator’ – ‘quantor’ (Q-3) meaning “an operator of the categorization of a language worldview which 
renders a certain quantum of relevant information about the surrounding world”. This approach justifies the 
usage of the term “quantor” in English terminology as the existing words ‘quantum’ or ‘quantifier’ and 
‘operator’ in the language may be considered the constituents of the suggested blending.  

Lexical quantor implies the rendering of information about the cognitive process of the surrounding 
reality within the framework of a certain verbal mechanism. Thus, the lexical quantor represents a certain 
structure of knowledge (a priori and a post priori) manifesting its epistemic characteristics and, being a 
part of a language system, may stand out as a cognitive verbal unit of language and speech. The epistemic 
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character of this unit is quite evident and conforms to the structure of the language. The plane of form of 
the lexical quantor corresponds to a lexeme, a word combination, or a phrase while its plane of content is 
represented by the information as a totality of knowledge and concepts of particular speakers.  

Lexical quantor may look akin with other long established terms in linguistics and general science 
sharing some features but still remaining different. Here, we mean first and foremost, the terms which 
have already been in wide use, such as an informeme [11] and sapienteme [2]. The term of “informeme” 
is used as a unit information which is rendered in the information space of  a Man and the Universe where 
the thoughts are the results of autogeneration process of the simultaneous input and output of huge 
torrents of informational and thinking waves (quanta of thoughts) [11, p. 172-173). The informeme is a 
constituent of the universal the only informational think-and-see language as more than 95% of 
information is perceived by a man with his eyes. It is the eyes that perceive the information hundreds 
times quicker than ear channels. [11, p. 175]. The similar ideas as for the information entity of a word is 
expressed by Jonathon Keats in his book “Virtual Words: Language on the Edge of Science and 
Technology” where a word is considered to be a “qubit “ – a unit of quantum of information [12]. 

In this respect, the terms “informeme”, “qubit” may be viewed as a hyperonyms for the term 
“lexical quantor”; on the other hand, it may be viewed in terms of the informational model of the 
Universe which, in its turn, is an essential quality of the physical worldview and reflects the general 
conception and the informational reality of the nature as well as generalizes material, logic, hypothetic 
and other models of world formation. [11, p. 144].  

So this term may be rather used with methodological purposes than an instrument of a cognitive 
philological analysis. The notion of an informeme may enable penetrating into the essence of linguistic 
phenomena from the point of view of the cognitive process being accomplished by a man within the 
activity approach to the study of the phenomena of the surrounding reality disclosing the informational 
code of a man and the Universe. 

The notion of “sapienteme” introduced into linguistics by Yevgeniy M. Vereschagin and Vitaliy G. 
Kostomarov [2], takes into account both the informational component and the linguistic status of a 
linguistic unit but is restricted to a linguocultural sphere of a certain ethnos. The genesis of a sapienteme 
is described as a process that starts from the most generalized idea which may be either devoided of 
nomination or may possess a composite and non-use character. Then this idea having become more 
complicated (being more specified) transforms into a notion which receives nomination in a national 
language. Some elements of a priori knowledge, so to say, are characterized by a vertical genesis, and 
their transition to a horizontal level is a contribution of the genius of a certain nation, its soul in cognition 
of visible and non-visible world. 

This is vertical and horizontal on-going learning of the world by a man and then its transition, as 
we assume, within a certain non-verbal–verbal mechanism. This mechanism we suggest calling a 
sapienteme [2, p. 840].  

The theory of a sapienteme by Y. Vereschagin and V. Kostomarov is sufficiently grounded in a 
theoretical context and verified by evidential basis. Though it can hardly bid for universality as it is aimed 
only at one important but not comprehensive aspect of cognition – culture. On the other hand, these ideas 
are not quite new and we can agree with Yu.Stepanov that the term of ‘sapienteme’ was preceded by the 
views of Karl Popper (from 1967 to 1979) when he spoke of ‘objective knowledge’, ‘epistemology 
without a cognizing subject’, the third world as the world of objective knowledge’ [2, p. 1033; see also  
4,p.  44; 5], and the idea to describe the world of knowledge goes back as far as the times of Plato. 
However, this, in no way, diminishes the importance and topicality of the theory under consideration for 
linguocultural studies. A sapienteme being a verbal and non-verbal unit of linguocultural code differs 
from a lexical quantor. The latter takes into consideration a verbal manifestation of knowledge structure 
laying emphasis on both cultural and non-cultural factors and, thus, appears to be a verbalized segment of 
the categorization of the language worldview. So, here the term “lexical quantor” is a hyperonym as for 
the term “sapienteme”. Likewise sapienteme a lexical quantor possesses a complicated structure 
incorporating various types of information among which there’s a tangible portion of cultural 
information. Alongside with this information it also renders pragmatic, ideological, political, economic, 
and other types of information. This converts a lexical quantor into a cultureme, pragmeme, ideologeme, 
politologeme, economeme respectively in the process of realization of the knowledge structures which 
this lexical quantor contains. This assertion may be illustrated as follows: 

Q →qi, Q →qe, Q →qpr, Q →qp Q →qc 
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etc. 
where Q – a lexical quantor 
qi – quantor-ideologeme 
qe – quantor-economeme  
qpr – quantor-pragmeme  
qp – quantor-politologeme  
qc – quantor-cultureme etc. 
On the other hand, a lexical quantor may be considered as a linguistic sign which serves to exteriorize 

the thought. The combination of linguistic (lexis) and extra-linguistic (information, mind) in a lexical 
quantor makes it possible to reflect the surrounding reality in its spatial and temporal entity. This entity is 
reflected both in a language consciousness of a speaker and linguistic units of different types and levels. 

The linguistic unit embodied in a lexical quantor may be represented by a variety of word-
forming structure, i.e. a lexical quantor as a verbalized quantum of information about the surrounding 
reality may be expressed by a non-derived lexeme, a derivative, a compound word or even a phrase, 
i.e. by a nominative unit. 

It is obvious that a more complicated structure will be characterized by a higher semantic load and, 
thus, will contain more information about the concept it designates (Cf.: Q = q1+q2+q3….qn, where Q – 
a lexical quantor, аnd q1,q2,q3….qn – quanta of information represented by the semantics of the 
components of a word-building structure). So the role of word-formation patterns is of paramount 
importance for the linguistic presentation of knowledge by a lexical quantor as each structural element of 
the lexical quantor stands for a certain quantum of information. It should be noted that the very sum of the 
meaningful constituents of a lexical quantor doesn’t render the whole epistemic nature which is inherent 
for it. It is only realized in totality with pragmatic, cognitive, discursive factors in the communication 
process, i.e. transference of knowledge, its processing, and perception. 

Thus, it is necessary to take into account the linguistic status of a lexical quantor (as a nominative 
unit of language and speech), its realization in actual speech, i.e. discourse taking into consideration its 
cognitive characteristics so that to understand its nature. It is also necessary to focus on the semiotic 
nature of a lexical quantor, its place in a language semiotic system, mechanism of its genesis and its 
functioning in speech. Such an approach would conform to the established triad “form-content-function” 
of the methodological principle of the study of linguistic phenomena taking into account its interpretation 
in interdisciplinary and intercultural perspective. This perspective implies the disclosing essential features 
of a lexical quantor not only as a linguistic sign but also as a designator for the concept it stands for.  It 
seems appropriate here to mention the assertion of Anatoliy M. Pryhodko who emphasized that linguistic 
conceptology doesn’t duplicate the object and subject-matter of linguistic semiotics at all by using a new 
terminology but is a turning point in a scientific understanding of lexical semantics where the cognition 
process is reflected at a new turn of an evolution spiral of linguistics [6, p. 7]. 

We should state that a lexical quantor is a polyhedral psychically and mental linguistic formation 
which is a substitute for a certain amount of knowledge obtained in the process of object and cognitive 
activity of a man which is necessary for a successful communication. It is characterized by certain 
semiotic, linguistic, epistemic, cognitive, and discursive features which should be taken into account 
while analyzing its nature. 

On the other hand, a lexical quantor may well serve as a unit of translation as it contains all 
important information (linguistic, pragmatic, cultural, and cognitive) as for the plane of content. Taking 
account of these characteristics of a lexical quantor in the process of translation makes possible to achieve 
adequacy and accuracy of rendering information of the source text in the target one.  
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Бялик В. Лексичний квантор як репрезентант мовного знання в перекладі. Досліджуються 
основні характеристики лексеми як одиниці перекладу. Показано, що слово володіє інформаційною 
структурою, яку потрібно враховувати у процесі перекладу. Пропонується термін «лексичний квантор» 
для позначення інформаційної структури слова як у філософії, так і лінгвістиці. Лексичний квантор 
може слугувати одиницею перекладу, оскільки включає важливу інформацію (мовну, прагматичну, 
культурну, когнітивну) у плані змісту. Ключові слова: лексичний квантор, переклад, одиниця 
перекладу, інформація. 
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ЛОГІКА КОМУНІКАЦІЇ ІСТОРИЧНИХ ЛОГІК  

ЯК ЧИСЛЕННЯ ДЕФІНІЦІЙ 
 
Аналізується діалектична теорія логіки комунікації історичних логік. Головна увага фокусується на 

граматичному, дефінітивному і функціональному етапах розвитку логіки комунікації історичних логік як 
теорії. Ключові слова: граматичний центр, дефінітивна специфікація, діалектика логіки, логіка комунікації 
історичних логік, пропозиційна функція, числення дефініцій.  

 
Здійснюючи раціональну реконструкцію діалектичної теорії логіки комунікації історичних 

логік, слід розрізняти діалектичну логіку як числення загальних, часткових і одиничних імен, 
логіку діалектики як спосіб побудови теорії діалектики та діалектику логіки як розділ філософії 
логіки. Діалектика логіки є історичною і логічною реконструкцією граматичного, дефінітивного та 
функціонального етапів розвитку теорії тверджень. Із граматичним етапом розвитку теорії 
тверджень співвідноситься теорія суджень формальної та метафізичної логіки Аристотеля, із 
дефінітивним етапом – теорія суджень діалектичної логіки Ґ. Геґеля, а з функціональним етапом – 
теорія висловлень логіки предикатів Ґ. Фреґе. 

В історичному аспекті теорія суджень Ґ. Геґеля і теорія висловлень Ґ. Фреґе заперечує 
теорію суджень Аристотеля. Водночас, беручи до уваги те, що діалектична логіка заперечує 
формальну, теорія суджень Ґ. Геґеля потенційно містить можливість заперечення не лише теорії 
судження Аристотеля, а й теорії висловлень Ґ. Фреґе. В логічному аспекті теорія висловлень 
Ґ. Фреґе заперечує теорію суджень Аристотеля, а теорія суджень Ґ. Геґеля – і теорію суджень 
Аристотеля, і теорію суджень Ґ. Фреґе. Отже, теорія суджень Ґ. Геґеля у перспективі логічної 
реконструкції діалектики логічної теорії тверджень набуває статусу діалектичного заперечення, а 
заперечення заперечення стає принципом побудови логіки комунікації історичних логік як теорії. 

Логіка комунікації історичних логік є аналогово побудованою логічною теорією. Вона 
синтезує в собі чотири види аналогії: біологічну, фізичну, граматичну і математичну. На 
біологічній аналогії побудовані формальна і метафізична логіки Аристотеля і діалектична логіка 
Ґ. Геґеля, на фізичній аналогії – логіка предикатів Ґ. Фреґе. У формальній та метафізичній логіці 
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Аристотеля міркування вважається логічним організмом, а типи міркувань описуються 
природною, натуральною мовою, за аналогією із видами тварин і формами їхніх органів. У 
діалектичній логіці Ґ. Геґеля міркування як логічний організм також описується природною 
мовою, але не за зовнішньою аналогією із морфологією тварин, а за внутрішньою аналогією із 
генетикою рослин. У логіці предикатів Ґ. Фреґе міркування розуміється як логічна речовина, що 
складається із молекул і атомів, яким в одному випадку відповідають складні та прості 
висловлення, в іншому – прості висловлення та імена. Вони описуються штучною, 
формалізованою мовою, за аналогією з фізикою речовини чи фізичною хімією. Отже, формальній і 
метафізичній логіці Аристотеля та діалектичній логіці Ґ. Геґеля притаманний біологізм, біологічне 
розуміння міркувань, а для логіки предикатів Ґ. Фреґе – фізикалізм, їх фізичне розуміння. 

Біологізм у логіці подає міркування двома способами: у формальній і метафізичній логіці 
Аристотеля – у вигляді морфологічної структури, у діалектичній логіці Ґ. Геґеля – у вигляді 
генетичної структури. Фізикалізм у логіці подає міркування одним способом: у вигляді 
молекулярної структури. 

Якщо теорія міркувань формальної і метафізичної логіки Аристотеля та діалектичної логіки 
Ґ. Геґеля побудована на біологічній аналогії, то теорія суджень цих двох логік ґрунтується на 
граматичній аналогії. В її основі лежить відповідність між граматичною конструкцією 
розповідного двоскладного речення і логічною структурою простого атрибутивного судження. 
Розповідне двоскладне речення складається з граматичної основи, вираженого підметом і 
присудком, або їх групами. У складі простого атрибутивного судження групі підмета відповідає 
суб’єкт судження, який називається логічним підметом, а групі присудка – предикат, який має 
назву логічного присудка. Логічна структура простого атрибутивного судження розглядається в 
граматичному стилі: зліва направо – від суб’єкта до предиката. У такий же спосіб читається і 
схема простого атрибутивного судження S – P: «S є Р» або «S не є Р». 

Якщо теорія міркувань логіки предикатів Ґ. Фреґе побудована на фізичній аналогії, то 
теорія висловлень цієї логіки – на математичній аналогії. Основою цієї аналогії є відповідність 
між структурами простого атрибутивного судження і математичної функції. У внутрішній 
структурі простого описового висловлення логіки предикатів Ґ. Фреґе суб’єкту простого 
атрибутивного судження відповідає аргумент, предикату – пропозиційна функція. Внутрішня 
структура простого описового висловлення логіки предикатів Ґ. Фреґе розглядається в 
математичному стилі: справа наліво – від аргументу до функції. Саме так читаються і схеми 
простого описового висловлення: Р(х) – «Для предмета х притаманна властивість Р» і ~Р(х) – 
«Для предмета х не притаманна властивість Р».  

Як бачимо, формальна і метафізична логіка Аристотеля, діалектична логіка Ґ. Геґеля та 
логіка предикатів Ґ. Фреґе є аналоговими теоріями. Формальна і метафізична логіка Аристотеля й 
діалектична логіка Ґ. Геґеля побудовані на біологічній і граматичній аналогіях, для них властивий 
біологізм і граматизм. Логіка ж предикатів Ґ. Фреґе, навпаки, побудована на фізичній та 
математичній аналогіях, для неї властивий фізикалізм і математизація. Ці чотири види аналогій 
утворюють концептуальну основу логіки комунікації історичних логік. 

Логіка комунікації історичних логік є генералізацією теорії суджень формальної та 
метафізичної логіки Аристотеля, теорії суджень діалектичної логіки Ґ. Геґеля і теорії висловлень 
Ґ. Фреґе, вона містить у модернізованому вигляді їхні фрагменти. Із формальної та метафізичної 
логіки Аристотеля логіка комунікації історичних логік залучає до складу своєї теорії суб’єктно-
предикатну структуру, з діалектичної логіки Ґ. Геґеля – дефінітивно-специфікативну структуру, з 
логіки предикатів Ґ. Фреґе – пропозиційно-функціональну структуру. Перелічені структури 
складають логічний універсум тверджень логіки комунікації історичних логік.  

Суб’єктно-предикатна структура твердження, або SР-структура – це результат приписування 
предиката як логічного присудка суб’єкту твердження як логічному підмету шляхом наслідування 
граматичного стилю. Суб’єкт твердження розуміється як носій інформації про себе, предикат – як 
носій інформації про інший об’єкт. Суб’єкт як логічний підмет є формальним аналогом граматичного 
підмета, а предикат як логічний присудок – формальним аналогом граматичного присудка. 

Суб’єктно-предикатна структура твердження обґрунтовується у формальній і метафізичній 
логіці Аристотеля. У ній судження і висловлення є тотожними поняттями [1, c. 142]. За 
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Аристотелем, судження – висловлення про притаманність або непритаманність чого-небудь чому-
небудь, особливий вид мовлення, а саме таке мовлення, в якому знаходить своє вираження істина 
чи хиба [див.: 2, c. 101]. Він зазначав, що «не будь-яке мовлення є висловленням, а лише те, в 
якому міститься істинність або хибність чого-небудь» [3, c. 489].  

Щодо відповідності граматичної форми розповідного двоскладного речення і логічної 
структури простого атрибутивного судження, паралельності процесів їх побудови, то 
Аристотель підкреслював, що лише поєднання іменника як граматичного підмета і дієслова як 
граматичного присудка, суб’єкта як логічного підмета і предиката як логічного присудка може 
утворити судження як цілісну думку. «Будь-яке твердження і заперечення, – зауважував він, – 
складається або з імені й дієслова, або з невизначеного імені й невизначеного дієслова» [3, 
c. 494]. Тому в судженні суб’єктно-предикатної структури, на думку Аристотеля, суб’єкт 
виражений іменником, предикат – дієсловом. 

Формальна логіка Аристотеля як напівформальне аксіоматичне числення загальних імен є 
основою його метафізичної логіки як неформальної інтерпретації іменних змінних. Теорією ж 
суджень формальної та метафізичної логіки Аристотеля є теорія побудови тверджень з індивідів і 
предикатів, що містяться у списку категорій Аристотеля. Повний список категорій налічує десять 
універсальних понять: одну субстанцію і дев’ять акциденцій. Категоріями метафізики Аристотеля 
є субстанція, кількість, якість, відношення, місце, час, стан, володіння, дія, страждання [3, c. 457]. 
З них категоріями метафізичної логіки вважаються лише три – субстанція, кількість і якість [4, 
c. 42]. При побудові метафізичних суджень вони трактуються і як імена класів потенційних 
індивідів і предикатів, і як правила застосування понять типових предикатів. Субстанція 
відповідає на запитання: «Що це за річ?», наприклад, людина, кінь тощо. Розрізняють першу і 
другу субстанцію. Першою субстанцією називається індивід, наприклад, окреме дерево, окремий 
будинок, другою субстанцією – предикат – вид і рід, наприклад, дерево як таке, будинок як такий 
[4, c. 42-43]. Лише для позначення другої субстанції використовується вираз «предикат 
субстанції». Для позначення ж першої субстанції послуговуються виразом «індивідуальна 
субстанція». Така двозначність категорії субстанції ускладнює процедуру предикації в процесі 
побудови метафізичних суджень. 

Кількість відповідає на запитання «Яка числова визначеність речі?», наприклад, довжиною в 
два метри, висотою в три метри тощо. Кількісна характеристика передбачає, що річ – ціле, 
складене з частин. Число є головним визначником кількості [2, c. 118]. Кількість буває подільною і 
безперервною. Подільна кількість складається з одиниць, які перебувають у певному відношенні 
одна до одної: одиниця раніше ніж двійка, двійка раніше ніж трійка і т. д. У такого класу чисел не 
існує спільної межі для частин. Безперервна ж кількість включає в себе лише ті числа, для частин 
яких існує спільна межа. Так, лінія безперервна саме тому, що існує точка – спільна межа її 
частин. Для поверхні спільною межею є лінія [4, c. 43]. Якість відповідає на запитання «Які 
відмітні властивості речі?», наприклад, білий, малий тощо. Якість поєднує в собі мінливі 
властивості, які легко піддаються коливанням і змінам, наприклад, холод, хвороба і стійкі 
властивості, наприклад, доброчесність, знання. Якості допускають більшу і меншу міру. Їм також 
притаманні протилежності. Так, якщо одна протилежність – якість, наприклад, знання, то й інша 
буде нею, наприклад,  незнання [4, c. 43]. 

Якість слід відрізняти від субстанції. Якість характеризує відмітні властивості речей, а друга 
субстанція – сутнісні властивості речей, які об’єднують певну річ з багатьма іншими речами [2, c. 119]. 

Модернізацією метафізичних категорій субстанція, кількість та якість Аристотеля є 
онтологія категорій річ, властивість і відношення А. Уйомова. У цій онтології кількість і якість 
об’єднуються у спільній категорії властивості. Крім того, до списку категорій додається категорія 
відношення [5, c. 93]. Тому формально і в системі метафізичних категорій Аристотеля, і в системі 
онтологічних категорій А. Уйомова налічується три категорії: в Аристотеля – субстанція – 
кількість – якість, в А. Уйомова – річ – властивість – відношення. Однак змістовно в логічній 
онтології А. Уйомова є чотири категорії, що суттєво розширює аналітичні можливості предикації. 

Судження у формальній і метафізичній логіці Аристотеля будуються шляхом приписування 
певній речі чи явищу відповідного предиката. Так, відповіддю на запитання «Що це за річ?», яка 
потребує використання предикатів субстанції, може бути судження суб’єктно-предикатної 
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структури «Це – кінь». А відповіддю на запитання «Яка величина коня?», що потребує 
використання предикатів кількості, може бути судження суб’єктно-предикатної структури «Кінь є 
високий». Нарешті, відповіддю на запитання «Які відмітні властивості високого коня?», яка 
потребує використання предикатів якості, може бути судження суб’єктно-предикатної структури 
«Високий кінь є білий». У такий спосіб вибудовується поняттєва модель дійсності, що 
позначається ім’ям «Високий білий кінь». 

Дефінітивно-специфікативна структура твердження або DS-структура, – це результат 
предикації через протилежні дефінітивні специфікації суб’єкта і предиката шляхом наслідування 
граматичного стилю. Дефінітивна специфікація або дефініція як визначення змісту поняття чи 
точного смислу імені складена із дефінієндума і дефінієнса. Дефінієндумом називається ліва 
частина дефініції, що містить визначуване поняття, дефінієнсом – права частина дефініції, що 
містить визначувальне поняття. Дефінієндум співвідноситься з логічним і граматичним підметом, 
дефінієнс – з логічним і граматичним присудком. Дефінітивно-специфікативна структура 
твердження обґрунтовується у діалектичній логіці Ґ. Геґеля. Діалектична логіка Ґ. Геґеля як 
неформальне аксіоматичне числення загальних, часткових й одиничних імен – це один із напрямів 
метафізичної логіки, а тому є модифікацією формальної логіки Аристотеля як її основи. 
Відповідно, теорія суджень діалектичної логіки Ґ. Геґеля – розширений варіант теорії суджень 
формальної та метафізичної логіки Аристотеля. 

За своєю специфікою судження формальної і метафізичної логіки Аристотеля та 
діалектичної логіки Ґ. Геґеля є дефінітивними судженнями. У судженнях формальної і 
метафізичної логіки Аристотеля суб’єкт є дефінієндумом, предикат – дефінієнсом. У 
судженнях же діалектичної логіки Ґ. Геґеля суб’єкт і предикат є дефінієндумами, а загальне, 
особливе та одиничне – дефінієнсами. Ґ. Геґель зазначав, що у кожному судженні формальної і 
метафізичної логіки Аристотеля «висловлюється твердження “Одиничне є загальне” або, ще 
точніше „Суб’єкт є предикат”» [6, c. 350]. Він підкреслював: «Суб’єкт є предикат, ось це то і 
висловлюється в судженні» [7, c. 707].  

На відміну від суджень формальної і метафізичної логіки Аристотеля, у судженнях 
діалектичної логіки, стверджував Ґ. Геґель «при збереженні одних і тих же назв суб’єкта і 
предиката має місце зміна їх значень» [6, c. 354]. Через це кількість предикатів у судженнях 
формальної і метафізичної логіки Аристотеля та діалектичної логіки Ґ. Геґеля різна. 

Судження формальної і метафізичної логіки Аристотеля в його елементарній формі є 
судженням з одним предикатом, а судження діалектичної логіки Ґ. Геґеля – судженням із двома 
предикатами. Предикат у судженні формальної і метафізичної логіки Аристотеля – це ціле, подане 
загальним поняттями і виражене загальним ім’ям – ім’ям множини предметів. Воно має форму: 
«Суб’єкт є предикат». А предикати судження діалектичної логіки Ґ. Геґеля – це ціле і частина, 
подані загальним, особливим і одиничним поняттями та виражені загальним, частковим і 
одиничним іменами. Загальне ім’я у діалектичній логіці Ґ. Геґеля має те ж саме значення, що й у 
формальній та метафізичній логіці Аристотеля – ім’ям множини предметів. Часткове ім’я у 
діалектичній логіці Ґ. Геґеля – це ім’я підмножини предметів, а одиничне ім’я – ім’я елемента 
множини. Судження у діалектичній логіці Ґ. Геґеля може мати форми «Суб’єкт – одиничне, 
предикат – загальне», «Суб’єкт – загальне, предикат – одиничне», «Суб’єкт – особливе, предикат – 
загальне», «Суб’єкт – загальне, предикат – особливе» тощо. 

Теорія суджень Ґ. Геґеля побудована за аналогією із класифікацією суджень І. Канта та 
його системою категорій. У кантівській класифікації виокремлено чотири групи суджень: 
кількості, якості, відношення і модальності, з яких виведено чотири групи категорій з 
однойменними назвами [8, c. 96]. Такі ж самі групи суджень наявні й у діалектичній логіці 
Ґ. Геґеля. Він лише деякі з них перейменував. Так, судження кількості у нього дістало назву 
«судження рефлексії», судження відношення – «судження необхідності», судження модальності 
– «судження поняття». Їх інколи зводять до трьох груп.  

Першою групою є одиничні судження або судження якості, другою групою – особливі 
судження, або судження рефлексії і необхідності, третьою групою – загальні судження, або 
судження поняття [9, c. 520]. Порівняємо класифікації суджень у І. Канта і Ґ. Геґеля: 
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 Кант Геґель 
1 Кількість 

всезагальні 
часткові 
одиничні 

Якість 
стверджувальні 
заперечувальні 
невизначені 

2 Якість 
cтверджувальні 
заперечувальні 
нескінчені 

Рефлексія 
всезагальні 
часткові 
одиничні 

3 Відношення 
категоричні 
умовні 
розділові 

Необхідність 
категоричні 
умовні 
розділові 

4 Модальність 
проблематичні 
асерторичні 
аподиктичні 

Поняття 
асерторичні 
гіпотетичні 
аподиктичні 

 
Отже, по суті, ці дві системи категорій і засновані на них класифікації суджень певною 

мірою збігаються, але на відміну від І. Канта, який дотримувався принципу координації суджень, 
Ґ. Геґель виходив із принципу субординації суджень, а також із принципу сходження від 
абстрактного до конкретного та принципу тріадного циклу, а тому висував на перше місце не 
судження кількості, а судження якості або наявного буття. 

Як бачимо, суб’єктно-предикатна структура судження формальної і метафізичної логіки 
Аристотеля є матричною структурою, а дефінітивно-специфікативна структура діалектичної 
логіки Ґ. Геґеля – модифікованою структурою, оскільки теорія суджень діалектичної логіки 
Ґ. Геґеля базується на теорії суджень формальної та метафізичної логіки Аристотеля. 

Пропозиційно-функціональна структура твердження, або РF-структура, – це результат 
предикації пропозиційної функції аргументу висловлення шляхом наслідування математичного 
стилю. Пропозиційна функція як предметно-істиннісна функція зіставляє із певними предметами 
чи їх сукупностями як аргументами значення істинності – «істину» або «хибу». 

Пропозиційно-функціональна структура твердження обґрунтовується в логіці предикатів 
Ґ. Фреґе як альтернативній теорії щодо граматичного стилю в логіці. «Замість того, щоб сліпо йти 
за граматикою, – писав Ґ. Фреґе, – логік повинен бачити своє завдання в тому, щоб звільнитися від 
кайданів мови» [10, c. 320]. Однак, зауважував він, «наші книги з логіки продовжують тягнути в 
неї багато з того, що, власне, логіці не належить, наприклад, “суб’єкт” і “предикат”» [10, c. 319], 
хоча, «для логіки граматичні категорії суб’єкта і предиката не мають значення» [10, c. 318]. Тому, 
на його думку, потрібна заміна граматичних категорій суб’єкта і предиката математичними 
категоріями аргумента і функції. «Я вважаю, зокрема, що заміна понять суб’єкта і предиката, – 
оптимістично стверджував Ґ. Фреґе, – поняттями функція і аргумент нарешті буде визнана» [10, 
c. 67]. Отже, в логіці комунікації історичних логік SP-структура є матричною, а DS- і PF-структури 
– її модифікаціями. Але можлива й інша перспектива: DS-cтруктура є базовою структурою логіки 
комунікації історичних логік, а SP- і PF-структури – її трансформаціями. 

Логіка комунікації історичних логік є специфічним діалогом у режимі конфлікту 
інтерпретацій між метафізичною і діалектичною, філософською і математичною, елемен-
тарною і символічною, теоретичною і прикладною, традиційною і сучасною, формальною і 
неформальною логіками. Його зміст складають теоретичні обґрунтування можливостей, 
переваг і неповноти історичних логік. 

Логіка комунікації історичних логік можна редукувати до двох базових логік – 
формальної і діалектичної, а дві базові логіки – до однієї логічної теорії – теорії тверджень. 
Така послідовна дворівнева редукція дає змогу збагнути структуру і принцип побудови логіки 
комунікації історичних логік, за яким саме теорія тверджень здатна ефективно забезпечити її 
теоретичний фундамент. 
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У логіці комунікації історичних логік формальна логіка репрезентована традиційною 
логікою і логікою предикатів. В традиційній логіці комунікативним статусом володіють суб’єкт і 
предикат судження. Комунікативна функція суб’єкта судження полягає в тому, щоб окреслити 
нове знання, істинність якого ще потребує свого обґрунтування. Комунікативна ж функція 
предиката судження, навпаки, полягає в тому, щоб окреслити відоме знання, істинність якого вже 
обґрунтована. В узагальненому вигляді комунікативний смисл судження традиційної логіки 
виражений у зв’язку нового зі старим, у синтезі того, що відомо і досліджено із тим, що невідомо і 
не досліджено. Тому побудова судження традиційної логіки зазвичай розуміється як визначення, 
обґрунтування чи тлумачення чогось нового, непроясненого, проблематичного на підставі 
відомого, з’ясованого, непроблематичного. 

У логіці предикатів комунікативним статусом наділені аргумент і функція. Комунікативна 
функція аргументу висловлення полягає у позначенні власними іменами унікальних цілісностей 
універсуму міркування або предметної сфери. А комунікативна функція предиката як 
пропозиційної функції полягає у відображенні власних імен або предметних констант на множину 
логічних значень, складену з двох елементів – істини та хиби. Завдяки комунікації між сферою 
визначення і сферою значень обчислюється логічне значення описового висловлення. У цьому й 
полягає комунікативний смимл описового висловлення логіки предикатів. 

У діалектичній логіці як неформальній теорії, альтернативі традиційної логіки і логіки 
предикатів як теоріям формальної логіки, комунікативний статус суб’єкта і предиката судження 
дефінітивно специфікується як загальне, особливе та одиничне. Дефінітивна специфікація у цьому 
випадку постає окремим прикладом сходження від абстрактного до конкретного, дедуктивним 
перенесенням інформації про комунікативні статусні ознаки із дефінієндума до дефінієнса. 
Внаслідок дефінітивної специфікації загальне, особливе та одиничне як модифікатори суб’єкта і 
предиката також набувають комунікативного статусу. Загальним у діалектичній логіці є ціле або 
рід, особливим – частина або вид, одиничним – елемент або індивід. Звідси два ряди категорій – 
«ціле – частина – елемент» і «рід – вид – індивід», що взаємно доповнюють один одного. 

Комунікативна функція суб’єкта і предиката судження діалектичної логіки в їх 
інформаційному розрізненні й дефінітивній невизначеності полягає в тому, щоб конкретизувати 
відношення між суб’єктом і предикатом через співвідношення загального, особливого та 
одиничного поняття і логічну спадкоємність їхнього змісту, де з одного поняття з необхідністю 
повинен випливати зміст іншого. У такому випадку комунікативний смисл судження діалектичної 
логіки виявляє себе в концептуальній конкретизації комунікативних функцій суб’єкта і предиката. 
Вона здійснюється шляхом дедуктивної трансформації абстрактного судження суб’єктно-
предикатної структури у конкретне судження дефінітивно-специфікативної структури. Отже, в 
логіці комунікації історичних логік комунікаторами стають суб’єкт і предикат, аргумент і функція 
та загальне, особливе й одиничне як поняття і загальне, часткове й одиничне як імена. Названі 
комунікатори умовно можна розділити на дві групи: групу дескрипторів і групу модифікаторів. 
Дескрипторами називаються суб’єкт і предикат, модифікаторами будемо називати аргумент і 
функцію та загальне, особливе й одиничне чи загальне, часткове й одиничне як поняття та імена. 
При цьому слід враховувати те, що модифікатори – це ті ж самі дескриптори – суб’єкт і предикат, 
але у модернізованому вигляді. Отже, логіка комунікації історичних логік досліджує п’ять 
можливих способів комунікації: 

1) шляхом передачі інформації від S до Р: «Суб’єкт є предикат», «Суб’єкт не є предикат; 
2) шляхом передачі інформації від х до Р: «Для х притаманно Р», «Для х не притаманно Р»; 
3) шляхом передачі інформації від S – P до P(x): «Суб’єкт є аргумент, предикат є функція», 

«Суб’єкт є предмет, предикат є властивість», «Суб’єкт є предмети, предикат є відношення»; 
4) шляхом передачі інформації від S – Р до одиничного, особливого і загального: «Суб’єкт є 

одиничне, предикат є загальне», «Суб’єкт є одиничне, предикат є особливе» і т. д. 
5) шляхом передачі інформації від Р(х) до одиничного, особливого і загального: «Аргумент є 

одиничне, функція є загальне», «Аргумент є одиничне, функція є особливе» тощо. 
Комунікативна специфіка тверджень суб’єктно-предикатної, пропозиційно-функціональної 

та дефінітивно-специфікативної структури, їх принципова доповнюваність, виявлена у теорії 
суджень формальної і метафізичної логіки Аристотеля та діалектичної логіки Ґ. Геґеля, теорії 
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висловлень логіки предикатів Ґ. Фреґе, узагальнюється в логіці комунікації історичних логік як 
числення дефініцій. Числення дефініцій – це такий вид числень, у якому дефінітивно 
специфікується інформація за допомогою різних типів предикацій. Предикацією називається 
приписування певного типового предиката, його запис і читання шляхом наслідування 
відповідного йому стилю. Розрізняють три типи предикації: пропозиційний, функціональний і 
парадоксальний. Пропозиційний тип предикації – це граматичний спосіб приписування предиката 
як логічного присудка. Функціональний тип предикації – це математичний спосіб приписування 
предиката як пропозиційної функції. Нарешті, парадоксальний тип предикації – це граматичний і 
математичний способи приписування двох типологічно відмінних предикатів одночасно: 
предиката як логічного присудка і предиката як пропозиційної функції. 

Можливі три групи правил числення дефініцій: правила здійснення дефініцій, правила 
запровадження дефініцій і правила відокремлення дефініцій. Правила здійснення дефініцій, зі 
свого боку, поділяються на правила узагальнювальних, вилучальних та об’єднувальних дефініцій. 

 
Правила здійснення дефініцій 

Правила узагальнювальних дефініцій 
Правило узагальнювальної пропозиційної дефініції. Його схема: (а)С, де а – граматичний 

підмет як логічний суб’єкт виражений одиничним ім’ям, С – граматичний присудок як логічний 
предикат, виражений загальним ім’ям. Вона читається зліва направо: «а є С». Приклад: «Платон 
(а) є філософом (С)». 

Правило узагальнювальної функціональної дефініції. Його схема: С(а), де а – логічний 
суб’єкт як аргумент функції, виражений одичним ім’ям, С – логічний предикат як пропозиційна 
функція, виражений загальним ім’ям. Вона читається справа наліво: «Для а притаманно С». 
Приклад: «Для Платона (а) притаманно бути філософом (С)».  

 
Правила вилучальних дефініцій 

Правило вилучальної пропозиційної дефініції. Його схема: (а)В, де а – граматичний підмет 
як логічний суб’єкт, виражений одиничним ім’ям, В – граматичний присудок як логічний 
предикат, виражений частковим ім’ям. Вона читається зліва направо: «а не є В». Приклад: 
«Платон (а) не є композитором (В)». 

Правило вилучальної функціональної дефініції. Його схема: В(а), де а – логічний суб’єкт як 
аргумент функції, виражений одиничним ім’ям, В – логічний предикат як пропозиційна функція, 
виражений частковим ім’ям. Вона читається справа наліво: «Для а не притаманно В». Приклад: 
«Для Платона (а) не притаманно бути композитором (В)». 

 
Правила об’єднувальних дефініцій 

Правило узагальнювально-вилучальної парадоксальної дефініції. Його схема: В(а)С, де (а)С 
– суб’єктно-предикатна форма і дефінітивна специфікація пропозиційного типу, де а – одиничне 
ім’я, С – загальне ім’я; В(а) – пропозиційна функція і дефінітивна специфікація функціонального 
типу, де а – одиничне ім’я, В – часткове ім’я. Вона читається послідовно: спочатку справа наліво, 
потім – зліва направо: «Для а не притаманно бути В, оскільки а є С». Приклад: «Для Платона (а) не 
притаманно бути рослиною (В), оскільки він (а) є людиною (С)». 

Правило вилучально-узагальнювальної парадоксальної дефініції. Його схема: С(а)В, де (а)В 
– суб’єктно-предикатна форма і дефінітивна специфікація пропозиційного типу, де а – одиничне 
ім’я, а В – часткове ім’я; С(а) пропозиційна функція і дефінітивна специфікація функціонального 
типу, де а – одиничне ім’я, С – загальне ім’я. Вона читається послідовно: спочатку справа наліво, 
потім – зліва направо: «Для а притаманно бути С, оскільки а є В». Приклад: «Для Платона (а) 
притаманно бути людиною (С), оскільки він (а) є філософом (В)». 

Правила запровадження дефініцій 
Правило запровадження узагальнювальної пропозиційної дефініції. Його схема: а – (а)С, де а 

– одиничне ім’я, С – загальне ім’я. Приклад: а – «Платон», а(С) – «Платон (а) є філософом (С)». 
Правило запровадження вилучальної пропозиційної дефініції. Його схема: а – (а)В, де а – оди-

ничне ім’я, В – часткове ім’я. Приклад: а – «Платон», а(В) – «Платон (а) не є  композитором (В)». 
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Правило запровадження узагальнювальної функціональної дефініції. Його схема: а – С(а), де 
а – одиничне ім’я, С – загальне ім’я. Приклад: а – «Платон», С(а) – «Для Платона (а) притаманно 
бути філософом (С)». 

Правило запровадження вилучальної функціональної дефініції. Його схема: а – В(а), де а – 
одиничне ім’я, В – часткове ім’я. Приклад: а – «Платон», В(а) – «Для Платона (а) не притаманно 
бути композитором (В)». 

Правило запровадження узагальнювально-вилучальної парадоксальної дефініції. Його 
схема: а – В(а)С, де а – одиничне ім’я, В – часткове ім’я, С – загальне ім’я. Приклад: а – «Платон», 
В(а)С – «Для Платона (а) не притаманно бути рослиною (В), оскільки він (а) є людиною (С)». 

Правило запровадження вилучально-узагальнювальної парадоксальної дефініції. Його 
схема: а – С(а)В, де а – одиничне ім’я, В – часткове ім’я, С – загальне ім’я. Приклад: а – «Платон», 
С(а)В – «Для Платона (а) притаманно бути людиною (С), оскільки він (а) є філософом (В)». 

 
Правила відокремлення дефініцій 

Правило відокремлення узагальнювальної пропозиційної дефініції. Його схема: (а)С – а, де а 
– одиничне ім’я, С – загальне ім’я. Приклад: (а)С – «Платон (а) є філософом (С)», а – «Платон». 

Правило відокремлення вилучальної пропозиційної дефініції. Його схема: (а)В – а, де а – 
одиничне ім’я, В – часткове ім’я. Приклад: (а)В – «Платон не є композитором (В)», а – «Платон». 

Правило відокремлення узагальнювальної функціональної дефініції. Його схема: С(а) – а, де 
а – одиничне ім’я, С – загальне ім’я. Приклад: С(а) – «Для Платона (а) притаманно бути 
філософом (С)», а – «Платон». 

Правило відокремлення вилучальної функціональної дефініції. Його схема: В(а) – а, де а – 
одиничне ім’я, В – часткове ім’я. Приклад: В(а) – «Для Платона (а) не притаманно бути 
композитором (В)», а – «Платон». 

Правило відокремлення узагальнювально-вилучальної парадоксальної дефініції. Його схема: 
В(а)С – а, де а – одиничне ім’я, В – часткове ім’я, С – загальне ім’я. Приклад: В(а)С – «Для 
Платона (а) не притаманно бути рослиною (В), оскільки він (а) є людиною (С)», а – «Платон». 

Правило відокремлення вилучально-узагальнювальної парадоксальної дефініції. Його схема: 
С(а)В – а, де а – одиничне ім’я, В – часткове ім’я, С – загальне ім’я. Приклад: С(а)В – «Для 
Платона (а) притаманно бути людиною (С), оскільки він (а) є філософом (В)», а – «Платон». 

Правило відокремлення узагальнювальної пропозиційної дефінції від узагальнювально-
вилучальної парадоксальної дефініції. Його схема: В(а)С – (а)С. Приклад: В(а)С – «Для Платона 
(а) не притаманно бути рослиною (В), оскільки він (а) є людиною (С)», (а)С – «Платон (а) є 
людиною (С)». 

Правило відокремлення вилучальної пропозиційної дефініції від вилучально-
узагальнювальної парадоксальної дефініції. Його схема: С(а)В – (а)В. Приклад: С(а)В – «Для 
Платона (а) притаманно бути людиною (С), оскільки він (а) є філософом (В)», (а)В – «Платон (а) є 
філософом (В)». 

Правило відокремлення узагальнювальної функціональної дефініції від вилучально-
узагальнювальної парадоксальної дефініції. Його схема: С(а)В – С(а). Приклад: С(а)В – «Для 
Платона (а) притаманно бути людиною (С), оскільки він (а) є філософом (В)», С(а) – «Для Платона 
(а) притаманно бути людиною (С)». 

Правило відокремлення вилучальної функціональної дефініції від узагальнювально-
вилучальної парадоксальної дефініції. Його схема: В(а)С – В(а). Приклад: В(а)С – «Для Платона 
(а) не притаманно бути рослиною (В), оскільки він (а) є людиною (С), В(а) – «Для Платона (а) не 
притаманно бути рослиною (В)». 

Висновки.  
Отже, в логіці комунікації історичних логік як численні дефініцій налічується двадцять два 

правила. Перша група правил – правила здійснення дефініцій – охоплює шість правил. Друга 
група правил – правила запровадження дефініцій – також містить шість правил. А третя група 
правил – правила відокремлення дефініцій – налічує аж 10 правил. 

У логіці комунікації історичних логік дефінітивні специфікації є предикативними 
комунікаціями. У граматичному стилі та пропозиційному типі предикації комунікаторами є 
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суб’єкт як дефінієндум і предикат як дефінієнс, а в математичному стилі та функціональному типі 
предикації комунікаторами постають аргумент як дефінієндум і функція як дефінієнс. У 
парадоксальному ж типі предикації, що об’єднує граматичний і математичний стилі, 
пропозиційний і функціональний типи предикації комунікаторами постають суб’єкт і предикат як 
дефінієндуми і загальне, особливе й одиничне як дефінієнси. Вони у різний спосіб репрезентують 
знання та забезпечують його комунікацію. 

Логіка комунікації історичних логік як теорія здатна виконувати практичну функцію – 
функцію аналітики тексту. Це пояснюється тим, що текст як окреме твердження чи система 
тверджень має суб’єктно-предикатну структуру, його елементи – суб’єкт і предикат та їх 
модифікації – аргумент і функція, загальне, особливе й одиничне мають комунікативні статуси. 
Тому комунікативна специфіка тексту може бути проаналізована засобами логіки комунікації 
історичних логік як числення дефініцій. 
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Summary 
Hnatiuk Y. The Logic of Communication of the Historical Logics as the Calculus of Definitions. In the 

article is analyzing the dialectical theory of the logic of communication of the historical logics. The main attention is 
focusing on the grammatical, definitional and functional stages of development of the logic of communication of the 
historical logics as thetheory. Key words: the dialectics of logic, the grammatical center, the definitional specification, 
the propositional function, the logic of communication of the historical logics, the calculus of definitions.  
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АНАЛІЗ МЕТОДУ СТРУКТУРАЛІЗМУ  

В КОНТЕКСТІ КОГІТОЛОГІЧНИХ СТУДІЙ 
 

Обґрунтовується теза, що запровадження ідеї існування «законів структури фонологічних 
систем», які описують здатність мови до саморегуляції (лінгвістична система не піддається ізоляції від 
свідомості суб’єктів-мовців, для яких саме вона, а не навпаки, утворює передумову, необхідну для 
мовлення), може вважатися фундамент когітологічної концепції визначення мови як засобу комунікації  
(О.Марусіна), який з появою знаків поневолив вищі психічні процеси в людині. Ключові слова: структура, 
метод, застосування мови, ґенеза мови. 

 
Актуальність. З тієї причини, що наука дає людям знання теорії, людина вважає її цінністю. 

Наукова теорія характеризується ідеалізацією, в якій реалізується закон тотожності. Тому по 
відношенню до такого знання, як теорія, люди отримують можливість створити метод (алгоритм, 
технологію) як опис послідовності дій з передбачуваним результатом. У випадку відсутності 
реалізації першого закону логіки в системі знання, метод створити неможливо, оскільки 
відсутність тотожності в системі знання є відсутністю можливості передбачити результат його 
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застосування. Поширені серед сучасних філософів розмови про можливість замінити методи 
досвідом не враховують, що наявне людство живе в умовах, де економічні, політичні, культурні 
зв’язки встановлюються на основі гарантованої формальними нормами можливості передбачати 
результати. У вказаному контексті орієнтація структуралізму та постструктуралізму на розробку 
методів гуманітарних досліджень надає їх методологічним студіям актуального значення, адже 
серед людей залишається переконання, що за допомогою їх методів можуть вирішуватися 
різноманітні  проблеми суспільного буття. 

Постановка проблеми. Затосовуючи когітологічну концепцію визначення мови як засобу 
комунікації  (О.Марусіна), який з появою знаків поневолив вищі психічні процеси в людині, 
можна вести мову про реактулізацію аналізу методу структуралізму. Іншими словами, люди 
створили мову, щоб спілкуватися, а отримали посередника між собою і світом, який, наприклад, 
змушує створювати дескрипції, підкорюючи їх правилам семантики та синтаксису.  

Ступінь розробленості проблеми. Термін «структуралізм» застосовують для позначення 
неоднорідної сфери гуманітарних досліджень, що обирає своїм предметом сукупність інваріантних 
відношень (структур) у динаміці різних систем [7, с. 803]. На думку П. Кеніга, структуралізм можна 
розглядати як «Французьку революцію» в методах аналізу структурованих множин. Основу цієї 
революції становить онтологізоване застосування методологічної тези французького фізика П. 
Дюгема (сьогодні теза «Дюгема-Квайна), що функція кожного елемента множини системи знання 
визначається структурою, яка його інтерналізує. «Функція» стає «диференціальним елементом», що 
виражає або виявляє свої структурні відношення з іншими елементами [13, с. 406]. Структуралізм є 
моделюючою діяльністю, в якій, за висловом Р. Барта, «створення чи відображення не є якимось 
первинним «відбитком» світу, а є будівництво світу не подібного до первинного, який треба 
визнавати інтелігібельним» [4, с. 230-231].  Загалом у структуралізмі об’єкт створюється задля 
виявлення функцій, а результатом постає сама процедура, метод.  

Безпосереднім засновником структурного підходу у лінгвістиці є Фердинанд де Соссюр. 
Вирізнивши у вивченні мови два аспекти – синхронічний (умовне виокремлення певного 
історичного етапу в її розвитку) та діахронічний (вивчає історичний розвиток мови), Соссюр 
зосередив основну увагу на так званій синхронії [22, с. 48]. Зокрема, у лінгвістиці він виокремив 
два об’єкти – мову і мовлення: «… Вивчення мовленнєвої діяльності розпадається на дві частини; 
одна з них, основна, має своїм предметом мову, тобто дещо соціальне за суттю і незалежне від 
індивіда; це наука суто психічна; інша, вторинна, має своїм предметом індивідуальну сторону 
мовленнєвої діяльності, тобто мовлення, включаючи фонацію; вона є психофізичною» [22, с. 57]. 
Мова і мовлення щільно пов’язані: мова необхідна, щоб мовлення було зрозумілим, а мовлення 
необхідне для того, щоб утворилася мова. Мова водночас і знаряддя, і продукт мовлення. Проте 
мова – це те, що має кожен, вона, на відмінну від мовлення, спільна для всіх та не залежить від 
волі тих, хто нею володіє. Мовлення навпаки містить індивідуальні комбінації та акти фонації, 
залежні від волі мовця, тому в ньому відсутнє колективне [22, с. 57-59].  

У межах лінгвістики, започаткованої Соссюром, мова починає трактуватись як «система 
диференційованих знаків, відповідних диференційованим поняттям», яка є «цілістю сама собою» 
[22, с. 48-49]. Визначивши мову як систему, він виокремлює в ній сукупність відношень (структуру) 
як предмет лінгвістичного дослідження: у мові «все ґрунтується на відношеннях» [22, с. 155].  

З позиції даної теорії знак постає як двосторонній об’єкт, що складається з «означника» 
(«акустичного образу» – уявлення, яке ми отримуємо неопосередковано від наших органів чуття) 
та «позначуваного» (поняття, ідея). Функціонування мови, тобто її здатність позначати і 
відображати позначене, здійснюється лише через відношення мовних елементів між собою 
(зовнішню форму) і включення її в систему відношень (принцип релятивності). Кожна мова як 
система знаків називає та організовує світ і позначає його цінності [22, с. 97-98].  

Соціально-історична роль знаку в теорії Соссюра є доволі вагомою: знак не лише утворює 
засіб дослідження культурних значень організованої мови, але й функціонально активний в 
процесі комунікації. Мова – це система термінів, значення кожного з яких залежить від 
відношення з іншими термінами в ланцюгу позначення. Терміни набувають своїх значень у плині 
диференціації, в процесі виникнення фонетичних чи концептуальних відмінностей.  
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Основою виокремлення мовних структур і формування предмета структурної лінгвістики 
стало розкриття Соссюром сутності структурної одиниці слова – фонеми, яку він трактував не 
субстанційно, а релятивно. Він заперечував будь-яку субстанційність мови і визнавав її винятково 
у мовленні. Мовні одиниці, перш за все фонеми як «опозитивні відносні і негативні сутності» [22, 
с. 151], набувають своїх властивостей у відношеннях в процесі функціонування. Соссюр 
класифікував лінгвістичні відношення, суть яких окреслював як різниці (парадигматичні)  і 
протиставлення (синтагматичні).    

Перебуваючи під впливом логічного емпіризму філософів науки початку ХХ ст., Ф. де 
Соссюр вперше почав аналізувати мову як предмет теорії знаків, в межах якої її предметами 
постають письмо, азбука глухонімих, символічні обряди, форми ввічливості, військові сигнали та 
ін., тим самим започаткувавши нову науку – семіологію, яка вивчає «життя знаків у межах 
суспільства» та «повинна відкрити нам, що таке знаки і якими законами вони керуються» [22, с. 
154-155]. На його думку: «…Мова – найскладніша і найпоширеніша із систем вираження – є 
водночас і найхарактернішою з них; у цьому розумінні лінгвістика може слугувати моделлю… для 
всієї семіології загалом, хоч мова – лише одна із багатьох семіологічних систем» [22, с. 101].  

Варто вказати, що у цій статті використовується термін «класичний структуралізм», яким 
означується відмінність структуралізму як учення про особливості структурно-функціонального 
методу від вчення про загальнонауковість структурного підходу.    

Методологічна студія. Поширення ідей Ф. де Соссюра, створення Празького лінгвістичного 
гуртка мало наслідком те, що лінгвістика з описової, емпіричної галузі досліджень перетворилася 
на теоретичну науку. Цей перехід відбувся тому, що в об’єктах лінгвістики було виокремлено в 
межах мовних систем способи взаємозв’язку між сукупностями відношень, що знаходяться в 
координаційних і субординаційних залежностях (структури) [18, с. 80].    

Тут варто враховувати, що головне поняття структурного підходу «структура» вже широко 
використовувалося в математизованій теорії катастроф  Анрі Пуанкаре та у групі математиків, які 
працювали під псевдонімом Н. Бурбакі [18, с. 27]. Так у багатотомному трактаті «Елементи 
математики», який почав виходити у Франції з 1939 р., ці математики сформулювали визначення 
поняття структури, яке, на думку Е. Декомба, є головним прийнятним її описом. «Тепер, – 
зазначають Н. Бурбакі, –  можна пояснити, що слід розуміти під математичною структурою. 
Загальна риса цих різних понять, що позначаються цим родовим іменем, полягає в тому, що всі 
вони застосовані до елементів, природу яких не уточнено; для визначення структури задається 
одне чи кілька відношень, у які вступають дані елементи (…), потім постулюється, що дане 
відношення чи дані відношення задовольняють певні умови (які перераховуються), що є 
аксіомами розглянутої структури. Створити аксіоматичну теорію цієї структури – означає вивести 
всі логічні наслідки з аксіом структури, захищаючи будь-яку гіпотезу стосовно розглянутих 
елементів (зокрема будь-яку гіпотезу стосовно їх власної природи)» [10, с. 84]  

Згідно цієї точки зору, наприклад, певний культурний зміст (це може бути система 
родинності, міф тощо) є її моделлю або репрезентацією. Цей зміст ізоморфний певному числу інших 
змістів. Структура ж – саме те, що зберігається в ізоморфізмі між двома сукупностями [10, с. 85].  

Водночас Н. Бурбакі намагаються відволіктись від математичної специфіки, щоб визначити 
найзагальніші особливості поняття «структура», яке дає змогу проникнути в сутність математики. 
Розглядаючи різні типи структур, автори визначають їх спільність у тому, що «вони 
застосовуються до множини елементів, природа яких не визначена» [5]. Іншими словами, 
виголошується існування ефективного методу, який може застосовуватися на основі знання 
методу і усвідомлення відсутності знання властивостей об’єкта. Останнє (знання властивостей 
об’єкта) виникає як наслідок застосування методів.   

У подальшому розвитку математика і структурна лінгвістика як теоретичні галузі  
наблизились одна до одної завдяки певній схожості їх предметів. Сучасна лінгвістика має 
своїм предметом реляційний каркас мови, математика у визначенні свого предмета також 
робить акцент на відношеннях.  

Офіційно появу структурного підходу датують 1928 роком, коли на Першому 
Міжнародному конгресі лінгвістів у доповідях мовознавців Н. Трубецького та Р. Якобсона 
термін «структура» був застосований у тому значенні, яке відтоді утвердилось у 
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структуралістських дослідженнях. Ці вчені продовжили і розвинули у своїх працях ідеї 
головної роботи Ф. де Соссюра «Курс загальної лінгвістики» (1916 р.), яка була створена його 
учнями на основі конспектів його лекцій  [18, с. 27].  

На цьому конгресі один із засновників Празького лінгвістичного гуртка Р. Якобсон у своїх 
тезах стверджує про існування «законів структури фонологічних систем». Він застосовує до 
вивчення мови ідею певної логіки історії лінгвістики, яка дає змогу подолати опозицію синхронії 
та діахронії, що дає змогу приписати мові здатність до саморегуляції. Ця саморегуляція 
відбувається тому, що лінгвістична система не піддається ізоляції від свідомості суб’єктів-мовців, 
для яких саме вона, а не навпаки, утворює передумову, необхідну для мовлення.  

Фонологічна система не є «випадковою агломерацією елементів»: елементи пов’язані 
зв’язками несумісності або навпаки зв’язками нерозривності у такий спосіб, що на підставі одних є 
можливість вивести з них інші. Зв’язки між елементами фонологічної системи не просто 
продукуються історією, вони – зв’язки логічного типу, в яких зникнення одного елементу з 
необхідністю призводить до зникнення іншого і таким чином викликає перебудову всієї системи. 
Причому з усіх можливих трансформацій реалізуються лише ті, до яких система схильна внаслідок 
власної структури, тобто які забезпечують збереження здатності до реалізації певних функцій. Саме 
це розуміє Якобсон під виразом «закони структури фонологічних систем» [19, с. 213-217]. 

Методологічне зрушення, започатковане такою позицією, можна описати так. Якщо всі 
переконані, що, наприклад, у шахті А існують алмази, тоді всі дії, методи, знаряддя будуть 
добиратися з позиції бажання видобувати саме алмази. У випадку, якщо до шахти А потрапляє 
геолог, який знає, що йому невідомо, що саме є в шахті, тоді він, застосовуючи різні методи 
геологічного дослідження, може дізнатися про наявність, наприклад, перспективних покладів 
урану (цей приклад наведено на основі відомого твору А. Крісті «Кишеня, повна жита»).  

Доленосним моментом становлення структурного підходу можна вважати зустріч 
французького антрополога К. Леві-Стросса і російського лінгвіста Р. Якобсона в 1943 р.  у Вільній 
школі в Нью-Йорку, яка надихнула першого на перенесення методів структурної лінгвістики у 
сферу антропології та етнографії. У 1958 р. було опубліковано його книгу «Структурна 
антропологія», що стало початком поширення структурних методів на ряд інших гуманітарних наук. 
Окрім етнографії і антропології К. Леві-Стросса, нові напрями таких наук, як психологія (Ж. Лакан, 
Ж. Піаже, Л. Виготський), етика, естетика та літературознавство (Р. Барт, Ю. Лотмана та ін.), 
філософія, історія культури та культурологія (М. Фуко) формуються в руслі нової методології, яка 
виходом книги «Структурна антропологія» була названа структуралізмом. З моменту виходу цієї 
книги метод відволікання від конкретної природи об’єкта  і концентрація уваги на методологічно 
визначених відношеннях займає центральне місце в царині гуманітарних наук [18, с. 81].  

К. Леві-Стросс, проаналізувавши стан етнографічної науки, вбачав помилку етнографії, як і 
соціології та традиційної лінгвістики, у тому, що вони механістично досліджували «лише самі 
члени відношень, а не відношення між ними» [16, с. 48]. Дослідник виокремив у ній якісно новий 
етап її розвитку – етнологію, основою формування якої вважав протиріччя між природою і 
культурою, яке розв’язується в процесі виокремлення нових ланок, перехідних до соціально-
природних, «окультурених» структур. Предметом нового напряму є система відношень, які 
отримуються шляхом порівняння етнографічних даних. Наприклад, у «Структурній антропології» 
він тлумачив системи шлюбних відносин (обмін жінками) подібно до того, як циркулюють слова у 
системах мов. З того моменту, коли численні форми суспільного життя (економічна, політична та 
ін.) почали характеризувати як відношення, відкрився шлях для антропології, під якою розуміють 
загальну теорію відношень, та для аналізу суспільств залежно від відмінних ознак, властивих 
системам відношень, які їх визначають [15, с. 90].  

Засобом виявлення відношень і побудови моделі об’єкта є мова, яка містить три функції: 
об’єкт пізнання, схеми обґрунтування можливостей пізнання і засіб пізнання. На думку Леві-
Стросса, мова повинна методологічно передувати всім розмежуванням, які є вторинними. Таким 
чином суб’єкт та його свідомість на основі мови як первинної умови пізнання, певної методології, 
переходить на рівень об’єкта. Водночас наявна мова є не лише вихідний пункт пізнання, але і його 
об’єктом, що відповідає загальній методологічній настанові гамунітаристики.  
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У своїй концепції структурного психоаналізу Ж. Лакан прагнув поєднати суворі методи 
науки і логіки зі збереженням позиції суб’єкта, який розуміється ним як «структуруюча психіку 
людини порожнеча», та її зруйнування через діалектику бажання. «Істинна бажання», на думку Ж. 
Лакана, повинна бути сконструйована аналітиком і подаватися суб’єкту як лист від Іншого. 
Оригінальність лаканової концепції психоаналізу полягає в тому, що він прагнув у дослідженнях 
психічної реальності спиратись на критерії лінгвістики. Мова використовується ним не лише як 
предмет дослідження, але і як методологія дослідницької роботи. Природа мови, на думку Ж. 
Лакана, полягає не в найменуванні речей або передачі інформації, а у віднайдені бажання під 
поглядом Іншого. Інший постає як традиція, культура, суспільство – у вигляді Сиволічного. Під 
впливом формалізму Якобсона,  Ж. Лакан приходить до висновку, що природна мова функціонує 
у формі фігур метафори і метонімії. Тобто сила, що структурує несвідоме, відкривається в 
природній, поетичній, сюрреалістичній мові. Несвідоме не є мовою, але структурується як мова. 
Бажання, що виражається через мову, реалізується в розривах, зсувах і нашаруваннях мови, а не в 
позначеному. Аналізуючи суть вчення Фрейда щодо структури психіки, Ж. Лакан головну цінність 
цієї теорії вбачає у відкритті децентрованості суб’єкта, його зміщення у стосунку до Его, 
розпорошеності в мові, опредметнення суб’єкта в знаках, символах [8, с. 533].  

Французький психолог Ж. Піаже застосував структурний підхід у психології в процесі 
дослідження психіки дитини. Спочатку Піаже ґрунтувався на аналізі структури мовлення дітей, а 
згодом основним об’єктом його досліджень стали оперативні логічні структури дитячої психіки. 
Він започаткував у психології так звані «угрупування», тобто логічні операції, за допомогою яких 
психіка дитини у своєму розвитку пізнає навколишній світ [18, с. 33].  

Як представник генетичного структуралізму, якому вдалось певною мірою синтезувати 
синхронічний і діахронічний аспекти, Піаже виокремив і досліджував структури дитячої психіки, 
які, досягши певної кінцевої фази розвитку, починають відмирати, щоб поступитись місцем більш 
зрілим формам. Аналізуючи структури мови і мовлення дітей, він виявляє своєрідний характер 
функцій їх мислення як шлях, що веде до особливого дитячого погляду на світ. Крім того, 
методологія Піаже передбачала вивчення наслідків віджилих механізмів у тих випадках, коли 
індивідуальний розвиток дитина затримувався на певній стадії, виявляючи запізнення стосовно 
темпів еволюції загалу [18, с. 161]. А засновник радянської школи когнітивної психології 
Л. Виготський предметом своїх досліджень зробив динаміку пізнавальних процесів через структури 
опосередкування (структури знакової реальності) між соціальним та біологічним. Виготський 
вважав, що вищі психічні функції локалізуються як структурні одиниці діяльності мозку [18, с. 34]. 

Один із представників французького структуралізму Р. Барт, під впливом техніки 
«відчуження» Б. Брехта, суть якої - у виокремленні семіотичних кодів, які лежать в основі 
соціальної поведінки людини,  звернувся до проблематики знаку та його функціонування в 
культурі, а згодом до  аналітичного апарату семіології – до «Курсу загальної лінгвістики» 
Соссюра. Барт застосовує деякі методики лінгво-семіотичного характеру до опису соціальних та 
культурних явищ європейського суспільства. Він усвідомив, що будь-які культурні феномени – від 
буденного мислення до мистецтва та філософії – обов’язково закріплені в знаках, являють собою 
знакові механізми, призначення і роботу яких можна та потрібно експлікувати та раціонально 
пояснювати. Тому у 1955 р. він вступає у Національний центр наукових досліджень, де береться за 
роботу по «соціології одягу», результатом якого стала опублікована у 1967 р. книга про 
«семіотику моди» під назвою «Система моди».  

У 1960-1970 рр. як своєрідний варіант структуралізму у Радянському Союзі розглядали 
«Тартусько-Московську школу семіотики», головою якої був Ю. Лотман, віце-президент 
Всесвітньої асоціації семіотики. У цій школі розроблявся структурно-семіотичний підхід до 
художніх творів, до функціонування культури. Вихідною точкою будь-якої семіотичної системи 
Ю. Лотман вважав відношення мінімум двох знаків. Об’єктом аналізу була не одинична модель, а 
семіотичний простір – семіосфера, всередині якої відбуваються комунікативні процеси. В центрі 
семіосфери перебувають найжорсткіші (ядерні) структури, або «міфотворчий механізм», який 
представляє семіотичну систему з реалізованими структурами всіх рівнів. Взаємозв’язок і 
взаємодія протилежних і взаємно альтернативних складових у структурній організації культури 
(яку Лотаман розуміє як знакову реальність) надають динамізму семіотичному механізму 
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культури. Ю. Лотман є автором ідеї, яку можна коротко висловити так: культура – це текст. 
«Культура загалом, - зазначає він, - може розглядатися як текст. Проте дуже важливо підкреслити, 
що це складно побудований текст, який розпадається на ієрархію «текстів у текстах» і творить 
складні переплетіння текстів. Оскільки саме слово «текст» містить у собі етимологію 
переплетення, ми можемо сказати, що таким тлумаченням ми повертаємо поняттю «текст» його 
вихідне значення» [17, с. 82]. Тут поняттю «переплетення» надається особливе значення, яке 
відсилає до принципу структурності, структури як ієрархії відношень. А у дослідженнях до- і 
позанаукових форм знання і свідомості Лотман використовує поняття медіації як вираз 
взаємоз’язку суперечностей, що є специфічним принципом структуралізму. Створюючи 
методологію аналізу цих форм, він виокремлює магію і релігію як дві головні архаїчні 
соціокультурні моделі. Магія у якості медіативного утворення розглядається як найбільш 
стародавня форма опосередкування. В контексті магії завдяки таким її властивостям, як 
взаємність, еквівалентність, договірність, виникає практика діалогічного спілкування.  

Французький філософ М. Фуко у своїх структуралістських дослідженнях дотримувався такої 
установки: «Якщо передбачається здійснити археологічний аналіз самого знання, то (…) слід 
відтворити загальну систему мислення, мережа відношень якого в своїй позитивності робить 
можливою гру одночасно висловлюваних і на вигляд суперечливих думок. Саме ця мережа 
визначає умови можливості суперечності чи проблем; саме вона є носієм історичності знання» [25, 
с. 12]. Такі системи мислення отримали назву епістем. Епістема – особлива конфігурація слів, 
речей та уявлень, що методологічно визначає умови можливості точок зору, знань і наук, 
характерної для певної історичної епохи. Кожна епістема утворюється особливим, властивим 
лише їй типом відношень між елементами знання, між предметами і мовою. Вони замінюють 
одна-одну в історичному розвитку людства, а фундаментальні суперечності, які створюють 
структуру епохи, мають рухомий характер.  

У праці «Слова і речі» М. Фуко виокремлює і досліджує три такі системи мислення, властиві 
Відродженню, Новому часу і сучасності. Початок сучасної епістеми – це межа 18 і 19 ст. Ця 
епістема, на відміну від попередніх, «створюється організаціями, тобто внутрішніми зв’язками 
елементів, ансамбль яких і забезпечує функціонування; (…) фактично зв’язок між організаціями 
вже не може бути тотожністю одного або багатьох елементів, але тотожністю відношень між 
елементами (…) і функцією, яку вони забезпечують» [25, с. 292]. Характерні відношення сучасної 
епістеми, втілені в науках – опозиції, функціональні диспозиції, суперечності. Мова тут 
розвивається як безперервна діяльність, а «граматичні структури мови виявляються апріорними 
передумовами всього, що може бути вимовлене» [25, с. 384].  

Застосування структурної методології у ділянці дослідження історії ідей, на думку М. Фуко, 
здатне зняти класичне декартівське протистояння суб’єкта і об’єкта, оскільки між вказаними 
елементами існує посередник - мова. Таким чином, зв'язок людини із дійсністю, яка пізнається, 
починає описуватися моделлю пізнання Чарльза Пірса: «суб’єкт  – мова – об’єкт». Так 
створюється деякий простір думки і дії, в якому є епістеми, дискурсивні практики, диспозитиви, 
але немає мислимого в універсальній формі суб’єкта людини.  

Міждисциплінарний характер структурного підходу усвідомлюється у 60-70-ті рр. 20 ст. Значну 
увагу цій проблемі приділяють у межах системних досліджень (Л. фон Берталанфі, Д. Месарович, 
У. Росс Ешбі, М. Тода, А. Уйомов, Е. Шуффорд, С. Повторева та ін.). Така увага до структурного 
підходу в цьому випадку пояснюється тим, що в апараті як системного, так і структурного підходів є 
чимало спільних понять, а термін «структура» органічно входить до числа системних параметрів. 

Загалом структурний підхід набуває статусу загального методу пізнання. У працях К. Леві-
Строса, Ж. Піаже, М. Фуко та інших спеціалістів, що використовували структурний підхід у 
конкретних галузях знання, частішають спроби цілісного аналізу структуралізму як наукового 
засобу і як філософії [18, с. 37-39].  

Починаючи з весни 1968 р. структуралізм було піддано публічній критиці, під  впливом якої 
студенти французьких вузів зібрались на мітингу протесту з гаслом: «Геть структуралізм!».  

У постструктуралістських дискусіях підкреслюються досягнення структуралізму в 
з’ясуванні змісту поняття «структура», проте водночас вказується на існування суперечностей у 
струкутралістському розумінні цього терміну та меж його застосування. Досягненням 
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структуралізму вважають те, що він збільшив коло застосування поняття «структура», поширив 
його на ділянки, які являли собою індуктивістське накопичення емпіричного матеріалу і низький 
рівень організації знань. Водночас структуралізм був підданий критиці саме у зв’язку з претензією 
абсолютизувати принцип структурності.  Тобто критикуються претензії структуралізму бути 
універсальною філософією розуму.  

Наприклад, У. Еко вбачає причини кризи структуралізму у логічній суперечності 
структуралізму, а саме в тому, що структури без достатньої на те підстави почали трактувати в 
онтологічному, а не епістемологічному розумінні [12, с. 6]. Внаслідок аналізу кризового стану 
структуралізму, У. Еко приходить до висновку, що у Франції перемогло бажання приховати, що 
структуралізм – це лише метод, і дуже плідний, видавши його за певну філософію, бачення світу, 
навіть своєрідну онтологію. Сам Еко у своїй науковій діяльності постає як структураліст. Він 
наголошує, що у структуралізмі будь-яка абстрактна вправа з комбінаторної логіки постачає 
«істинні» модулі реальності. Він критикує Леві-Стросса за намагання будь-яку елементарну 
міфологічну структуру представити як структуру розумової діяльності, а отже, ідеалізовану 
структуру Духа. В кінцевому рахунку такою структурою виявляється опозиція – бінарний 
принцип, отже, робочий інструмент логіки кібернетичного моделювання перетворюється на 
універсальний філософський принцип [12, с. 15-16].  

Ж. Деріда, як і Еко, критикує структуралізм за абсолютизацію структурності. Він не 
заперечує структуру як таку, проте розглядає її лише як один з проявів реальності і в жодному разі 
не як першопричину буття. Джерелом структури, яке її породжує і є принципово 
неструктурованим, він вважає силу, свободу, творчість. Зокрема Дерріда зазначає: «Якщо 
структури існують, їхнє існування можливе, починаючи з тієї фундаментальної структури, завдяки 
якій тотальність відкривається і виходить за свої межі, щоб набути смислу… Відкритість – це, 
безперечно, те, що вивільняє час та ґенезу (навіть зливається з ними) – також те, що, інформуючи  
становлення, ризикує його замкнути, примусити замовкнути силу, що набула форм» [11, с. 50-51]. 
Структура в цьому розумінні постає у подвійній ролі: з одного боку, вона відкриває можливий 
смисл, виявляє джерело свого існування, а з другого боку є загрозою смислові, оскільки, 
відкриваючи рух і становлення, замикає силу, яка набула вже оформлення у схему, заперечуючи 
можливість іншого. Тим самим, структураліст перетворюється на обмежену людину, яка здатна 
бачити лише ті явища, розуміти ті смисли, на які заздалегідь налаштована.    

Висновки. На основі висловленого можна визнати, що структуралістами та постструк-
туралістами не визнавалася субстанційність мови, а фонеми – негативні сутності, – вважаються 
взаємозаперечними та такими, що не мають субстрату. Ці положення зробили структурну 
методологію придатною для того, щоб зв’язувати різні об’єкти, приводячи їх до константних 
моделей, аналізувати структурні цілісності [12, с. 352].  

Однак, у постструктуралізмі тлумачення природи лінгвістичних структур є дещо іншим 
ніж у структуралізмі. Наприклад, У. Еко, спираючись на М. Гайдеґера, підкреслює, що не 
людина говорить через мову, мова є непідвладною людині, а навпаки, мова проговорює, 
мислить себе у людині [12, с. 26].  

На відміну від вказаної позиції, проведений аналіз дозволяє зазначити, що природна (штучні 
мови у нашому випадку не розглядаються, а лише приймаються до уваги) мова створюється людьми 
не для того, щоб мислити чи описувати дійсність, а лише для спілкування. З появою мови людина 
потрапляє у підвладне мові та її структурі становище, змушена підбирати відповідні структурі знаки, 
оскільки інакше її не зрозуміє інший. Однак, структурність джерела мови, як і будь-якої вищої 
первинної структури, заперечується: «Мові з усіма її «іменами» і комбінаторними нормами не 
вдається перекрити означниками все те, що «й так» відоме «до» мови. Але ж це мова завжди «до»… 
До мови, як і до буття, коду не підібрати і структури їх не вивести. Лише виявляючись історично, у 
різні епохи по-різному, буття виступає у формі структурованих універсамів. Але кожного разу, коли 
ми намагаємось вивести ці універсами до їх глибинного першоджерела, нам відкривається 
неструктурована і така, що не структурується, безосновність» [12, с. 24-25], яку можна назвати 
людиною. Іншими словами, перебуваючи у тій чи іншій ситуації, людина усвідомлює свою здатність 
описати її за допомогою різних знаків (наприклад, застосувати іноземні слова). 
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Зокрема в постструктуралізмі, на відміну від структуралізму, особлива увага концентрується 
на комбінаторному діахронічному аспекті і відчутним є прагнення дослідити процес 
взаємопереходів всередині мовних відношень. Наприклад, для Дельоза одиницею дослідження є 
порожня клітинка всередині структури, яка порушує цілісність структури і приводить її до руху. 
Прагнення зайняти це порожнє місце спричиняє здатність до комбінаторики, адже порожнє місце 
завжди рухливе. Ця порожня клітинка свідчить про те, що структура є лише симулякром, який 
вигадує смисл, а не черпає його з реальності [2, с. 54].  
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Summary 

Chuyko N. Analysis Method in the Structuralism Cognitological Studies. The article substantiate the 
thesis that the introduction of the idea of the existence of "phonological structure of laws" that describes language 
ability to self-regulation (linguistic system defies isolation from awareness-speaking actors forms the preconditions 
necessary for speech) can be considered the foundation of cognitological definition of the concept of language as a 
means of communication (O.Marusina), that was oppressed by the appearance of signs of higher mental processes in 
man. Keywords: structure, method, use of language genesis of language. 
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ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ  

СОВРЕМЕННОЙ ЭПИСТЕМОЛОГИИ 
 

Осуществлена попытка переосмысления современной эпистемологии, основываясь на трансдисци-
плинарных перспективах теории познания, которые обусловлены развитием современной науки. В частности, 
продуктивная эпистемология, по мнению автора, может быть основана на синтезе трех подходов: 
энактивизма, акторно-сетевой теории и сложного мышления. Ключевые слова: методология, мышление, 
теория познания, трансдисциплинарность, философия, энактивизм, эпистемология. 

 
До недавнего времени эпистемология считалась сугубо философской дисциплиной. Даже 

дисциплинарные теории познания (касающиеся конкретных наук) были основаны на философской 
методологии и подходах, не включая методологию других наук или их наработки. Несмотря на то, 
что неопозитивисты, сделавшие так много для современной эпистемологии, отбрасывали 
философию, сводя ее к анализу предложений языка науки, и пытались апеллировать к точным 
наукам (математика, логика), их исследования изучаются в первую очередь именно философами. Во 
второй половине ХХ в. эта тенденция меняется – эпистемология становится трансдисциплинарной. 
Одним из первых заявил о курсе на «натурализацию эпистемологии» У. В. О. Куайн, 
предложивший, собственно, один из первых вариантов такой «натурализации» [13]. 

С точки зрения Куайна, теория познания не может игнорировать биологические и 
психологические аспекты субъекта познания. Эта позиция получила свое дальнейшее развитие в 
работах других ученых: психолога Дж. Дж. Гибсона с его экологической теорией зрительного 
восприятия; кибернетиков Х. фон Ферстера и Э.фон Глазерсфельда в их эпистемологическом 
конструктивизме; биологов У. Матураны и Ф. Варелы в их теории энактивизма; философов 
Э. Морена и К. Майнцера, физиков И. Пригожина и И. Стенгерс, пионеров сложносистемного 
мышления как философской установки. Эти ученые (и многие другие) делали упор на том, что 
знание не может рассматриваться отдельно от субъекта, а субъект не может элиминироваться и 
эксплицироваться из среды, в которой он бытийно укоренен. В теории познания происходил 
своего рода процесс ресубъективации (возвращения субъекта), начатый еще постпозитивистами в 
контексте становления парадигмы неклассической науки. На этом фоне закономерно начал свое 
становление трансдисциплинарный характер современной эпистемологии, когда методы и знания 
других наук стали полноценно и плодотворно использоваться в теории познания, лишая 
философию монополии на исследование человеческого знания. 

Объектом исследования в теории познания становится, помимо прочего, само научное 
сообщество – появляется социология науки (Р. Мертон, Б. Барнс, Д. Блур, Б. Латур, Дж. Калверт) и 
социальная эпистемология (С. Фуллер, Э. Голдман, И. Т. Касавин). Результаты социологии науки 
закономерным образом включаются в общий корпус проблематики эпистемологии, обогащая ее 
методологию социологическими методами исследования, а корпус знаний – знаниями о самом 
субъекте познания, о его окружении, его «жизненном мире» (Ф. Экскюль). Еще одним источником 
«трансдисциплинаризации» эпистемологии становятся когнитивные науки – психофизиология, 
нейрофизиология, когнитивная и экспериментальная психология и т.д. В философию они входят в 
виде единого направления исследований, известного как «философия сознания». Сама же 
философия сознания закономерным образом включается в теорию познания. Этой проблемой 
сегодня занимаются, представляя широкий спектр направлений исследований и философских 
позиций, Д. Деннет, С. Крипке, Х. Патнэм, Д. Чалмерс, К. Франкиш, Р. Пенроуз, Н. Кэтрайт, 
П. Черчланд и многие другие, включая ряд отечественных мыслителей. 

Актуальность. Несмотря на обилие направлений и подходов (а может быть, и в связи с этим 
обилием), на сегодняшний день по-прежнему не существует целостной модели трансдисципли-
нарной эпистемологии, в которой была бы проведена демаркация между существенными 
факторами, влияющими на научное знание и субъекта познания, и второстепенными факторами, 
которые можно было бы исключить, чтобы не создавать ненужного усложнения.  
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Именно поэтому целью статьи является попытка дать общий план такой модели нового типа 
эпистемологии, базируя ее на нескольких конкретных подходах, которые, по мнению автора, смогли 
бы дать возможность охватить богатейший материал современной эпистемологии и не дать крен в 
сторону релятивизма или формализма. Объектом исследования является современная эпистемо-
логия, предметом же – ряд направлений в ней, синтез которых, по мнению автора, позволит 
сформировать полноценную теорию познания, которая охватывала бы все необходимые аспекты, 
которые стоит учитывать при исследовании знания, познания, субъекта и научного сообщества. 

По мнению автора, трансдисциплинарной эпистемологией, которая смогла бы адекватно 
отображать все необходимые моменты, включенные собственно в объект эпистемологии, могла 
бы стать теория, основанная на синтезе трех подходов: энактивизма, акторно-сетевой теории 
Б.Латура и современной теории сложности. Выбор этих подходов вызван особенностями каждой 
из них и, в частности, тем фактом, что каждая из теорий плодотворно освещает тот или иной 
аспект исследуемой проблемы. Сочетание же исследуемых аспектов позволит эпистемологу 
получить полную картину исследуемого им объекта – познания. Для того, чтобы это 
проиллюстрировать, мы поэтапно изложим сущность сказанного в развернутом виде относительно 
каждой из теорий и ее соотнесенности с фрагментом системы научного познания. 

Энактивизм, по нашему мнению, является наиболее адекватной теорией репрезентации 
субъекта познания. Согласно теории энактивизма (разработанной в теориях биологов и философов 
У. Матураны, Ф. Варелы, Э. Рош, Э. Томпсона и их современных последователей) познание 
укоренено в жизни, а жизнь сама становится процессом непрерывного познания, представленного 
постоянным взаимодействием с миром, диалогом с ним и структурным сопряжением с системами, 
окружающими субъекта. «Жизнь становится категорией эпистемологической, поскольку жить и 
действовать для всякого живого существа означает познавать» [4, с. 174], – пишет об этом 
Е. Князева. Результат познания прямо зависит от психической, ментальной и телесной 
организации человека. Ум познающего субъекта должен рассматриваться как динамический, 
соотнесенный с телом и окружением, «утелесненный» и эмерджентный.  

Субъект не существует вне своего окружения и вне взаимодействия с миром, его нельзя, как 
на это надеялись представители классической науки, «извлечь» из эксперимента, элиминировать 
или поместить в некий «лабораторный вакуум» - лаборатория является лишь еще одним локусом 
взаимодействия, который по-прежнему существует исключительно в жизненной среде человека. 
Субъект познания представляет собой сложно организованную аутопоэтическую систему, которая 
взаимодействует с элементами среды, возникающими и существующими вместе с самим 
субъектом, трансформирующимися, и трансформируемыми самим субъектом в элементы 
собственной среды. Структурное сопряжение, взаимодействие субъекта и объекта познания через 
предмет, рождает новые формы окружающего мира и дает субъекту новые знания.  

Когнитивные способности человека биологически обусловлены и биологически ограничены, 
в связи с чем результаты естественных наук (биология, нейрофизиология, химия, 
психофизиология, генетика) должны необходимым образом быть включены в парадигму теории 
познания – они дают предел пониманию когнитивных способностей и помогают осознать, чем 
является наше объективное знание, представленное нам именно в таком виде, в каком мы его 
воспринимаем, в личном опыте или с помощью вспомогательных когнитивных инструментов. 
Охват человека вместе с его средой обитания позволяет также прослеживать динамику 
коэволюции среды и субъекта, их взаимного влияния друг на друга. Анализируя тесную связь 
«сознание – тело – окружающая среда», Э. Томпсон вводит понятие динамической 
коэмерджентности: «Динамическая коэмерджентность означает, что не только целое возникает из 
частей, но и части возникают из целого. Части и целое совместно возникают и взаимно 
определяют, придают специфические качества друг другу» [14, с. 38]. Собственно, этот процесс 
взаимодействия Части-Целого и следует понимать как элемент коэволюции. Мир когнитивного 
существа представляет собой область соотнесенности, которая порождена автономной 
деятельностью живого существа и способами его сопряжения с окружающей средой. Познание 
энактивно потому, что оно существует лишь в активности – даже умозрительные концепции и 
спекулятивные заключения опираются на внешние относительно субъекта познания явления – 
речь, символы, существующие знания, воспринимаемые сенсорной системой процессы и явления. 
Философ Д.Чалмерс когда-то писал, что процессы психики не проходят «в темноте» [12], с чем, в 
этом контексте, можно согласиться: процессы не проходят для субъекта в темноте потому, что 
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вокруг существует «свет», представленный внешней средой, которая, собственно, и формирует ум 
человека, его субъективную реальность и дает ему стимулы и образцы для практики, 
преображаясь в ходе самой практики, исходящей уже от энактивного человеческого ума. 

Принимая энактивистскую установку, мы, тем не менее, не впадаем в эпистемологический 
солипсизм, согласно которому – все знание, которым обладает человек, является исключительно 
конструктом его собственного ума, не имеющим отношения к реальности. Дж. Гибсон, психолог, в 
значительной мере повлиявший на становление энактивизма, пишет: «И при восприятии, и при 
познании происходят одни и те же процессы – экстрагирование и абстрагирование инвариантов. 
Различие между восприятием окружающего мира и его постижением – количественное, а не 
качественное. Восприятие неразрывно связано с постижением. Причины, побуждающие нас 
считать, что процесс видения совсем не похож на процесс познания, следует искать в старом 
учении, согласно которому видение слагается из временной последовательности сменяющих друг 
друга ощущений, тогда как познание складывается из постоянных понятий, хранящихся в памяти» 
[3, с. 366]. Современная эпистемология решительно отвергает установку, согласно которой 
видение и познание качественно различны. При этом же, отвергается и узкий эмпиризм, согласно 
которому опыт – это и есть само познание. Именно поэтому Гибсон подводит следующий итог: 
«Познание – это расширение процесса восприятия. Расширенное за счет дополнительных средств 
понимание включает все способы извлечения информации из стимульного потока» [3, с. 366]. 

Подобное понимание исключает некогнитивные виды сознания (вымысел, фантазия, 
галлюцинация, сновидение) из процесса взаимодействия субъекта с окружающим миром. При этом 
же, как было сказано выше, субъект не изымается из среды и не лишается своих собственных 
биологических и психических характеристик: все системы, влияющие на субъекта, сохраняются, 
представляя субъекта как систему, от которой тянутся своеобразные «сети» в мир социального, 
природного, интрапсихического. Следовательно, и понимание познания в контексте понимания 
субъекта обогащается, помимо философских методов и подходов, подходами биологическими, 
социологическими, лингвистическими, кибернетическими и др. (в случае с кибернетикой следует 
упомянуть не только Х. фон Ферстера и Э. фон Глазерсфельда – следует обратиться и к основателю 
этой науки, Н. Винеру, не устававшем констатировать обратную связь человека и его окружения [1]). 

От энактивного, «утелесненного» познания, следует перейти к структуре науки и научного 
сообщества, которая, по нашему мнению, лучше всего описывается «социологией ассоциаций» 
французского философа и социолога науки Б. Латура, известной более как акторно-сетевая теория. 
Уже в более ранней работе «Наука в действии», Латур утверждает о социальной иерархии и 
компонентах, которые составляют научную деятельность [7]. Наука предстает не как совокупность 
субъекта, объекта и научной практики – она представляет собой совокупность таких компонентов, как 
научные сообщества (коллективы и научные школы), спонсоры исследований (государство и частные 
лица), лабораторное оборудование, материал для экспериментов (от добровольцев клинических 
испытаний до шимпанзе и морских свинок), среды ретрансляции знаний как подготовительный этап 
для наукотворчества (университет, институт, академия, школа), общество как таковое (формирующее 
субъекта науки и всегда имеющее собственное мнение относительно характера и результатов научных 
исследований), совокупность необходимого оборудования. Помимо компонентов, отдельную роль 
составляют процессы и события, без которых науку нельзя мыслить как науку: конференции, 
симпозиумы, защиты диссертаций, сборы образцов, конкретные методы исследований, демонстрация 
результатов внутри научного сообщества и за его границами (например, демонстрация спонсорам или 
обществу), улаживание разногласий между научными школами и т.д. 

«У мира науки и техники есть внутреннее содержание, потому что есть внешнее. Но у этого 
незатейливого вывода есть непременное обратное следствие: чем серьезнее, грандиознее, чище 
наука внутри, тем дальше ученые должны выходить вовне» [7, с. 252]. По Латуру, все процессы и 
институции можно поделить на шесть основных групп: деньги, инновации, аргументы, 
инструменты, рабочая сила и объекты [7, с. 257]. Каждая из групп представлена как внутринаучно, 
так и вненаучно, коль скоро каждый из компонентов содержит в себе внутренние противоречия, 
единство которых определено самим характером группы (эти выводы сходны с понятиями 
«внешней» и «внутренней» истории науки у И. Лакатоса [6]). Собственно, эти группы и 
представляют собой основу акторно-сетевой теории. Группы предлагается называть «сборками» в 
связи с изменчивостью, неоднородностью, открытостью внутренней составляющей каждой группы. 
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Постоянная подвижность границ, изменчивость внутренних компонентов, смена 
процессов взаимодействия с другими сборками, возникновение «суб-сборок» в каждой новой 
сборке и интеграция двух разнородных до определенного времени сборок – все эти моменты 
необходимым образом следует включать в исследование феномена науки. В своей работе, 
посвященной введению в проблематику акторно-сетевой теории, Латур пишет: «Любое действие 
будет прокладывать свою траекторию через совершенно чуждые друг другу модусы 
существования, соединившиеся именно благодаря своей гетерогенности. […] АСТ полагает, что 
не следует просто считать вопрос о взаимосвязи гетерогенных акторов закрытым, и то, что 
обычно понимают под «социальным», вероятно, относится к новому соединению акторов новых 
типов. АСТ утверждает, что если мы хотим быть немного реалистичнее в понимании 
социальных связей, чем «разумные» социологи, то следует признать, что процесс любого 
действия редко состоит из отношений типа «человек – человек» (для которых в любом случае 
вполне достаточно базовых социальных навыков), или отношений типа «объект – объект», но, 
вероятно, зигзагообразно движется от одного типа к другому» [8, с. 107]. 

В обычный ход научной практики всегда вторгаются чуждые ей процессы и объекты, будь 
то научные открытия или ошибки в исследованиях. Социальная укорененность научной практики 
порождает проблему изучения не только и не столько «сборок», составляющих вместе то, что мы 
привыкли называть «наукой как социальным институтом»: возникает также проблема изучения 
отношений между сборками, типов взаимодействия между компонентами. Отношения же эти 
всегда определенным образом детерминированы как социально-исторически, так и генеалогически 
(в том смысле, что социальное неспособно всецело детерминировать генезис, гомеостаз и 
морфостаз каждой конкретной сборки – изменения «изнутри», на уровне определенной 
автономии, происходят с такой же частотой, как и изменения под влиянием внешних факторов и 
компонентов). Объекты никогда не уходят на задний план, потому что не являются ни фоном 
научного исследования, ни пассивным явлением, на которое субъект лишь активно влияет. 
Объекты исследования активным образом взаимодействуют с субъектом познания, отношения с 
ними можно установить определенным образом (как истинным, так и ложным), или же вообще не 
установить их, не получив, собственно, никакого знания. Человек давно не созерцает объекты, как 
древнегреческие философы – он всегда активно вмешивается, будь то создание искусственной 
ситуации (изменение естественной для объекта среды) или эксперимент в естественной среде 
(установление определенной связи с самим объектом). 

Кроме того, сам субъект познания представляет собой сборку, пересечение разного рода 
сетей и сборок: лингвистических, этических, политических, религиозных, общесоциальных, 
эпистемических, эстетических, вплоть до биологических (что было рассмотрено нами выше). 
Именно поэтому, субъект познания в каждую конкретную эпоху является таким, каковым он 
является – это не простая тавтология, а факт сложной изменчивости социобиологических 
процессов, формирующих субъекта познания в конкретный момент исторической эпохи. В рамках 
акторно-сетевой теории науку следует понимать как связанный ряд действий, каждый участник 
которых рассматривается как полноценный посредник. Это «нарратив, или описание, или 
высказывание, в котором все акторы не сидят сложа руки, а что-то делают. Каждая точка в таком 
тексте может стать точкой бифуркации, событием или источником нового перевода вместо того, 
чтобы переносить эффекты, не трансформируя их» [8, с. 181]. Таким образом, наука предстает не 
просто как целое (неподвижное и данное трансцендентно), но как целостность – процесс 
становления, непрерывное движение на пути к собственной сущности, прослеживаемое не только 
в общем историческом генезисе, но и в контексте взаимного влияния и неравномерного изменения 
сборок, которые являются существенными для науки. 

Сеть представляет здесь собой не метафорическую паутину связи, но, скорее, сам способ 
связи между акторами – компонентами сборок, вовлеченными в действие, преобразовывающее 
сборку. В таком понимании, в науке как в сборке объекты и субъекты познания являются 
равноценными акторами, каждый из которых имеет собственные особенности и между которыми 
установлены особые типы взаимодействия, которые постоянно меняются. Собственно, именно на 
типе взаимодействия (сводя его к методологии исследования) делает акцент неклассическая наука 
(если мы обратимся к В. Степину [11] и Т. Куну [5]). В нашей трактовке, взаимодействие 
расширяется: помимо методологии, речь идет о взаимном влиянии, которое можно обозначить 
кибернетической метафорой «петли обратной связи»: существует обратная реакция, последствия 
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действий, производимых субъектом относительно объекта. Вещи «дают сдачи». Изучая как 
компоненты, так и типы взаимодействий между компонентами и последствия, которые эти 
взаимодействия порождают (изменения, генезис, гомео- и морфостаз), мы получаем совершенно 
иную картину научного сообщества, намного более сложную, чем простые социо-
эпистемологические интерпретации научного сообщества, но и более полную. 

Наконец, третьим элементом нашей теории, который позволит нам адекватно воспринимать и 
анализировать объект научного познания, и, в сущности, реальность как таковую. По мнению автора, 
онтологическим базисом науки может выступить теория, известная как «сложное мышление». Как 
известно, теория сложности в науке была создана биологом Л. фон Берталанфи. Наиболее же 
полновесное философское свое обоснование она получила в работах французского философа 
Э. Морена, в частности – в его пятитомнике «Метод. Природа Природы» [10]. По мнению Морена, 
физика, биология и антропосоциология как области познания всегда пребывают в неразрывном 
единстве друг с другом. Это возвращает нас к энактивистской установке: объект познания не дается 
нам в отрыве от субъекта, а субъект принципиально неустраним из процесса научного познания. 
Согласно принципу сложности, три упомянутых области познания пребывают в циклической 
зависимости, и нельзя выделить главенствующую область, которая детерминирует остальные – все 
они, в процессе научного познания и жизнедеятельности, взаимно детерминируют друг друга. В 
контексте сложного мышления, именно таким образом возможно сохранение концепции коэволюции 
– развития среды и человека, их циклическая зависимость и взаимное влияние. Коэволюция как 
процесс, бесспорно, влияет и на процесс научного познания и на сами знания. «Постигнуть 
цикличность – это, следовательно, открыть возможность метода, который, заставляя 
взаимодействовать отсылающие друг на друга термины, стал бы продуцировать в ходе этих процессов 
и обменов сложное знание, несущее в себе свою собственную рефлексивность» [10, с. 45]. 
Цикличность эта в контексте онтологии науки может быть познана благодаря конституированию 
взаимодействия порядка, беспорядка и организации. Бытие, космос, самоорганизуется из беспорядка в 
порядок через сложные процессы организации. Организация необратима и неоднозначна – любой 
порядок всегда содержит «свое иное себя», как замечал еще Г. В. Ф. Гегель [2]. Физика, исследуя 
процессы энтропии/негэнтропии, подтвердила эти философские выводы, предвосхитившие 
современную теорию сложности, в том числе – и на уровне естественных наук (более подробно об 
этом подтверждении см., например: [9]). Онтология науки, таким образом, может быть представлена 
через двойственную интерпретацию реальности (дихотомия порядок – беспорядок), два состояния 
которой соединены непрерывным взаимодействием на всех уровнях – от субатомного до 
межзвездного. «Хаос постоянно присутствует в нижележащем слое как внутренняя ткань нашей 
природы (physis). Атом есть превращение этого хаоса в организацию» [10, с.88], – пишет Морен. 
Наблюдатель всегда связан с некой преобразующей практикой, всегда существует некий круг 
коммуникативной связи между физическим и психическим, перевод психического и 
информационного в организационное, физическое и термодинамическое. И наоборот – физическое, 
биологическое, становящееся, будучи схвачено мыслью, становится антропосоциологическим, и 
только в этот момент становится объектом научного познания. 

По мнению теоретиков сложности, сама антропосоциальная реальность нуждается в 
интеграции с биологической эволюцией (таким образом, субъект познания понимается именно в 
рамках своей социобиологической природы, а не в контексте либо социо-, либо биологической 
природы), но сама биологическая эволюция должна быть интегрирована, в свою очередь, в 
организационную эволюцию природы, в ландшафты эволюции всего Универсума, краеугольным 
набором сложнейших свойств которого является, собственно, сам наблюдатель. И снова мы имеем 
дело с цикличностью, о которой было сказано ранее. Данная эпистемологическая петля, тем не 
менее, не является порочным кругом – она представляет собой возможность адекватного 
представления онтологии науки, в которой субъект не элиминируется, а объекту «возвращаются» 
его реальные свойства – не свойства пассивного реципиента действий человека, но свойства 
феномена, который взаимодействует с человеком, который связан с ним циклически. Циклическая 
зависимость и взаимная детерминированность физического, биологического и социального, а в 
нашем случае – субъекта и объекта научного познания, представима, по мнению Е. Князевой, 
через метафору «танца», где субъект и объект – два партнера, которые по очереди «ведут» друг 
друга [4]. Информация (знание) детерминирована не только социально, но и, естественно, 
физически, а физические факты понимаются не только как «вещь в себе», но и, соответственно, 
культурно, символически (собственно, субъект познания не мыслит природу иначе, кроме как в 
рамках определенных символических систем, созданных для упорядочивания полученной извне 
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информации, сохранения ее и противостояния «информационному шуму» и энтропии). Таким 
образом, онтология науки как таковая и объект познания в частности непредставимы без 
включения в реальность субъекта, без уравнивания объекта и субъекта в собственных свойствах. 
Физическая укорененность обоих сомнению на сегодняшний день не подлежит. Одновременно с 
этим, нельзя игнорировать многоуровневость как объекта, так и субъекта и, естественно, самих 
познавательных практик, итогом которых, собственно, и становится то, что мы называем научным 
знанием, то, что является объектом эпистемологии. 

Вывод. Переосмысленная в рамках сложного мышления эпистемология, таким образом, 
должна быть одновременно физической, биологической, культурологической, антропологической, 
социологической, логико-гносеологической и методологической. Потеря любого из компонентов 
может обречь все старания построить адекватную теорию познания на незавершенность, 
трансдисциплинарный характер современной эпистемологии означает не только «переход» 
методов и знаний из одной области в другую, но также и плодотворную их кооперацию, 
взаимодействие, дающее возможность получения качественно нового знания и приближения 
интерпретации процесса познания от менее совершенной – к более совершенной и 
всеохватывающей. Естественно, завершенной метатеории знания нет и быть не может, коль скоро 
незавершен сам процесс научного познания, но вектором развития, общей установкой 
современной эпистемологии, должна стать ее принципиальная трансдисциплинарность, осознание 
процесса познания как многоуровневой системы, которая содержит в себе огромное количество 
компонентов – от физических законов и биологических свойств наблюдателя до особенностей 
истории и культуры человечества – без которых наука как таковая попросту немыслима. 
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Summary 

Kazakov M. Transdisciplinary Perspectives of Modern Epistemology. The paper is dedicated to an attempt 
of reconsideration of modern epistemology, basing on transdisciplinary perspectives of the theory of cognition, that are 
determined by features of modern science. Particularly, to author’s mind, the productive epistemology may be built on 
the basis of three approaches: enactivism, actor-network theory and the theory of complexity. Keywords: epistemology, 
complexity, transdisciplinarity. 
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ДИНАМІЧНА МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ ЯК ФОРМА НАУКОВИХ 
ЗВ’ЯЗКІВ У СУЧАНИХ ЕКОЛОГІЧЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 
Розкривається методологічний зміст концепції динамічного дослідження Д. Кемпбелла та її роль у 

розумінні міждисциплінарних зв’язків у екології. Основною тезою автора є те, що динамізм, як суттєва 
властивість досліджень складних об’єктів, формує специфічну форму співпраці між науковцями з різних 
галузей – наукові зв’язки. У статті розглядаються теорія безмасштабних мереж А.-Л. Барабаші, принцип 
діалогіки Е. морена, теорія самоорганізованої критичності П. Бака, що дозволяють обґрунтовано вести 
мову про наявність міждисциплінарної наукової взаємодії між дослідниками та можливості застосування 
такої взаємодії при вирішенні екологічних проблем. Ключові слова: динамізм, діалогіка, екологічна 
раціональність, міждисциплінарність, наукові зв’язки. 

 
Серед множини наявних підходів до опису сучасного стану суспільства та науки найбільш 

гострими, з огляду на процеси глобалізації та інформатизації, є проблеми у сфері екології. 
Екологія, будучи складною комплексною дисципліною, вимагає глибокого та всебічного 
розуміння об’єкта вивчення. Таку спроможність виявляє сучасна тема міждисциплінарних 
досліджень. Вона викликана ситуацією неможливості деякими дисциплінами (внаслідок 
складності об’єкта) власними засобами і методами розв’язувати увесь спектр проблем, достатній 
для досягнення бажаного результату. Залучення ж різноманітних галузей знання до дослідження 
спільного об’єкта уможливлює розширення дослідницьких стратегій та сприяє пошукові найбільш 
адекватних, правильних розв’язків, які мають практичну значущість. 

Зважаючи на такі процеси у розвитку знання, для нас цікавим є питання про те, який зміст 
має сучасне екологічне знання, враховуючи такі атрибути: глобальність, динамізм, 
конвергентність. У зв’язку з цим метою статті є спроба обґрунтування принципу динамізму як 
засадничого в наукових зв’язках, формою яких є міждисциплінарний екологічний проект. 

Ідея динамізму як фундаментальної засади побудови плану динамічного експерименту та 
його перебігу, змістовно була виражена у праці Д. Кемпбелла «Моделі експериментів у соціальній 
психології та прикладних дослідженнях». Проблемами міждисциплінарності в загально-
методологічному плані займаються В. Аршинов, В. Буданов, І. Добронравова, Л. Киященко, 
Л. Сидоренко, В. Стьопін та ін. Проблеми, пов’язані з мережами наукової співпраці, 
досліджувались у працях таких учених як М. І. Дж. Н’юмен, С. Легманн, А.-Л. Барабаші, 
Х. Дженг, Д. Кемпбелл, З. Неда, І. Равац, А. Шуберт, Т. Віцек та ін. 

Звертаючи увагу на поняття інтеркорпоральності, вживане О. Князевою у статті 
“Енактивізм: концептуальний поворот в епістемології” [5], нам видається слушною аналогія з 
тим, що можна назвати винятковістю міждисциплінарних наукових зв’язків. У 
вищенаведеному понятті мова йде про середовище, в якому перебуває жива істота. Зовнішнє 
середовище зумовлює формування коеволюційної дієвості живих істот, що у свою чергу 
призводить до формування у них на цій підставі їх коеволюційності, і як результат – тілесної 
організації та певних викарбуваних когнітивних здібностей [5, с. 92]. Зважаючи на таке 
тлумачення сутності поняття інтеркорпоральності, винятковою характеристикою 
міждисциплінарних зв’язків, на нашу думку, є специфіка взаємодії між фахівцями. Вона 
уособлюється у способі ставлення одних науковців до дослідницьких результатів інших. 
Будуючи певну гіпотезу чи пропонуючи дослідницьке розв’язання проблеми на базі власних 
знань, кожен науковець вже перебуває у ситуації, що передує міждисциплінарному проекту. 
Тобто, кожен з учасників такого проекту самоідентифікує себе як галузево самообмеженого у 
розв’язанні проблеми і як такого, що потребує допомоги інших науковців, враховуючи 
особливості їхнього бачення спільно обговорюваної проблеми. 

Подібні до міркувань О. Князевої ідеї висловлював у своїй праці “О систематике 
антропологии” [2] відомий представник філософської антропології XX ст. Арнольд Гелен. На 
його думку, з недосконалості людської природи випливає необхідність створення адекватної 
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форми перебування людини у світі для безпеки й комфорту, тобто перетворення людиною 
самої себе як природи другого порядку, враховуючи що перша природа це стихія. Змінюючи 
цю стихію, людина прагне змусити її підтримувати себе. Такі дії з боку людини і є механізмом 
постання культури, як феномену суто людського, що виник внаслідок людських дій як 
компенсація власної природної непристосованості. Ще одним важливим моментом, на думку 
Х. Плеснера, розкритим у роботі “Ступени органического и человек. Введение в философскую 
антропологию” [8] є те, що людина в культурному середовищі повинна усвідомлювати власне 
місце як нічиє інше, а як саме її власне – тобто позиціонувати себе як таку, яка знає, яке місце 
є саме її, щодо усвідомленої наявності інших або «чужих». Так, Х. Плеснер вважає, що це все 
уможливлюється лише за рахунок відкритості суб’єкта світові, а також його ексцентричності, 
тобто способі вияву такої відкритості (тобто, зорієнтованістю, що не є вродженою) до інших 
суб’єктів, оскільки “Ексцентричність одночасно зумовлює втрату людиною довіри до 
безпосередності свого знання, до прямоти свого реального контакту, що існує для неї з 
абсолютною очевидністю. Оскільки подібно до того, наскільки ексцентричність взагалі робить 
можливим контакт з реальним, так вона ж робить його здатним і до рефлексії” [8, с. 140]. 

Погляди А. Гелена і Х. Плеснера наводяться мною для пояснення зв’язків, які виникають у 
ситуації усвідомлення представниками різних дисциплін обмеженості власної дисциплінарної 
компетентності завдяки рефлексії, що призводить до потреби скооперованості в спільному 
проблемному горизонті. 

Аналізуючи витоки енактивізму, О. Князева перелічує сфери наукового знання, визнаючи їх 
як міждисциплінарні й трансдисциплінарні [5, с. 93]. Серед них особливо цікавими з погляду 
динамізму наукових зв’язків вважаємо дві: теорію самоорганізованої критичності П. Бака і теорію 
мереж А.-Л. Барабаші. 

Теорія самоорганізованої критичності, сформульована П. Баком, Ч. Тангом та 
К. Візенфельдом 1987 року, була розроблена внаслідок спроби осмислення, пояснення 
механізму протікання та передумов динаміки у складних, багатоелементних системах. 
Дослідниками запропоновано новий підхід, потреба в якому виникла через ситуацію 
обмеженості попереднього, що передбачав вивчення окремих елементів системи і механізмів, 
які функціонують всередині неї, з позиції пропорційності відповіді великої інтерактивної 
системи щодо її дестабілізуючого чинника (виклик). За вихідний стан пояснення динаміки 
великої інтерактивної системи брався підхід стану рівноваги, який час-від-часу міг 
порушуватися певними зовнішніми подразниками. Новий же підхід, за своєю суттю, є 
холістичною теорією динамічних систем [3, с. 16]. Одним із принципових моментів цієї теорії 
є те, що робота зі складними системами, складеними, тобто такими, що сформовані множиною 
елементів, котрі перебувають у взаємозв’язку, залежні від ланцюгової реакції, яка може 
впливати на будь-яку кількість елементів системи. У такій системі масштаб не має значення, 
оскільки ланцюгові реакції і динамізм є невід’ємними характеристиками буд-якої системи. 
Тобто, мова йде про те, що механізм виходу системи із стану рівноваги під впливом зовнішніх 
дестабілізуючих чинників, що призводить до великих або малих подій, один і той самий. 
Системи, що складаються із певної множини елементів, постійно еволюціонують від одного 
метастабільного стану до іншого, ніколи не досягаючи рівноваги [3, с. 16]. У цілому, теорію 
самоорганізованої критичності можна охарактеризувати, взявши за основу цієї теорії базову 
модель – купу піску. Ця модель ілюструє ситуацію, коли складна цілісна система перебуває в 
критичній точці (точці біфуркації), в якій відбувається зміна числа чи типу станів рівноваги 
системи, де через додавання в купу піщинок система зрештою приходить до граничного стану, в 
якому її рівновага порушується і, як наслідок – відбувається перерозподіл певної маси піску не 
порушуючи загальної цілісності купи (системи). Отже, можна передати її суть, навівши епіграф 
із статті “Самоорганизованная критичность”: “Системы с большим количеством взаимо-
действующих элементов естественным образом эволюционируют к критическому состоянию, в 
котором малое событие может привести к катастрофе. Явление самоорганизованной 
критичности объясняет динамику землетрясений, рынков и экосистем” [3, с. 16].  

Через некритичне сприйняття голістичних властивостей вказаної теорії, що пояснює 
глобальний рівень функціювання елементів у складних системах, поширюється думка про 
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важливість подальшого вивчення різноманітних наукових сфер, які завдяки такому підходу 
набувають нових, ще не вивчених, дослідницьких характеристик. Однак можна визнати, що за 
допомогою вищеозначеної теорії успішно досліджується динаміка системи з позиції 
монодисциплінарності. 

Визнаючи, що голізм може бути інтерпретований через динамізм, слід вказати на його 
неспроможність описувати так званий складний динамічний комплекс. Такий комплекс 
визначається через відомий принцип доповняльності. Складний динамічний комплекс сьогодні 
трактується як існування двох і більше систем з несумірними елементами, кожна з яких виконує 
одну й ту саму функцію (В. Заславський) [4]. Називаючи такі системи різнотипними, визначають, 
що відмова, граничний стан елементів однієї з функціонально дубльованих систем не може бути 
причиною кризи та граничних станів системи іншого типу. 

Доповняльність як основа зв’язку двох принципово різних за своїм набором елементів 
систем ігнорується в голізмі. У природі неодноразово виявляли, що у випадку зникнення одного 
виду хижаків їх замінюють інші. Отже, голізм не вичерпує динамізму. Треба враховувати, що 
голізм критикується з позицій “динамічної міждисциплінарності”. 

Якщо ж говорити про теорію безмасштабних мереж А.-Л. Барабаші, то звернувши увагу на 
основні принципи, на яких вона будується, можна побачити її глибинний зв’язок із динамічністю 
наукових зв’язків, які можуть складати основу для розуміння природи і способів розв’язання 
екологічних проблем. Ласло Барабаші і Река Альберт (90-ті роки XX ст.), досліджуючи 
властивості реальних мереж, вирішили нестандартно підійти до їх розуміння. “Мережею (network) 
називається сукупність вузлів, поєднаних зв’язками” [3, с. 248]. 

Засновником теорії безмасштабних мереж вважають самого А.-Л. Барабаші, оскільки 
власне йому належить її математичне обґрунтування [11]. Маю визнати, що цю теорію складно 
описати, послуговуючись якимись загальними термінами, зважаючи на те, що її зміст 
базується на використанні спеціалізованих понять, як правило з дискретної математики. 
Зокрема, доводиться використовувати терміни теорії графів, оскільки вона зручно ілюструє 
спосіб утворення вузлів і зв’язків між ними у реальних мережах, які можна вважати 
безмасштабними. Отже, модель безмасштабної мережі (scale-free network) представляє собою 
мережу з певної кількості вузлів, кількість яких зростає за степеневим законом і між якими 
формуються взаємини, які пов’язують зв’язки існуючих вузлів із зв’язками тих вузлів, що 
постійно додаються. У такому процесі діє механізм переважного приєднання. Він полягає в 
тому, що “ймовірність приєднання П нового вузла до вже наявного вузла i, залежить від 
ступня kі вузла i… Підсумовування ведеться за всіма вузлами” [3, с. 255]. 

Доречно ще раз наголосити, що одним із аспектів теорії безмасштабних мереж є те, що 
засобами, які моделюють зміст цих теорій, можна аналізувати властивості деяких реальних 
мереж. Такими є мережі співпраці [див.: 3, с. 256]. У моєму розумінні, такими мережами 
співпраці, кооперації можна вважати наукові товариства, або галузі знання, що постають у 
вигляді наукових зв’язків як міждисциплінарний комплекс. І головною, на мою думку, 
властивістю таких наукових зв’язків є їхня динамічність. Така властивість збігається і навіть 
прямо визначає безмасштабні мережі. Вона сформульована як неодмінна умова, механізм для 
існування самої мережі – це її зростання. А це те, що не можна не вважати постійною 
мінливістю, динамічною властивістю мережі. Особливо якщо дивитися на це з погляду 
концепції «зростання знання» К. Поппера. Отже, теорія безмасштабних мереж видається мені 
ефективною як один із варіантів опису, розуміння явищ, які сьогодні визначають розвиток 
науки – це наукові зв’язки, що базуються на розумінні екологічної дійсності. Така теорія може 
бути ефективною у спробах розуміння способів сучасного розв’язання екологічних проблем. 
Тому, динамічну міждисциплінарність, у різних її виявах, можна вважати осмисленою формою 
організації наукових зв’язків у сучасних екологічних дослідженнях. 

Концепція енактивізму в контексті аналізу, розуміння та спроб розв’язання екологічних 
проблем виявляє, що до ряду основних її рис серед наявних та описаних входять сім [5, с. 94], і 
саме на другому місті перебуває динамізм. Для нас важливим у цій характеристиці динамізму є 
аспект мислення як процесу, в якому відбувається рух знання. У свою чергу, ми розуміємо такий 
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рух як множину наявних знань, думок, які презентують ті галузі знання, котрі поєднуються через 
своїх представників для розв’язання різних проблем, зокрема екологічних. 

О. Князева стверджує, що “Динамический подход в когнитивных науках и в философии 
сознания становится всё более востребованным” [5, с. 94]. У цьому розумінні доречним є поняття 
екологічної раціональності, що відображає зміст раціонального складника динамічності наукових 
зв’язків, яка полягає у здатності конкретного дисциплінарно локалізованого науковця (фахівця) 
усвідомлювати ефективність, корисність власних дослідницьких ідей та пропозицій у розв’язанні 
екологічних проблем міждисциплінарною групою. 

Іншими словами, динамізм постає і як наслідок наявності когітологічно визначеної здатності 
бачити особистісний внесок у спільні рішення та дії щодо складної, міждисциплінарної 
екологічної проблеми. Такі зв’язки створюються шляхом залучення у міждисциплінарний проект 
різних фахівців, які постають у скооперованій діяльності, що має вигляд системи (складне ціле), в 
якій кожен із дослідників, будучи при цьому парадигмально відмінним від інших (як частина), є 
елементом наукового дискурсу. 

У міждисциплінарності іманентно закладена когнітивна ситуація, в якій представники 
різних наук існують як носії різних онтологій, методів, критеріїв, філософських засад, ідеалів і 
норм, ціннісних характеристик своїх досліджень, які є парадигмально несумірними. Мережу 
взаємозв’язків і взаємодій міждисциплінарних досліджень не можна визнати комунікативною, 
оскільки міждисциплінарні дослідники взаємодіють як носії несумірних парадигм.  

Наявність такого зв’язку, в розумінні міждисциплінарності, Е. Морен характеризує терміном 
«діалогіка», який в якості принципу характеризує взаємодоповнюючий необхідний характер 
різнорідних галузей знання, що в парадигмальному розумінні зазвичай є несумірними чи навіть 
антагоністичними. “Истина заключается в объединении антагонистических, но вместе с тем и 
дополняющих друг друга понятий” [7, с. 14]. 

Кожна з окремих наук у своїх дослідженнях як учасник складного міждисциплінарного 
комплексу може презентувати представникам інших наук лише валідні факти, методи, інтереси 
(турботи). Тому кожен з дослідників (науковців), усвідомлюючи себе як дисциплінарно відмінного, 
розуміє власну корисність для спільного з іншими дослідниками розв’язання проблеми. Таке 
розуміння базується на множині підходів і взаємозалежно скорегованих і впроваджених рішень 
інших науковців, які у свою чергу визначаються спільною дослідницькою проблемою. 

У результаті такої спільної діяльності окремих дослідників відбувається творення 
принципово нових смислів, рішень, які скеровані некомунікативним інформативним зв’язком 
взаємодій. Рух думки, рішень учених у процесі аналізу екологічної проблеми та на кожному етапі 
її розв’язання постає як активна дія одних науковців з відкритими результатами інших, у 
розумінні можливостей трансформації таких знань. 

З позиції динамічності переліку дисциплін, який дає достатньо вичерпну відповідь на 
запитання про наявність даних для ефективного розв’язання екологічних проблем бути не може, 
оскільки об’єктивність невичерпна у своїх властивостях і виявах. 

Динамічна міждисциплінарність, когітологічно виявляє, що проблема антагонізму суб’єкта і 
об’єкта знімається комплексністю дослідження. В сучасних екологічних дослідженнях мають 
місце «плаваючі факти», наприклад, дані екологічного моніторингу спричинюють постійну зміну 
параметрів, «упорядковуючих чинників», тобто наперед задані абстрактні схеми в сучасній 
екології не працюють. Кожні рішення стають унікальними. 

Варто враховувати, що емпіричні дослідження треба поділяти на підтверджуючі теорії 
(верифікація) та заперечуючі (фальсифікація). Йдеться про праксіологічну абдукцію, що постає 
скеровуючим принципом в усвідомленні загальної екологічної проблеми. Загальноекологічна й, 
отже, актуальна проблема має таку властивість, що дозволяє представникам різних наук побачити 
свою корисність у процесі її розв’язання своїми дисциплінарно обмеженими методами. 

Усвідомлення, осмислення власного самообмеження є основа формування взаємодії 
учасників складного комплексного міждисциплінарного екологічного дослідження. Тож 
міждисциплінарна взаємодія різних фахівців зводиться до взаємної презентації кожним учасником 
можливості кооперуватися. Кооперація у цьому випадку розуміється як взаємодія різних людей, 
що керуються усвідомленням неможливості бути успішними у динамічному взаємозв’язку різних 
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можливостей. (Ця ситуація відображає відсутність наперед зрозумілої моделі поведінки учасників 
дослідження.) Іншими словами, різні можливості не визначають наперед визначену поведінку, 
(наукові зв’язки) кожного учасника розв’язання складної комплексної міждисциплінарної 
проблеми. Тобто загальне розуміння спільних дій має характеризуватись як основа розуміння 
кожним власної ролі (призначення) іншого у спільній взаємодії. 

Вказане демонструє, що міждисциплінарність реалізується як «знання про призначення» 
іншого, а не знання про онтологію, деонтичність іншого. Це свідчить про існування інформативної 
взаємодії, яка не описується комунікативно, герменевтично, феноменологічно, теологічно. 
Доводиться визнати, що когітологічно, екзистенційно, аксіологічно, праксіологічно взаємодія 
людей у складному міждисциплінарному комплексі презентує параметри людей, які взаємодіють, 
знаючи про неможливість знати один одного тотально. У цьому контексті важливим, на мою 
думку, є вже згадане поняття «діалогіка», яке вживається Е. Мореном [7]. 

«Діалогіка», вказуючи на можливість застосування підходу неможливості використання 
«принципів» (правила неможливості використання правил), самовизначається як 
основоположення, джерело правил, принципів. Діалогічна дійсність – реальність, яка скеровує дії 
іншої людини. Діалогіка є описом успішних взаємопов’язаних дій різних людей, які, 
усвідомлюючи неможливість індивідуальних зусиль, вступають в дискурсивну практику. Якщо 
представник конкретної науки щодо загальної проблеми не здатен усвідомити позитивність своїх 
зусиль, тобто наявність у ній своїх специфічних завдань і підпроблем, він не може бути активним 
учасником міждисциплінарного проекту (дослідження). 

У зв’язку з цим неодмінним є так званий демократичний принцип міждисциплінарної 
самоорганізації, що відображає потребу в публічності фундаментальних екологічних проблем. 
Можна виголосити тезу, яка полягає в тому, що складні комплексні міждисциплінарні екологічні 
проблеми мають розв’язуватися в університеті, а не в ієрархічно організованих академіях. 
С. Порев у параграфі “про місце науки в університеті” своєї праці “Університет і наука. 
Епістемологія, методологія і педагогіка виробництва знань” [10], досліджуючи питання 
взаємозв’язку науки та університету, знань у цих соціальних інститутах, згадує  міркування на 
цю тему В. фон Гумбольдта. В університеті діє так званий демократичний принцип міждисци-
плінарної самоорганізації. Він полягає в тому, що пізнання відбувається у науковому руслі як 
пошук розв’язання проблем, які ще досі не знайдено, не створено. Пізнання в університеті не є 
аксіоматичним або догматичним: “…університети завжди займаються дослідженнями” [10, с. 
11], тобто формулюванням проблем і пошуком їхнього розв’язання. Університет завжди має 
ознаку науковості, оскільки пов’язаний з останньою через її рушій – проблему. 

Суттєвим у міркуавннях С. Порева, на мою думку, “є погляд на наукове знання як на таке, 
що не повністю здобуте і ніколи цілком не отримується” [10, с. 11]. Це дає підстави говорити про 
особливість університету, що полягає в тому, що фахівці як дослідники динамічно формуються в 
процесі самого дослідження. Тому цілком виправдано можна стверджувати, що цей принцип може 
бути одним з аспектів формування динамічного міждисциплінарного проекту. 

Перебуваючи у ситуації динамічного наукового зв’язку, ряд фахівців, умовно кажучи, 
має координатора. Завдання координатора міждисциплінарного проекту – побачити тих, хто 
сам себе ідентифікував як компетентного в проблемі. Його завдання – виявлення 
спроможності фахової самоідентифікації в ситуації аналізу певним науковцем проблеми, яку 
він бачить завдяки подачі її в поле власного сприйняття координатором (іншим науковцем). 
Йдеться не про нав’язування фахових, інтелектуальних інтенцій щодо певного проекту чи 
проблеми, а лиш фокусування уваги конкретного дослідника, виходячи з його інтересів, на 
тому, що певні процеси чи стани справ, мають характер проблеми. Як наступний її етап, 
можна говорити про те, чи сприймає конкретний фахівець як дослідник певний стан справ як 
проблемний чи ні. І чи самоідентифікує він себе після визнання того, що певний стан справ 
таки є проблемою, як такого, що бачить свою користь для її розв’язання. 

Аналіз динамічності наукових зв’язків як засади сучасної екології виявляє 
інформаціональний характер (М. Кастельс) сучасного суспільства [12], який презентує різницю 
екологістського й екологічного ставлення до дійсності. У першому випадку, з наївно-буденним 
сприйняттям дійсності, в якому домінує вірування в людину як таку, що здатна за допомогою 
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розуміння знаходити методи розв’язання екологічних проблем. У другому випадку, 
інформаціональність локалізує фахівців екологів у вузькоспеціалізовану групу, що складається з 
представників різних наук, які усвідомлюють неможливість у межах однієї дисципліни без 
допомоги представників інших дисциплін розв’язувати екологічні проблеми, тобто, 
усвідомлюється складність, комплексність таких проблем. 

Зазначена кооперація між науковцями може визначатися через метод динамічного 
моделювання експериментів Д. Кембелла. Він описаний у праці “Моделі експериментів у 
соціальній психології та прикладних дослідженнях” так: “…нам необхідна більша кількість часу і 
усвідомлення того, що тривале і багаточисельне експериментування більш характерне для науки, 
на відміну від одиничних завершених експериментів” [6, с. 38]. Послуговуючись підходом 
Кемпбелла, в даному контексті, явище використання результатів попередніх досліджень як основи 
для наступних, я називатиму динамізмом. 

Ця думка в контексті динамічності екологічних досліджень, набуває характеру 
міждисциплінарного комплексу. Представник однієї науки вступає з представником інших у 
зв’язок, який полягає в тому, що результати досліджень у межах однієї галузі знань стають 
підставою для оперативного внесення змін у моделі досліджень інших наук, і навпаки. 
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Summary 

Chornomordenko D. Dynamic interdisciplinarity as a form of scientific relations in modern 
environmental researchs. This article is devoted to methodological meaning of concept of dynamic research, 
disclosed by D. Campbell, and its role in interdisciplinary relationships in ecology. The main thesis of the author is 
that the dynamism of research, as an essential property of complex objects, creates a specific form of cooperation 
between scientists from different fields – scientific relations. The article deals with the concept of scale-
free networks, introduced by A.-L. Barabasі, principle of «dialogic» of E. Moren, theory of self-organized criticality 
P. Bak, which allows us to talk justified about the availability of interdisciplinary scientific cooperation between 
researchers and the possibility of such interaction in solving environmental problems. Key words: dynamiс, 
«dialogic», ecological rationality, interdisciplinarity, scientific relations. 
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СЛУЧАЙНОСТЬ И ДЕТЕРМИНИЗМ  
В ТВОРЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ РЕНЕССАНСА  

(Статья первая) 
 

Исследуются онтологические взаимосвязи ренессансных этики, магии и натурфилософии, объединенных 
мировоззренческим значением гуманизма. Установлено, что процесс пантеизации готической онтологии, 
намеченный в эзотерических методах «теософического натурализма» мистики, «индивидуальной добродетели» 
неоплатонизма и «симпатической магии» стоицизма, нашел предельное эстетическое выражение в проекте 
«гуманитарных студий». По мере его реализации онтологические схемы и методы познания творческой 
свободы человека обеспечили возможность соизмерять сакральное чудо, онтологическую случайность и 
природный детерминизм. В сочетании с атомистическими импликациями натурфилософии в социокультурных 
масштабах Нового времени они составили номологические предпосылки экспериментально-математического 
естествознания. Ключевые слова: атомизм, гуманизм, детерминизм, закон, магия, случайность, этика. 

 
«…Все вещи суть образ единой бесконечной формы и 

разнообразны только оттого, что так их определил случай, как 
если бы творение было неполным (occasionatus) богом, как 

акциденция есть неполная субстанция…» 
Николай Кузанский «Об ученом незнании» 

 
В привычной для нас редакции, классическое научное описание, предполагающее 

систематизацию явлений до степени математической закономерности, является как следствием, так 
и скрытой посылкой атомистического мировоззрения: в нем феноменально совпадают как 
структурные элементы квантифицированной материи, передавшие законам механики свои функции 
движения, так и структурные элементы антитрадиционалистского общества, передавшие законам 
политэкономии свои функции производства (работы П. Гайденко, В. Зубова, Б. Кузнецова, 
Р. Смита). Вместе с тем, философско-методологические рефлексии революций в науке и технике 
демонстрируют, что было бы наивным полагать квантификацию материи и установление 
субстанциальных законов природы простым итогом научно-производственной практики. Хотя на 
сотворенную природу (in re) уже во времена Фомы Аквинского стали возлагать «евангельскую» 
функцию посредничества между абсолютом (ante rem) и человеком (post rem), актуальные 
тенденции ренессансоведения подчиняют их кардинальным изменениям в жизнедеятельности, 
мировосприятии и самосознании человека, вышедшего по тракту схоластики к ценностному 
раздорожью Ренессанса (работы А. Ахутина, Л. Косаревой, Дж. Мартина, И. Михайловой). 

Действительно, судя по ведущим учениям кануна эпохи научного детерминизма, природа 
как таковая мало питала ведущие антропоцентристские интересы ученых. Будучи однажды 
ассоциированной с человеческим грехопадением, она обладала закономерностями явно низшего 
производного порядка, иллюстрируя гнетущее ощущение, что «мы живем без ясной цели, словно в 
мрачном ослеплении, движемся не по хорошо различимой стезе, но по случайной, предложенной 
нам дороге ‹…›» [3, с. 49]. Противоположное же впечатление от механизированной nature morte 
возникнет только посредством сильных физико-детерминистских импликаций эллинско-римских 
этических учений, заново востребованных по родству индивидуализации и отрицательного 
равенства человека в контексте социально-политического абсолютизма. 

С другой стороны, экстернальные мотивы научных программ обычно не манифестируются 
прямо, а скорее видоизменяют или способствует отбору в череде предыдущих академических 
ценностей. Ревизия античного индивидуализма происходила в условиях христианско-
морализаторской онтологии, когда за его феноменом виделся символ божественного, помогающий 
«суждениям души» трансцендировать случайности внутримирских целей (actus occasionalis). 
Поэтому гуманистической мысли предстояло переиначить традиционный образ индивидуализма 
(κοσμοπολιτής), высветив его метафорой исцеления целого через его части (uomo universalis). Так 
эпикурейский атомизм, стоический натурализм и неоплатоновская эзотерика вошли в этический 
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резонанс с вертикально-методической реорганизацией «идолов» традиционно-ремесленной 
практики, что способствовало смягчению августинианского «первородного греха» отдельных 
творений (casus), распространяя и на них общее представление о сотворенном мире как 
эстетическом феномене (occasio). Тем самым представления о случайности, возникающей в ходе 
реализации трансцендентного Замысла, перестают нести на себе печать двойственности онтологии 
«града земного» и «града божьего», открывая новые перспективы взаимных проекций 
божественной, человеческой и природных возможностей свободного выбора (contingentia). На этом 
перекресте устанавливается творческий проект Возрождения, где гуманизм придает идеалу 
тождества макрокосма (major mundus) и микрокосма (minor mundus) деятельное измерение и 
доходит до структурного отождествления иерархических уровней сотворенного мира на основании 
универсализации античной идеи естественного закона [20, с. 49]. Однако остается проблема 
методологической реконструкции центробежных процессов этого проекта по содержательным 
сферам и историческим этапам философии и науки эпохи Возрождения. Задача нашей первой 
статьи состоит в «разглаживании» диалектики ренессансного детерминизма в контексте 
гуманизации схоластической («готической») картины мира и установлении значения сакрального 
чуда, секулярной свободы и онтологического случая для формирования научной номологии. 

 
*** 

Моральное обещание самоценности творений и снискание в их отношениях гармонии 
целого содержало противоречие деятельного гуманизма и умозрительных доктрин Возрождения, в 
котором творческие цели восполнения природы, преодоления акцидентальности судьбы и 
достижение общественного блага были опосредованы проблемой самостоятельного «взращивания 
добродетели» (transcensum) личностью. Несмотря на немецкую альтернативу «теософического 
натурализма», когда Творец и его творения непосредственно совпадают в благодатной идее [6, 
с. 54], в Италии наиболее убедительной гарантией «экспрессивного» transcensum’а познания 
казалась «мировая связь» (συμπνοια πάντα) систематизатора стоицизма Посидония. Возрожденная 
Дж. Пико делла Мирандолой и другими «натуралистами» главным образом в эклектической 
версии Цицерона и Лаэрция, априорная «астрологическая конформность», с одной стороны, была 
предельным школьным выражением средневекового символизма и аллегоризма, а с другой – 
больше соответствовала специфической ренессансной проблеме человеческой свободы как 
самоопределяющего сочетания несовершенной стихии земного действия и совершенных 
ориентиров духовного бытия. В условиях христианского дуализма это материально-чувственное 
влечение вещей, символически уподобленных принадлежностью к одной универсалии (архетипу), 
силами всех универсалий образующее систему взаимной поддержки и уравновешивания, 
открывало привлекательную возможность предвещать действие фатума («мантика») и в целом 
потенциально пронзать иерархию бытия. При всей спекулятивности своего «сочувствия» 
(sympathia), в котором сливаются материальные, языковые и психологические свойства и связи, 
мировая связь «стоического Аристотеля» смягчает и опосредует персональный риск установления 
связи – подобной отношению «детей» к «родителям», содержания к символу, духовного к 
телесному, истории к писанию – между доступной влияемой единицей подлунного мира и 
недоступной влияющей единицей надлунного мира. «Весь мир становится полем действия 
всеохватывающей символизации и покрывается каменными цветами символов ‹…› стоило 
символизированию из чисто религиозной сферы перейти в сферу исключительно нравственную, 
как мы уже видим его безнадежное вырождение ‹…› собственно говоря, это уже символизация, 
обращенная вспять; когда не низшее указует на высшее, а высшее является символом низшего» 
[24, с. 207, 209]. Подкрепленная переводами таких новоавторитетных рукописей, как Almagest, 
Qabbalah и Corpus hermeticum, она, по ассоциациям того времени, стала «серой философов», в 
которую кристаллизовалась антисхоластическая «ртуть философов» – менее материальная 
мировая Душа неоплатонизма, служившая гарантией мимесической мистики [21]. 

До разработки знаменитых художественных и «пифагорейских» средств Ренессанса в 
арсенале ее реализации просматривается, в первую очередь, текстовый метод креационизма с его 
противоречивой казуистикой естественных образцов вещей (prima natura) и символов их творения 
(signatura rerum). «Символизм, рассматриваемый с точки зрения каузального мышления, 
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представляет собой нечто вроде умственного короткого замыкания. Мысль ищет связь между 
двумя вещами не вдоль скрытых витков их причинной взаимозависимости – она обнаруживает эту 
связь внезапным скачком, и не как связь между причиной и следствием, но как смысловую и 
целевую. Убеждение в наличии такой связи может возникнуть, как только две вещи 
обнаруживают одно и то же существенное общее свойство, которое соотносится с некоторыми 
всеобщими ценностями» [24 с. 204]. С другой стороны, «миф Ренессанса», обещавший 
удостоверить ценностные преференции этих аналогий непрерывностью восстанавливаемой 
традиции [25], выдвинул катарсический метод рецепции древних языков и диспозиционно-
мантического предвкушения «второй природы» (seconda natura). В колебаниях между этими 
методами нравственный transcensum переходит в «хамелеонову» способность соизмерять 
субстанциальные уровни макрокосма в жизненных этапах микрокосма, что придает человеку 
«связь и сходство со всеми частями мира» и охватывает в их бесконечном сближении миры 
дольний и горний без сакральной санкции. 

Силой любви, например, в которой с ХV в. начинают совпадать универсальное созидающее 
начало и естественное человеческое чувство, он возъединяет иерархию космических форм (copula 
mundi), восходя таким образом от ущербленных творений к идеям божественного ума и содержанию 
собственной натуры. В неоплатоновской традиции здесь опираются на представительство идей 
божественного ума в мировой Душе – «семенные логосы» (rationes seminales), поскольку они 
сочетают в себе иррациональную благодать и рациональную гармонию ее красоты. Любовь 
заставляет возгонять низшие телесные формы до совершенства последней, «как отблески светила до 
самого светила» – в природе из простой жажды наслаждения, а в искусстве еще и для манипуляции 
«семенными смыслами», концентрирующими в себе высшие блага (coelestia vendicat). Поскольку в 
обычных условиях функция их распределения в экземплярах телесных форм возложена на небесные 
сферы и звезды, человеку тем самым открываются активные ресурсы уклонения от 
астрологического детерминизма [15, с. 357-382; с. 402-417]. 

Не-демоническая магия, которая специализируется на такой «женитьбе низшего на силах 
высшего», по словам «натуралистов», заслуживает именования и натуральной, и божественной: 
благодаря тому, что она пристально всматривается и выставляет на общее обозрение тайные 
чудеса природы, «сама как бы является их творцом» [19, с. 262]. Как бы в продолжение тезиса 
Николая Кребса из Кузы о совпадении противоположностей этот общий знаменатель с Творцом 
достижим, только если человек сосредоточится на символах творения, поскольку они по своей 
природе выражают единство дольнего и горнего, связывая их рациональными правилами [17]. В 
условиях снижения клерикальных гарантий социальной жизни образованный ум найдет такую 
рациональность в регулярностях движения небес – рафинированных до математических 
соразмерностей, как у Кузанца, или по-преимуществу астрологических, как у большинства. 

Указанное «творчество» здесь еще напоминает реализацию схоластической программы в 
онтологии Кузанца – воспроизведение мировой панорамы (pax philosophica), способствующее 
выявлению скрытых, сокрытых или преданных забвению истин. Но ее математический компонент 
модернизируется Пико делла Мирандолой настолько, что в сохранившемся языковом 
паралеллизме 2-х миров можно увидеть индуктивное аверроистско-падуанское предпочтение миру 
подлунному. «Что небо является общей причиной земных событий, это признает и Пико. Но 
всякие отдельные явления должны быть объясняемы их ближайшими причинами» [9, с. 341]. По 
крайней мере, физическая каузальность наблюдаемых стихий тепла и света выгодно отличается у 
него тем, что связывает «ближайшие» атомарные причины вещей и «первые» причины связующих 
их сил, тогда как скрытые качества астрологической пневмы кажутся слишком креационистскими 
– как самодостаточные символы «первопричин» (propriis principiis). «Присущий юдициарной 
астрологии детерминизм, стремящийся сделать внутреннюю жизнь зависимой не только от 
телесных изменений, но через тело – и от расположения небесных светил, инспирированных 
языческими представлениями о божественной воле, заменяет красоту и божественную гармонию 
причин цепью случайных и мнимых соответствий. Пико не исключает и не мог бы исключить 
физическую связь целого, но отрицает, что звезды могут иметь положение, оказывающее прямое 
воздействие – а значит, положение привилегированное ‹…›» [7, с. 141]. 
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На самом общем космогоническом уровне новая схема детерминизма образно выглядит как 
внесение Венеры (хаотической материи, исполненной смешанных и несовершенных форм) в Марс 
(образ высшего бестелесного начала), что должно обеспечить миру телеологическую причину (lex 
divina). Последняя в отличие от «ближайшей» (случайной атомистической) «ведает о цели 
целого», но в отличие от «первой» (необходимой астрологической) способна на чудеса с помощью 
природных сил. Человек же, причастный обоим началам, способен, по мнению Пико делла 
Мирандолы, как возобновлять рождение мира в магии, так и профанировать его в астрологии [8, 
с. 91-99]. Однако помимо герметической риторики в произведениях астрологического цикла 
обнаруживают и очередную актуализацию идей раннехристианского гуманизма о 
самоопределении человека. В частности, в грядущей натурфилософии методологическое значение 
приобретают реминисценции «микрокосмической» антропологии Мефодия Олимпийскиго и 
Григория Назианзина. Будучи опорой и орудием Творца в его мироупорядочивающих усилиях, 
человек с высоты всеобщей мировой гармонии (archeus) способен буквально «врачевать» 
случайные отклонения грехопадшей природы, произведенные ближайшими материальными 
причинами вещей – в совершенные возможности этой материи [13]. 

Если рассматривать миры как книги Природы и Св. Писания, то условием творческой магии 
их взаимного перевода окажется стоицистская редукция верифицирующей всеохватности 
миропорядка (Ordo) и полифонии смыслов любой из вещей к полярности морально-эстетических 
возможностей в природе и(ли) переводов в языке, одна из которых (положительная) будет 
двойником трансцендентного, доступным только избранным. Вместе с тем, проведенная Кузанцем 
гуманизация ареопагитической лестницы бытия, сделавшая каждую из ступеней и адекватным 
частным проявлением экстраординарного Единого, и «поэтически» значимой формой 
человеческого познания, обещает и обычному профану ту же добродетель, но в экстенсивном 
эстетическом выражении. Отсюда происходит не только ренессансная фундаментальность 
неоплатонизма, достигшая апогея во всеобщей эстетической предметности И. Канта, но и 
фидеистическая потребность в научном спектре studia humanitatis, восполняемом «древними 
прозрениями». В одних случаях, вроде механики Архимеда, физики Лукреция или географии 
Страбона, они служат идеалом для подражания спекулятивным эзотерическим практикам; в 
других (истории Георгия Трапезундского и моральной философии Н. Макиавелли) – исходной 
эмпирической точкой, из которой разовьются концепции «коллегиумных наук». Но в общем итоге 
спиритуалистический монизм магии представляет это кребсовское многообразие уже в сугубо 
гносеологическом аспекте пронзающего космос энтузиаста, где эстетическая мера перехода от 
части к целому реализуется в непрерывном движении его ума от конечных субстанциальных 
оснований (телесного) к Бесконечному (духовному). Включаясь в восхождение «духовного круга 
бытия» (circuitus spiritualis), он склонен преодолевать любые пределы – в обитании, обладании или 
наслаждении, пока не гарантирует себе бесконечное основание в безличном законе этого 
движения («идеальной форме», «высшем благе») [22]. 

Таким образом, в силу своего срединного положения и «образного подобия» ренессансный 
человек выполнил роль передаточного звена (vinculum mundi) более общего процесса единения. 
Его герметическим поводом было обнаружение «Изумрудной скрижали», где постулируется чудо 
«одного-единого»: «и вот как все сущие произошли от одного при посредстве единого: все сущие 
появились от этого единого сущего благодаря уподоблению» [12, с. 24]. Ко времени «A free inquiri 
into the vulgarly received notion of Nature» Р. Бойля это восприятие вещей выкуется в статус 
«существенной модификации Космического Механизма». Но сначала оно реализуется в 
неоплатонизме Кузанца: там структурные отношения и движущие функции были переданы 
Абсолютному субъекту (Mens-mensura), а затем по субстанциальной лестнице вернулись Природе – 
уже как модификатору инфинизированных свойств («беконечности», «пустоты», «инерции») [18, 
с. 100]. Свертывал этот Субъект, по словам А.В. Ахутина, тварный мир Августина и Аквината, мир 
субстанциальных (неизмеримых, качественных ступеней Единого) форм, а развертывает уже иной 
мир, мир однородных измеримостей, возможных мер. В нем качественные определенности 
целесообразного движения субстанциальных форм находят общий знаменатель бесконечных 
экстенсивных пространственных характеристик Mens-mensura (прообраза ньютоновского 
sensorium’а), становясь тем самым физическими величинами, подлежащими уравнениям движения. 
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«Любая вещь может быть представлена как модификация другой вещи, каждая вещь всесторонне 
связана и соотнесена с другими, определена не внутренней природой, а, грубо говоря, случайным 
стечением обстоятельств, в которых так-то определилась единая природа, составляющая сущность 
каждой отдельной вещи. Вещь такова, потому что единому случилось так осуществиться» [1, с. 48]. 

Хотя кребсовское подчинение познания субъективной функции измерения (mensura) уже 
предполагает релятивизацию аристотелевских «места» и «движения», космологический резонанс 
эманационная «резолюция» движения производит уже в натурфилософских трактатах, где цикл 
мирового единения образуется коммуникацией одного и того же духа в виде «творящей 
природы» (natura naturans) и «сотворенной» (natura naturata). Сначала это внешне-формальное 
выражение божественного потенциала в относительной действительности – случайные 
расположения атомистической «материи», а затем преодоление ее акцидентальности – 
возвышающаяся над всякими дихотомиями «материя» в ее высшем смысле. Тогда качественная 
определенность вещи в начинает трактоваться как «потенция» – мера ее способности 
воспринимать божественные силы при том, что эта всеобщая способность уделяется и варьируется 
количественно. «‹…› Необходимо признать в природе два рода субстанций: один – форма, и 
другой – материя; ибо необходимо должна быть субстанциальнейшая действительность, в которой 
заключается активная потенция всего, а также наивысшая потенция и субстрат, в которой 
содержится пассивная потенция всего: в первой имеется возможность делать, во второй – 
возможность быть сделанным» [4, с. 85]. 

У Дж. Бруно физическое выражение этого отношения реализовано в образе возрожденного 
атомизма – «прерывные тела в непрерывном пространстве» [5, с. 202]. Однако в отличие от 
античного атомизма пространство у него не пустота, а место божественного формообразования, и 
движущие способности материального атома не отчуждены, а тождественны способностям 
пантеистической Вселенной как абсолютные минимум и максимум по основанию тождества в 
мировой Душе ума и действующей причины. Иначе наблюдаемый «разумный порядок» должен 
сообщаться случайному неодушевленному расположению атомов антропоморфной 
трансцендентной Волей, что противоречит природному постоянству, на законы которого 
опирается магическая практика. «Бруно отказывается от античной атомистики: случайные 
столкновения и группировки атомов его не устраивают. Он ищет в природе интегральный порядок 
и в этих поисках приходит к бесконечной природе в целом – неподвижной природе» [16, с. 130]. 

Важно отметить, что этот интегральный порядок, получив коперниканский вектор 
инфинитезимальности и уравняв статус внутренних и внешних причин, не сразу испытал 
классическую геометризацию вещей в свойства и величины [14]. До того как его 
самоучредительный закон станет вполне дискурсивен, он потребует задействования целого 
арсенала познавательных способностей. Из этих примерок «естественные» аспекты реализации 
божественной потенции вырастут наряду с морально-философскими («душевный мотив», 
«естественное право», «моральный закон» и «политическая власть») [10]. Например, физический 
принцип самосохранения (inertia) инициируется П. Гассенди, который запрограммировал науке 
отчуждение в пользу Творца сугубо индивидуальных сил атомов как тождественных внешним, 
но слишком штучных и требующих сложных медитативных процедур (hypotheses). 

Взамен будет предложена всеобщая абстрактная грамматика, в которой «интенсивное» 
схождение божественного и человеческого ума устанавливается на основании последовательного 
отождествления мыслительных операций с фигурой (Г. Галилей), математическими действиями 
(Р. Декарт), моментом движения (Г. В. Лейбниц). В частности, галилеевская «фигуративность», 
отводя и материи количественную эстетическую реляционную меру существования, сводит 
аристотелевскую номенклатуру «движущих причин» к комбинациям «перемещения» (κίνησις), 
чтобы затем возвести их к собственной идее «законов движения» (leges motus). В довершение 
процесса инфинитизации качественное своеобразие («разнообразное определение») сущего будет 
вынесено в гуманитарный эпифеномен («вторичные качества»), лишив его способности 
совершенствоваться и в платоновском внешнем, и в аристотелевском внутреннем порядке. Выйдя 
из ведомства божественного Замысла и мировой Души, оно стало тождественным самому себе в 
математическом («онтическом») измерении [23]. 
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Выводы. Расщепив аристотелизм на консервативную метафизику и инструментальную 
физику, самоуверенность «двойственной истины» передала физику под надзор пифагорейской 
математики и заставила воспринимать инфинизированные свойства природных сущностей как 
функции человеческой деятельности, а самого человека – как суррогатного законодателя 
подлунного мира: мерой своего познания он потенциально сравнивается с природой, а магической 
способностью высвобождать скрытые чудеса природы – актуально превосходит ее. 

Осуществляется это превосходство поначалу по замкнутой логике ритуально-знакового 
отношения к природе, за которой стоит инертная социальная практика, ассоциативно-
синкретически сочетающая в себе узаконенное со случайным, насколько они служат 
воспроизводству традиции [11]. Вместе с тем, коллективному опыту магических символов и 
превращений уже противостоит индивидуально-эзотерическое значение их целей и творческий 
характер метода. В ходе его реализации ренессансный человек проторил путь пантеизму и, 
преодолев духовно-качественную иерархию перипатетико-схоластического миропорядка, 
натурализовал Мировую душу и Фортуну в единые законы, пронизывающие материальную 
природу. После схоластического ранжира категорий ренессансно-гуманистическая идея 
искусственного воспроизведения духовной сущности божественного творения, 
материализованного или сенсуализированного в природе, способствовала снятию 
противоположности акцидентальной и контингентной случайностей, производной от 
аристотелевского различения первичной и вторичной сущностей. 

Однако развитие социально-политического абсолютизма обнаружит обратную сторону 
универсализации труда и самого индивида: вместе с освобождением от системы общинных 
обязательств ренессансный человек приходит к уравнению ценностных («симпатических») 
альтернатив, не подозревая, что и сам вскоре станет объектом произвольного выбора. В 
открывшемся тогда «естественном страхе» он делегирует свои цели и возможности «часовому 
механизму» Левиафана, невольно открывая его антииндивидуалистическую предтечу в 
неоплатоновском Едином [26]. Стоило предшественникам И. Ньютона «отключить» имманентные 
движущие причины тел, как «хаос» творческого духа стал дисциплинироваться в практические 
«естественные законы» мировой необходимости [2, с. 265-267]. Чтобы в полной мере осознать 
методологические возможности репрезентации новой онтологии, в перипетиях гуманизации 
антично-средневековой картины мира следует разглядеть более общий процесс ее эстетизации, 
отраженный в философских рефлексиях искусства Возрождения. 
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Summary 

Makarov Z. The Chance and Determinism in the Creative Design of the Renaissance (First Article). The 
article analyzes the ontological relationships of Renaissance ethics, magic and natural philosophy, united by 
philosophical meaning of humanism. It was established that the process of pantheism consolidation in the Gothic 
outlined by esoteric methods of «theosophical naturalism», «personal virtue» of neo-platonism and «sympatic magic» 
of stoicism, acquired limiting aesthetic detection in the project «studia humanitatis». The degree of its implementation 
ontological schemes and methods of learning for human creative freedoms provided an opportunity to compare the 
sacred miracle, ontological chance and natural determinism. In the combination with atomistic implication of natural 
philosophy in social and cultural scales of modern times they made nomological precondition preconditions of 
experimental mathematical natural science. Кeywords: atomism, determinism, law, magic, chance, ethic. 
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ПРОЕКТ СОЦІАЛЬНОЇ ЕПІСТЕМОЛОГІЇ ЕЛВІНА ГОЛДМАНА 
 
Досліджується соціальна епістемологія Е. Голдмана. Веритистську соціальну епістемологію 

проаналізовано з погляду розуміння її основних методологічних засад у контексті постнекласичної науки. 
Виявлено міждисциплінарні риси підходу. Подані основні класифікації напрямів соціальної епістемології. 
Зосереджено увагу на аргументах щодо самостійності соціальної епістемології як сучасної галузі пізнання, 
та на її статусі стосовно епістемології в цілому. Ключові слова: Е. Голдман, соціальна епістемологія, 
веритизм, епістемологія, методологія, міждисциплінарність. 

 
Постнекласична наука вимагає нового чи, точніш, оновленого тлумачення природи знання. 

За таких обставин надзвичайно актуальним і неодмінним постає аналіз методологічних засад 
сучасної, молодої сфери дослідження пізнавального процесу, а саме «соціальної епістемології». 

Актуальність. Розрізняють теоретичне і практичне значення соціальної епістемології. Для 
філософсько-методологічного дослідження більше зацікавлення викликає саме теоретичне значення 
соціальної епістемології, концептуальним ядром якої є теза про соціальну природу і соціальну 
зумовленість пізнання [див.: 1, с. 5]. Це й визначає одне з головних завдань соціальної епістемології 
– зрозуміти, про яку «соціальність» ідеться в контексті філософського аналізу знання. 

Поява низки гуманітарних наук і формування нової ролі філософії в діалозі з науками, 
спричинили набуття міждисциплінарністю некласичних рис, за рахунок чого відбувається вже не 
лише односторонній процес (ідейні та методологічні запозичення з інших наук), а й методологічна 
рефлексія, яка проблематизує предмет і метод, які виходять за межі однієї дисципліни. При цьому 
філософський аналіз пізнання також не просто засвоює здобутки інших наукових дисциплін, а й 
включається у методологічні дискусії з приводу понять і проблем, значущих для епістемології. 
Крім того, на нашу думку, штучний перехід від понять істини, нормативності – це шлях 
мінімізації філософії в аналізі знання, який прагне подолати й переосмислити соціальна 
епістемологія [див.: 1, с. 10]. 

Соціальна епістемологія – це вчення про соціальні виміри знання чи інформації. Не існує 
одностайності у розумінні терміна «знання» і в тому, що саме стоїть за визначенням «соціальний», 
якими мають бути його мета і методи вивчення. Звідси і починаються всі методологічні 
непорозуміння з приводу різних можливостей філософської епістемології, соціальної епістемології 
та можливості виключно дескриптивної епістемології. 

Розробників соціальної епістемології поділяють на три основні напрями, які стосуються 
класичної та некласичної соціальної епістемології: Д. Блур – когнітивна соціологія (Едінбург), 
С. Фуллер – соціальна епістемологія, одна з версій сучасної теорії пізнання та її глобальна й 
інтегративна перспектива (Уорвік), А. Голдман – опис пізнавального процесу та його нормативна 
оцінка з погляду істинності та обґрунтованості (Арізона), де соціальна епістемологія є 
дослідженням соціальних вимірів знання чи інформації.  

Мета нашого дослідження полягає у визначенні методологічних засад і поняттєвого апарату 
соціальної епістемології Е. Голдмана з огляду на включення автором у різних контекстах поняття 
міждисциплінарності (interdisciplinarity). Це послужило певним орієнтиром у виборі оригінальної 
літератури, до якої ми звертаємось у контексті дослідження, зокрема, це статті одного із 
засновників соціальної епістемології – Alvin I. Goldman («Social Epistemology» із Oxford 
Bibliographies Online, «Social Epistemology: Theory and Applications», «Systems-Oriented Social 
Epistemology», «Why Social Epistemology Is Real Epistemology»).  

Довгий список міждисциплінарних досліджень підкреслює те, що помилковою є спроба 
встановлювати виразні лінії-межі між дисциплінами. Такі лінії ховаються за тим фактом, що 
багато важливих досліджень відбуваються на перехрестях окремих дисциплін. Не зовсім 
правильно наполягати на тому, що такі перетини призначені лише для однієї дисципліни. У 
більшості випадків клас соціальних об’єктів (або керівні принципи для їх оцінки) оцінюються за 
характерним епістемним критерієм. Якій іншій гілці філософії належать ці дослідження, як не 
епістемології? Щоб бути справжньою епістемологією, такі дослідження мають використовувати 
характерно-епістемний критерій оцінки [див.: 5, с. 27].  
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Окремі коментарі виникають щодо можливих методологій для соціальної епістемології. 
Соціальна епістемологія використовує формальну та неформальну методології. Вона 
досліджує епістемні концепти і феномени за допомогою традиційних аналітичних технік, а 
також завдяки використанню формальних підходів (серед яких аксіоматичний метод чи 
математичне й комп'ютерне моделювання, що вивчають наслідки припущень щодо успішних 
інтеракцій між індивідуальними епістемними агентами). Зрештою, емпіричні методології 
надзвичайно відомі в оцінці епістемних результатів альтернативних епістемних інституцій. 
Допустимість емпіричних методів вказує, що соціальна епістемологія не обмежується 
апріорними методологіями, а дисципліни поза філософією можуть робити вагомий внесок у 
соціальну епістемологію. Це свідчить про те, що численність методологій можуть допомогти 
курсувати соціальну епістемологію [див.: 5, с. 3]. 

Розробляючи засади базових (generic) соціальних практик, Голдман користується 
математичним апаратом. Згідно з теоремою Т. Байєса, ймовірність події А – за умови, що 
відбулася подія В. У Голдмана ймовірність події (А=Х) за умови, що наявне свідчення про цю 
подію чи гіпотеза про неї (В-свідчення, що Х відбулась). Ступінь володіння знанням корелює із 
ступенем упевненості індивіда в об’єктивно-істинному твердженні. Застосування теореми Байєса 
до вторинних імовірностей (імовірність правильності свідчення чи передбачення) завжди 
підвищує ступінь володіння істиною [див.: 1, с. 643]. 

Якщо ж взяти позицію автора, то колективні утворення й соціальні системи (одні з 
ключових концептів) не є методами, проте є чимось подібним до методів, а спільно оцінені їх 
«епістемні» результати є засобами для епістемної оцінки соціальних систем [див.: 6, с. 26].  

Припустимо, що проблематика експансіоністської соціальної епістемології є сферою 
інших дисциплін, а не філософії. То чи не праві критики, заявляючи, що проблематика 
соціальної та справжньої епістемології далекі одна від одної? Ні. Автор вважає, що зазначені 
проблеми частково належать до різних дисциплін. Це не означає повної відокремленості від 
філософії; вони належать філософії також. Кілька пар цих дисциплін перетинаються у 
зазначених моментах. Усі з цих галузей мають теоретичні чи формальні напрями у філософії. В 
багатьох з міждисциплінарних досліджень, певні індивідууми спеціалізуються в теоретичній 
сфері галузі, інші – в практичній. Кожен усвідомлює, що задовільне розв’язання питань вимагає 
різних кутів зору для необхідного розуміння [див.: 6, с. 27]. 

Сучасні розробки проблематики соціальної епістемології виходять із множини концепцій та 
методологій, яка потребує аналізу з позицій саме постнекласичного підходу. Доречно зауважити, 
що таке прагнення (подолати і переосмислити штучний перехід від понять істини та 
нормативності) притаманне не всій соціальній епістемології, а лише класичному підходу в її 
межах, виокремленому американським соціальним епістемологом сьогодення, одним із 
засновників і систематизаторів цієї галузі – Елвіном Голдманом. 

Якщо трактувати епістемологію як таку, що включає знання й обґрунтоване переконання, а 
також те, як вони позиціоновані в межах особливо соціального й історичного контекстів, 
епістемологія стає соціальною епістемологією. Соціальна епістемологія продовжує відображати 
оптимальні методи для формування індивідуального переконання, але, вважає очевидним і внесок 
інших людей, їх думки, твердження, аргументи (міжособистісна соціальна епістемологія). 
Соціальна епістемологія, як правило, визнає існування колективних доксастичних агентів (журі, 
комітетів, інших групових агентів), котрі створюють судження своїх членів (колективна соціальна 
епістемологія). Вона вважає спільноти і суспільства системами й установами із системно-
рівневими властивостями, які часто впливають на інтелектуальні результати членів 
(інституціональна соціальна епістемологія). Знання, істина, раціональність, обґрунтування можуть 
залишити орієнтири чи стандарти, які виступають критеріями, завдяки яким оцінюють соціальні та 
індивідуальні методи. Однак соціальна епістемологія представляє новий клас методів і систем для 
аналізу й оцінки в епістемних поняттях. Альтернативність соціальної епістемології у можливості 
вважати, що соціальні виміри знання створюють потребу перегляду прийнятих концептів знання, 
раціональності, істини і/або об’єктивності. 

Творча спадщина класичної соціальної епістемології як галузі знання своїм ядром має працю 
одного із найвпливовіших соціальних епістемологів Е. Голдмана «Знання в соціальному світі» 
(Knowledge in a social world).  
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Ця праця поділена на три частини. У першій автор закладає засади його веритистської 
соціальної епістемології. Мета такої соціальної епістемології – оцінка соціальних практик 
стосовно інших факторів, які сприяють чи перешкоджають досягненню істини. Друга частина 
присвячена застосуванню веритистської соціальної епістемології до чотирьох різних типів 
загальних соціальних практик: свідчення, аргументація, інформаційна технологія та регулювання 
мови. Третя частина – це дослідження спеціальних сфер, де ці соціальні практики відіграють роль, 
а саме наука, право, демократія та освіта. Тобто, структуру праці можна відобразити так: основи 
концепції, виокремлення ключових елементів (соціальних практик) на фоні інших, використання 
загальних типів соціальних практик та їх сфер дії.  

Зазначену працю можна вважати першим етапом соціальної епістемології Е. Голдмана. 
Другим же етапом стала своєрідна відповідь (низка статей) на реакцію наукової спільноти, яку 
ця праця викликала.  

«Чому соціальна епістемологія є справжньою (real) епістемологією?» – це назва однієї з 
таких статей і водночас запитання, в якому ховається розуміння статусу і смислу соціальної 
епістемології як сучасної галузі наукового знання. Що таке соціальна епістемологія? Чи є 
соціальна епістемологія справжньою епістемологією (тобто такою, яка зберігає традицію)? окрім 
Голдмана запитує В. Алстон. Він стверджує, що багато матеріалів праці «Знання в соціальному 
світі» можуть бути відхилені сучасними епістемологами як «не справжня епістемологія», бо це 
швидше сфера соціології, соціальної психології, чи їх філософських основ [6, с. 1]. Таку заяву 
можна вважати одним із стимулів для продовження дослідження Голдманом цієї сфери. Ну, а 
першочерговим, звісно, є інтерес визначити, у чому заплутаність взаємовідносин традиційної та 
соціальної епістемологій, соціальної і традиційної. Власне, вже сама постановка вказує на 
відповідь (пріоритетність і межі кожної з них). 

Голдман вважає, що, з одного боку, соціальна епістемологія є гілкою традиційної 
епістемології, яка вивчає епістемні властивості індивідуумів, котрі виникають із їх взаємин з 
іншими, а також епістемні властивості груп або соціальних систем (йдеться про передачу знання 
чи його обґрунтування однією особою іншій). Зовсім інша перспектива «соціальної епістемології» 
стосується постмодерністських рухів, соціологічного вчення в науці, культурологічних вчень, які 
своєю метою ставлять заміну традиційної епістемології на радикально відмінні питання, 
передумови та процедури. Згідно з першим тлумаченням, соціальна епістемологія є 
добросовісною частиною сучасної («справжньої» епістемології). Згідно з другого – вона не є 
частиною епістемології загалом [див.: 4, с. 1].  

У згаданій праці Голдман намагається пояснити суть позиції постмодерністів і соціальних 
конструктивістів (тобто представників некласичної соціальної епістемології), називаючи їх 
«веріфобами» (verifobes, від лат.veritas) через неприязне ставлення або ж відразу до істини. І як 
протилежну – групу «веріфілів» (verifiles) серед сучасних епістемологів, які полюбляють істину, 
чи, принаймні, роблять зручним взаємостосунки епістемології з концепцією істини. З чого 
складається соціальна епістемологія під егідою «verifobes» та «verifiles»? «Веріфоби», принаймні в 
соціології науки, зацікавлені в соціальному поясненні різних, пов’язаних зі знанням епізодів, щодо 
їх конструювання знання. Запропоновані пояснення навмисно не посилаються на будь-які 
істиннісні значення у питанні переконань – це основний принцип «сильної програми» Блура і 
Барнса. Чи є здійсненою соціологія науки, яка повністю відкидає істину? Чи є «веріфоби», які 
послідовно дотримуються такого проекту? Ні. Пояснення – повинні викликати події і процеси, які 
справді були, і якщо це каузальне пояснення, то воно повинно бути істинним, щоб причини могли 
каузально впливали на об’єкти пояснення. Яка ж мета віднайти каузальні фактори, які сприяли 
певному епізоду в історії науки, якщо не отримання істини. Це говорить, що повсюдна відмова від 
істини не може співіснувати з їх власними науковими проектами див.: [4, с. 3-4].  

Вірогідно, перше застосування терміну «орієнтована на істину соціальна епістемологія» 
з’явилась у працях Елвіна Голдмана (кінець 70-тих – середина 80-тих років). В них автор 
пропонує поділити епістемологію на дві галузі: індивідуальну епістемологію і соціальну 
епістемологію (epistemics). Вони обидві мають завдання пошуку визначення суті й процесів, 
методів і практик в умовах внеску кожної галузі для продукування істинного переконання. 
Індивідуальна епістемологія визначає і оцінює психологічні процеси епістемного суб’єкта. 
Соціальна епістемологія визначає і оцінює соціальні процеси взаємодії епістемних суб’єктів з 
іншими агентами, які каузально впливають на їхні переконання, і постають первинними 



 

 
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 754 – 755. Філософія 

 
50 

зразками соціально-епістемологічної практики. Автор виділяє типи соціальної практики з 
позиції їх внеску в підвищення істинних веритистських цінностей. Типи практик включають 
різні механізми, які регулюють мовний потік, типи інформаційних технологій, визначення 
наукової істини і спрямування наукових досліджень.  

Окрім Голдмана істинно-орієнтовану перспективу соціальної епістемології науки також 
розвивав Філіп Кітчер. Одна з його головних теорій стосувалася розподілу когнітивної праці 
(можливо для наукової спільноти краще розділити стратегію розробки між різними членами 
спільноти, ніж усіма одночасно). Оптимально прикладені науковою спільнотою зусилля ведуть 
до того, що буде отримано більше істинних відповідей на важливі наукові питання. У праці 
«Досягнення науки» методологія наукового міркування і його сприйняття здійснюється завдяки 
«консенсусній» (узгодженій) практиці. Це соціальна практика, яка ґрунтується на 
індивідуальних теоріях ймовірних індивідуальних переконань та елементів індивідуальних 
практик, спільних для всіх членів спільноти. «Віртуальна» консенсусна практика генерується 
перевагою методології над авторитетом інших вчених.  

Феміністська епістемологія часто охоплює ідею соціальної епістемології. Чимало її 
представників наполегливо критикують традиційну епістемологію, і лише окремі з них займають 
фундаментальну, істинно-орієнтовану позицію. Наприклад, Е. Андерсон детально розглядає 
феміністську епістемологію як галузь соціальної епістемології. До того ж, коли вона робить 
спробу пояснити мету соціальної епістемології (пошук істинного переконання і відкидання 
фальшивих тверджень). М. Фрікер також приймає підхід до соціальної епістемології, який має 
класичні корені. Вона опирається на ідеї Е. Крейга про фундаментальну потребу осягати істинне 
переконання, а, звідси, виникає потреба пошуку хороших носіїв інформації (людей, які 
повідомляють нам істину). Фрікер акцентує на тому, що норми достовірності знань виникають у 
суспільстві для вибору класу хороших інформантів, споріднених, щирих у своїй компетенції щодо 
істини. На жаль, соціетальні норми достовірності мають тенденцію накопичуватися до 
неймовірних об’ємів, що є зайвим через процес заперечення достовірності та втрати її впливу. Це 
феномен, який називається «епістемна несправедливість». 

Окрім систематизованого поділу соціальної епістемології Голдмана на класичний і 
некласичний, який вже прийнято вважати традиційним і усталеним, автор також розділяє концепції 
соціальної епістемології на три типи. Критерієм поділу виступають їх взаємини із традиційною 
(сучасною) епістемологією: ревізіонізм (revisionism), презерваціонізм (preservationism), 
експансіонізм (expansionism). Ревізіонізм – це не «справжня» епістемологія. Ревізіоністи часто 
використовують мову «знання», але вона для них не передбачає істину, а є просто тим, у що вірять. 
Такі дослідники обговорюють багато з головних принципів традиційної епістемології. Їх можна було 
б назвати соціальними епістемологами, якби не велика прірва у їх традиційно-епістемологічних 
питаннях. А презерваціоністська (близька традиційним парадигмам сучасної епістемології) і 
експансіоністська (незнайома сфера) форми соціальної епістемології заслуговують бути чесними 
гілками соціальної епістемології (порядок та інтерес вивчення відповідні ступеню віддаленості від 
справжньої епістемології) [див.: 6, с. 2]. Власне і назви обирає Голдман не просто так. Кожний із 
англомовних еквівалентів вже має підтекст про його тип, а саме: перегляд, захист та поширення 
принципів традиційної епістемології з погляду соціальної епістемології.  

Щоб оцінити перспективи соціальної епістемології, треба мати на увазі ключові риси 
епістемології загалом. Це, за Голдманом, каталог рис, який складається з шести уточнюючих 
постулатів, на засадах яких підтверджується чи спростовується зв'язок традиційної й соціальної 
епістемології: епістемні агенти виключно індивідууми; епістемологія вивчає епістемну оцінку 
нормативності, представлену такими концептами, як виправданість, раціональність, знання; 
нормативні стандарти раціональності й виправданості мають певний тип об’єктивної вагомості; 
центральні поняття епістестемічного досягнення – знання і обґрунтування (передбачають істину чи 
близько посилаються на істину); істина передбачається, щоб бути об’єктивною; центральна справа 
епістемології – критичне дослідження доксастичного прийняття рішення (DMM – doxastic decision 
making): прийняття, збереження, перегляд переконання та інших доксастичних відносин [див.: 6, с. 2].  

Для веритистського аналізу сучасної науки, в контексті своєї і не тільки соціальної епістемології, 
автор пропонує шість характеристик науки, які відрізняють її від інших практик і сфер, що також 
описують важливі риси сучасної науки. Наголос – на точному вимірюванні, контрольованому 
тестуванні, спостереженні, включаючи філософію, систему наукового пізнання і технологію для більш 
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потужного спостереження. Систематичний і складний набір вивідних принципів для зображення 
висновків щодо гіпотез зі спостережень експериментальних результатів. Сортування і поширення 
джерел сприяє науковому дослідженню і спостереженню. Система фінансування та винагороди 
забезпечує стимули для працівників займатися науковим дослідженням і поширювати його. Критична 
оцінка системи поширення наукових відкриттів і теорій. Використання експертизи в сфері прийняття 
рішень щодо поширення, розподілу ресурсу і винагороди. З цих характеристик, на думку Голдмана, 
лише останні чотири є соціальними. Тож соціальна епістемологія науки повинна оцінити, чи ці 
соціальні аспекти науки є корисними чи шкідливими для неї, а також те, якими є перспективи 
веритистської цінності різних соціальних наукових практик. Незважаючи на це, є три типи діяльності, 
кожна з яких має соціальний сектор і вважається традиційною епістемологією: доксастичне прийняття 
рішення із соціальним свідченням, збір соціальних свідчень, доповідь та комунікація з інформаційним 
смислом (твердження, дебати, аргументація). 

Тема експансіоністської соціальної епістемології – у визначенні точності та надійності 
свідчення масової співпраці. Експансіоністська соціальна епістемологія варіативності систем 
потребує не бути обмеженою оцінкою всіх соціальних систем чи інституцій, таких як загально-
правова система судового вироку. Вона може зосередитися на відборі аспектів соціальних систем. 
Наприклад, свобода слова є засобом перевірки визначення істинності соціальних систем, 
найкращий соціальний механізм для створення «веритистськи» добрих результатів. 

Серед ключових рис соціальної епістемології Голдмана відзначають таку рису як 
взаємодоповнюваність. Згідно з М. Кущ, Голдман є першим представником комплементарного 
підходу в соціальній епістемології, що характеризується чітким розмежуванням між соціальним та 
індивідуальним аспектами знання. Індивідуальна епістемологія зосереджується на вигідних 
психологічних і пізнавальних процесах епістемних агентів, тоді як соціальна епістемологія 
зосереджується на соціальних чи інституціональних контекстах епістемних практиках, таких як 
взаємодія між агентами для ідентифікації та оцінки соціальних та комунікативних процесів. Цей 
підхід доповнюваності також відображається у спадщині основних публікацій Голдмана, лише 
після дослідження перспективи психології та епістемології для індивідуального знання у його 
праці «Епістемологія і Пізнання» (1986); його спроба соціалізувати класичну епістемологію 
завершується у «Знанні в соціальному світі» (2003). 

Понад те, Голдман підкреслив нормативну функцію епістемології. Він ставить наголос на 
тому, що в опозиції до соціологічних теорій знання епістемологія не може залишатися винятково 
описовою. Така нормативність у підході Голдмана є двоїстою. З одного боку, епістемологія 
повинна встановити критерій, завдяки якому знання може бути відокремлене від просто гадки чи 
переконання. З іншого, нормативність також зрозуміла в перспективі визначення смислу практик, 
що епістемно цінні, і тому мають бути цікавими. Мета епістемології полягає в забезпеченні 
нормативних стандартів для епістемних практик та виявленні й оцінці процесів, методів і практик 
в межах їх внеску для створення істинного переконання. 

Веритизм – найбільш важлива характеристика підходу Голдмана, яка зосереджена на 
ролі істини (захищає кореспондентну теорію істини, яка включає деякі елементи дефляційних 
підходів). Все, що робить речення чи судження істинним є truth makers. Якщо мета 
епістемології загалом полягає в оцінці практики істинно-пов’язаного виміру, то мета 
соціальної епістемології – визначити ті соціальні практики, які мають порівняно сприятливий 
вплив на знання для обмеження помилкою чи незнанням. Такі епістемні стани як знання, 
помилки і незнання мають фундаментальні веритистські цінності. Епістемні практики мають 
інструментальні епістемні цінності для досягнення таких станів. Через різні епістемні 
практики, втілюється веритистська цінність суспільства загалом, тобто взаємозв’язок з 
істиною може бути змінено. І ці зміни по черзі можуть бути використані для оцінки цінності 
епістемних практик. Для того, щоб показати як оцінка веритистської цінності різних стратегій 
може бути досягнена, іншим соціальним практикам також слід бути оціненими стосовно до їх 
інструментальної веритистської цінності. Інструментальна веритистська цінність – здатність 
соціальної практики генерувати істинні прогнози. Далі Голдман аналізує різні соціальні 
практики (свідчення, аргументація, технологія і економіка комунікації, мовне регулювання, 
ринкові стосунки) відносно їх впливів на веритистську ситуацію загалом.  

Сучасна епістемологія вважає свідчення важливим джерелом. Так, певна частина сучасної 
епістемології вже безпосередньо соціальна. Цей сегмент поточної сучасної епістемології – перший 
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різновид соціальної епістемології. Свідчення Голдмана відсилає до процесу комунікації, передачі 
знання від однієї особи іншій. Це найелементарніша і найуніверсальніша частина для знання, тому 
Голдман зосереджений на різних ролях і опціях для учасників, котрі мають свідчення. Свідчення 
має чотири складники: відкриття знання, рішення про передачу знання іншим, отримання і 
передача знання. Вирішальне веритистське питання, в яких станах передача свідчення забезпечить 
найкращу можливу зміну веритистської цінності [див.: 7, с. 138]. 

У контексті основних концептів соціальної епістемології автор пропонує ще один, 
тристоронній поділ соціальної епістемології, класифікаційну схему.  

Головна ідея та, що епістемологія включає оцінку рішень і виборів епістемними агентами та 
соціальним системами. Епістемні агенти чи системи – об’єкти, які стають центральними для 
класифікаційної схеми. Епістемні агенти в сучасній епістемології – завжди індивідуальності. Щось 
поза природою агента робить можливим кваліфікувати його як соціального. Другий тип соціальної 
епістемології вважає групових агентів своїм предметом, як колективні сутності, які приймають 
доксастичне рішення чи вибір. Третій вид соціальної епістемології вважає своїм предметом 
епістемні системи. Епістемна система – це соціальна система, яка включає в себе різноманіття 
процедур, установ і форм міжособистісного впливу на епістемні результати членів. Епістемні 
системи та їх властивості можуть з'явитися та переродитися на багато способів. Одні свідомо 
призначені, інші через погано зрозумілі форми історичної еволюції. Системи правового прийняття 
рішення розроблені на конституційному етапі [див.: 5, с. 2].  

Перший варіант соціальної епістемології – це індивідуальні доксастичні агенти (IDAs) із 
соціальним свідченням. Доксастичний вибір індивіда є первинною темою традиційної 
епістемології. Соціальне тут те, що доксастиний вибір зроблений у світлі соціального свідчення. 
Така соціальна епістемологія вивчає, в яких станах соціальне свідчення є обґрунтованим чи 
виправданим переконанням, знанням.  

Другий варіант соціальної епістемології – колективні доксастичні агенти (СDAs). 
Колективний агент складається із членів, які є епістемними агентами. СDAs може прийняти 
судження, відхилити їх чи призупинити рішення щодо них. Що робить епістемологію соціальною 
епістемологією, то це колективна природа досліджуваних агентів.  

 Третій варіант соціальної епістемології – системно-орієнтована соціальна епістемологія 
(SYSOR – system-oriented). Цей тип соціальної епістемології досліджує клас таких сутностей, як 
епістемні системи. Епістемна система – це соціальна система, яка вміщує соціальну практику, 
процедури, установи або моделі міжособистісного впливу, що впливають на епістемні результати 
її членів. Епістемні системи самі по собі не є звичайно СDAs, цікаво як соціальні системи можуть 
впливати на епістемні результати за рахунок впливу на суть соціального свідчення, з яким 
стикається індивід [див.: 5, с. 4-6].  

Парадигмальні випадки епістемних систем – це формальні настанови з точно визначеними 
цілями, правилами і процедурами. Серед соціальних систем (наука, освіта, журналістика) 
соціальна епістемологія досліджує системи у питанні, чи справді цей спосіб роботи сприяє 
зазначеним епістемним результатам. Епістемний результат – це широке коло епістемно-значущих 
і незначущих тверджень (типу обґрунтоване і необґрунтоване переконання) [див.: 3, с. 8].  

Ще одна риса полягає в тому, що багато соціальних інституцій, як частина своєї мети чи 
функцій, сприяють веритистськи хорошому стану серед виконавців певних інституціональних ролей 
(судовий процес має за мету забезпечити веритистськи хороші стани для пошуку питання провини і 
невинуватості). Однак не всі. Є випадки, коли інституція повинна сприяти веритистсько поганим 
станам у певних рольових гравців (наприклад, приватне життя). Звісно, не є моральним з погляду 
суспільства повідомляти ворогу військові секрети, це також не відповідає критерію справедливості. 
Все ж, це «добре» з епістемної позиції. Передача істини завжди епістемно «добре» (принаймні в 
інтересах слухачів і отримувачів). Це дистинктивна природа епістемології та епістемного.  

 Отже, щоб мати певною мірою завершене розуміння соціальної епістемології Голдмана, 
звернімося ще до одного ключового концепту веритистської цінності (veritistic value). «Veritistic» 
асоціюється з істинно-центрованістю, на відміну від центру в обґрунтуванні чи раціональності 
(котрі виражають одне чи більше відмінних видів епістемних значень, де чіткі зв’язки з 
веритистською цінністю суперечливі). 

Як веритистська цінність пов’язана із соціальною епістемологією? Нічого соціального немає 
в тому, що агент має істинне чи хибне переконання. Широке коло соціальних практик і настанов 



 

 
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 754 – 755. Філософія 

 
53

можуть каузально впливати на відношення індивідуумів, часто схиляючи їх на бік чи то істинного, 
чи хибного переконання. Такі практики комунікації, які відбуваються у суспільстві, можуть бути 
вивчені з позиції їх впливу на веритистську цінність тверджень. Таким є розуміння Голдманом 
соціальної епістемології, чи, принаймні, веритистської соціальної епістемології. Для автора є чітка 
паралель між соціальними практиками і когнітивними «процесами» [див.: 4, с. 8].  

Отже, це тільки на перший погляд соціальна епістемологія здається такою, що не потребує 
для свого розуміння нічого, крім раціонального мислення. Здається, що достатньо просто до 
епістемологічного аналізу знання додати, як уточнюючу рису, «соціальний характер». Але як 
тільки спробувати дати визначення чи-то знанню, чи-то соціальності, одразу виникає пауза. Як і з 
початком історії формування назви її дисципліни. На початку 50-х років ХХ ст. у зовсім іншому 
контексті її придумали в бібліотечній справі Мері Іган і Джессі Шера. Іган і Шера мали на увазі, 
що соціальна епістемологія є – ... новою дисципліною ..., що забезпечить засади для ефективного 
дослідження всього комплексу проблем інтелектуальних процесів суспільства. Автори і не 
задумувались, мабуть, що в 1987 році термін соціальна епістемологія буде вперше введений у 
філософське обговорення як спеціальна проблема журналу Synthese [див.: 7, с. 127].  

Питання ставлення до істини пройшло крізь усі історичні етапи філософування, у тому числі 
й постнекласичний. Штучний перехід від понять раціональності, істини, нормативності – це шлях 
мінімізації філософії в аналізі знання, що прагне подолати і переосмислити класична соціальна 
епістемологія. Хоча соціальна епістемологія і є молодою галуззю наукового пізнання, втім це не 
зменшує її дискусійності. Оскільки саме методологія робить науку стійкою до випробувань, мета 
нашого дослідження полягала у визначенні методологічних засад і поняттєвого апарату 
виритистської соціальної епістемології Е. Голдмана.  

Запропонуємо низку визначень у поняттєвому апараті: 
- веритистська цінність – це цінність переконання, яку йому приписують залежно від 

наближеності цього переконання до реального стану справ; 
- веритистська оцінка – це здатність соціальної практики генерувати істинні прогнози; 
- соціальна епістемна практика – це сфера, яка оцінююється з погляду її внеску в істинне 

знання; 
- епістемний результат – це широке коло епістемно-значущих і незначущих тверджень 

(обґрунтоване/необґрунтоване переконання); 
- епістемна система – це соціальна система, яка вміщує соціальну практику, процедури, 

настанови або моделі інтерперсонального впливу на епістемні результати її членів; 
- система епістемних принципів – це правила обґрунтування переконання і набір 

епістемологічних стандартів, які ухвалюють ці переконання як обґрунтовані. 
Всю суть взаємозв’язку основних концептів Голдмана для його соціальної епістемології як 

«філософії для інформаційної ери» можна висловити так: веритистська оцінка соціальних практик 
означає, що твердженню приписується певна цінність (V-цінність), залежно від того, наскільки це 
переконання наближується до реального стану справ. Тобто V-оцінка соціальної практики на 
основі того, наскільки її використання приводить до формування у суб’єктів, включених у 
практику V-цінних переконань (знань) [див.: 1, с. 642]. 

Висновки. 
Підсумовуючи сказане, сформулюємо ключові твердження: 
- соціальна епістемологія Е. Голдмана неодноразово включає в різні контексти поняття 

міждисциплінарності (interdisciplinarity); 
- веритистська епістемологія – це спеціальна дисципліна, нормативна функція якої полягає в 

тому, щоб не обмежуватись існуючими соціальними практиками, а створювати необхідні практики 
на основі теоретичного аналізу, досліджувати актуальні й можливі практики з погляду їх 
інформаційної значущості; 

- мета соціальної епістемології Голдмана – це створення філософського фундаменту для 
соціальної теорії пізнання та конкретних практик, які вона задає. 

Елвін Голдман, як систематизатор соціальної епістемології, відносить себе самого до 
класичної соціальної епістемології. У перспективі – дослідження позицій його опонентів 
(некласичної соціальної епістемології) в межах постнекласичної науки.  
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Summary 

Malishena Y. The Project of Social Epistemology of Alvin Goldman. The article is devoted to the 
investigation of the social epistemology of Alvin Goldman. Veritistic social epistemology is analyzed in terms of 
understanding its basic methodological principles within postnonclassical science. Revealed features of the 
interdisciplinary of approach. Presents the main areas of epistemology classifications. Focused on some of the 
arguments regarding the independence of social epistemology as a modern branch of the cognition, and its status 
with respect to the epistemology in general. Keywords: A. Goldman, social epistemology, veritism, 
epistemology, methodology, interdisciplinarity. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕКСПЛІКАЦІЇ  

ПОНЯТТЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ 
 

Стаття присвячена комплексному філософському аналізу феномену толерантності та експлікації 
його зв'язку з таким явищем як плюралізм. У досліджені обґрунтовується думка, що актуалізація ідеї 
толерантності та її практична значущість безпосередньо залежатимуть від обраного методологічного 
підходу до тлумачення її змісту. Інакше кажучи, ступінь усвідомлення концепції толерантності прямо 
пропорційно залежатиме від глибини розуміння ідеї плюралізму. Плідно практикуватиметься вона тоді, 
коли буде усвідомлена, по-перше, в анти-релятивістському значенні, тобто у відмові байдужості, 
консервації, зневазі, по-друге, на основі плюралістичних позицій у формі відкритого, відповідального, 
критичного діалогу. Ключові слова: метод, плюралізм, потенціал, релятивізм, толерантність. 

 
Плюралізм, який сміливо можна вважати прикметною рисою сучасного світобачення, 

викликає глибокий філософський інтерес, оскільки безпосередньо пов'язаний з осмисленням 
фундаментальних питань реальності та пізнання. Множинність, яку постулює плюралістична 
позиція, передбачає існування такого явища, як толерантність. Толерантність, у широкому 
розумінні – поблажливе, терпиме ставлення до думок, поглядів, вірувань, які відрізняються від 
власних, набуває неабиякої актуальності у зв’язку з потребами осмислення тієї ситуації, в якій 
опиналася сучасна цивілізація в цілому, а наша держава зокрема. Розвиток людського суспільства 
закономірно передбачає зростання різноманіття візій бажаного майбутнього. Власне, факт 
існування в культурі відмінних, неідентичних поглядів не становить загрози, це, швидше, 
адекватна нормальному процесові пізнання ситуація отримання нового знання, коли кожна теорія, 
ідея чи концепція на правах здорової конкуренції заявляє про свою значущість, продуктивність та 
необхідність. Проблема виникає тоді, коли людина, чи певна група людей з відмінною позицією, 
традиціями і звичаями, іншим соціальним статусом або побутовим устроєм, іншим 
віросповіданням тощо сприймається як ворог. “Знадобилося чимало часу, – пише Л. Столович, – 
щоб чужинець, чужий сприймався не як ворог, а як інший, аби було усвідомлено, що сама істина 
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народжується в суперечках” [10, c. 43]. Однак, важливо враховувати, що будь яка суперечка 
повинна здійснюватися з дотриманням низки етичних норм, виконання яких сприятиме 
досягненню справедливого консенсусу. Приміром, реалії сучасної України загострюють проблему 
подолання політичних протистоянь, які, де факто, є результатом світоглядних розбіжностей та 
браку культури діалогу. “Цю кризу може бути розв’язано шляхом справжнього діалогу і 
компромісів і за дотримання всіма сторонами узятих на себе зобов'язань щодо її мирного 
врегулювання” [1], – заявив генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Пан Гі Мун. Як 
засвідчує історія, становлення демократичного суспільства переживає періоди, коли потреба 
подолання розбіжностей і протистоянь є чи не єдиною можливістю збереження цілісності. Ще 
Вольтер говорив, що розбрат згубний для людського роду, а єдиний засіб від нього – терпимість.  

Зважаючи на це, ми також переконанні, що ступінь усвідомлення концепції толерантності 
прямо пропорційно залежатиме від глибини розуміння ідеї плюралізму. Тому метою статті є 
комплексний філософський аналіз феномену плюралізму та експлікації його зв'язку з таким 
явищем як толерантність. Поставлена мета передбачає розв'язання таких дослідницьких завдань: 
по-перше, з'ясувати ідейно-теоретичні передумови та соціокультурні умови формування концепції 
«толерантності»; по-друге, проаналізувати смислове розмаїття інтерпретацій змісту поняття 
«толерантність» в еволюції філософської та наукової думки; по-третє, визначити методологічний 
потенціал плюралістичного підходу; по-четверте, здійснити методологічну реконструкцію 
функціювання толерантності на тлі плюралістичного підходу. 

Зауважимо, що фундаментальних праць, присвячених проблемі плюралізму та експлікації 
його форм небагато. У філософському дискурсі наразі недостатньо обґрунтовано історико-
філософську й історико-наукову сторони проблеми і передусім актуальність осмислення 
плюралістичного підходу в філософсько-методологічному дискурсі. Аналіз останніх досліджень і 
публікацій виявив популярну тенденцію, відповідно до якої поняттям «плюралізм» оперують 
досить вільно, вважаючи його зміст чимось самоочевидним.  

Щодо феномену толерантності, то тлумачення різних його аспектів представлено великою 
кількістю різноманітної літератури, в якій, щоправда, проблематично знайти необхідну ідейну 
єдність, яка б дозволила говорити про комплексний, системний підхід до його аналізу. 

У філософських дослідженнях толерантність трактується як філософська категорія, що 
розкриває природу соціальної поведінки людини та її гармонійну взаємодію з навколишнім світом 
(В. Лекторський, С. Мендус, Пітер П. Ніколсон, Н. Гапон, Н.Турпак, О. Довгополова, О. Муха). 
Особливої уваги в сучасній філософії заслуговують дослідження виявів толерантності в різних сферах 
життя суспільства: комунікативний аспект (Ф. Бацевич, Г. Гнатищак), міжнародні та міжетнічні 
взаємозв'язки (С. Кропотов, Т. Днєпрова, Н. Мольденгауер), політика (Дж. Мерфі, К. МакКіннон, 
Г. Шипунов, В. Крисаченко, І. Кіянка), право (Дж. Горман, Н. МакКормік, В. Шалин, А. Альбова), 
релігія (В. Джеймс, Дж.Коффі, Т. Фолієва, О. Муха, О. Кисельов), етика (А. Дж. Коен, А. Гусейнов). 

Для досягнення поставленої мети і розв'язання сформульованих завдань у ході дослідження 
використовувались філософські та загальнонаукові методи (історичний, соціокультурний, 
діалектичний, метод системного та структурно-функціонального аналізу, компаративістський і 
багато інших). Методологічну основу дослідження складають також принципи об'єктивності, 
системності, цілісності, єдності історичного та логічного, детермінізму тощо. Метод історичної 
реконструкції дав можливість визначити логіку становлення, функціювання та перспективи 
подальшого розвитку толерантності у філософії та культурі загалом. Системний метод сприяв 
розкриттю цілісності плюралізму в науковому знанні, виявленню взаємозв'язку між усіма його 
складниками, виокремленню головного, істотного в його функціюванні.  

Зрозуміло, що толерантність аж ніяк не винахід сучасної епохи. Поява ідеї толерантності 
обумовлена конкретними історичними подіями та їх соціально-політичним підтекстом, передусім, 
пов’язаним із релігійною вірою та релігійною практикою. Можна припустити, що затребуваність у 
практиці толерантності з’явилася у зв’язку з розколом християнської церкви в ХІІ столітті, в 
результаті якого сформувались Західна Церква – католицька, і Східна – православна. Повік, 
протистояння релігійного характеру вирізнялися категоричністю та безкомпромісністю, що 
неодноразово призводило до війн, як міжусобних, так і міжнародних. В епоху Реформації, з 
появою нових церковно-конфесійних утворень різних видів протестантизму, рівень нетерпимого 
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та непримиренного ставлення щодо іновірців лише посилився. В результаті, з'явилася потреба 
пошуку нових шляхів врегулювання конфліктів, які виникали не лише між державами, а й 
усередині окремих держав. Одним із таких дороговказів була практика толерантності. Хоча, 
загальновідомо, що провісниками толерантного поводження були ще перші релігійні просвітителі, 
які поширювали серед людей слово свого Господа. Проте, визначити роль та місце толерантності в 
релігійній практиці вкрай складно, оскільки толерантність передбачає не тільки терпимість до 
іншого, а й низку інших виявів, зокрема визнання рівних прав з іновірцями та шанобливого 
ставлення до інакомислення. Ситуація сприйняття іншого як рівного собі оголює проблему 
сприйняття чужої віри як рівноправної своїй власній, що для релігійної людини виглядає вельми 
проблематично. Одне зрозуміло достеменно, потенціал ідеї толерантності не вичерпується 
релігійною проблематикою, зміст цієї ідеї може бути інтерпретований по-різному. 

У науковій літературі утвердилися кілька філософсько-методологічних підходів до 
дослідження толерантності. Аксіологічний підхід трактує толерантність як «цінність-у-собі» (для 
Г. Маркузе – «мета-в-собі», для Пітера П. Ніколсона – «благо-в-собі») або як одну з цінностей 
ліберальної демократії. Онтолого-історицистський підхід трактує толерантність як певний спосіб 
співіснування груп в історії. М. Уолцер використовує цей підхід у дослідженні, присвяченому 
п'яти режимам толерантності; іноді до нього вдаються інші коммунітарісти і мультикультуралісти, 
а також усі ті автори, які спираються на неліберальні основи толерантності. В ідеалістичному 
підході толерантність трактується як чеснота. Наприклад, Дж. Ролз та інші представники 
деонтологічного лібералізму вбачають у толерантності певний моральний ідеал, до досягнення 
якого суспільству потрібно прагнути. «Конфліктний» дослідницький підхід до толерантності 
детально розробляється російським філософом Б. Капустіним, а на Заході його дотримуються 
Ш. Муфф, Ж. Лаклан. За такого підходу толерантність розглядається не як скасування "боротьби", 
не щось протилежне їй, а саме, як боротьба, але в чітких межах, які не можна визначити апріорно, 
оскільки їх задає власне практика боротьби [4]. 

З погляду здорового глузду найпростіше розуміння толерантності можна сформулювати так: 
«ти не чіпай мене – я не чіпатиму тебе». У детальному описі можливих способів розуміння 
толерантності та плюралізму, здійсненого В. Лекторським [8], найпростішому визначенню 
толерантності, припустимо, відповідатимуть моделі: “толерантність як байдужість”, 
“толерантність як неможливість порозуміння” та “толерантність як поблажливість”.  

Названі моделі тлумачення толерантності, вважає В. Лекторський, вичерпали свій потенціал 
і в сучасних умовах розвитку цивілізації навряд чи можуть бути плідними. Спільним для кожної з 
цих моделей є уявлення про різноманіття як своєрідний культурний релятивізм, у результаті 
імплементації якого толерантність розуміється як “байдужість до існування відмінних поглядів і 
практик, оскільки ті трактуються як неістотні перед обличчям основних проблем”, або як “повага 
до іншого, якого я водночас не можу розуміти і з яким я не можу взаємодіяти”, чи “толерантність 
постає як поблажливість до слабкості інших, що поєднується з певною часткою зневаги до них” 
[8, с. 49-51.]. Отож, якщо раніше ці моделі дозволяли якось співіснувати протилежним поглядам, 
то наразі проблема виявляє нові аспекти, яких раніше просто не було. Тому що в умовах 
мілітаризованої політики деяких країн світу, спричинені конфлікти можуть мати катастрофічні 
наслідки, не лише для учасників конфлікту, а й для світу в цілому, позаяк у сучасному світі різні 
суб'єкти діалогу, чи то різні держави, чи різні культури, змушені вирішувати спільні питання і 
повинні для цього якось розуміти один одного, якось один з одним взаємодіяти. 

Враховуючи сказане, запропоноване В. Лекторським розуміння толерантності “як поваги до 
чужої позиції в поєднанні з настановою на взаємну зміну позиції (і навіть у деяких випадках зміну 
індивідуальної та культурної ідентичності) в результаті критичного діалогу” [8, с. 54] має всі 
підстави претендувати на роль оригінального, цікавого, а головне ефективного погляду. Підґрунтям 
критичного діалогу вже поставатиме не релятивізм, який “консервує сформовані концептуальні та 
ціннісні системи та унеможливлює критичну дискусію (дискусія неможлива, якщо у кожного 
учасника свої критерії раціональності та обґрунтованості)” [9, c. 3-4], а плюралізм, який прагне 
оптимізувати різні альтернативи, всупереч безладному нарощуванню їхньої кількості.  

Історично склалася думка, що плюралістичні уявлення – це всього-на-всього тимчасовий 
недолік пізнавальних можливостей людини: “З гносеологічного погляду, – пише Т. Левін, – 
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плюралізм – це окремий випадок еклектики. Плюралізм – така сама ознака неблагополуччя теорії, 
як і парадокси, які виникають у ній. Його починають сповідувати, тільки коли, незважаючи на всі 
зусилля, не вдається послідовно провести моністичну інтерпретацію досліджуваних явищ” [7, 
c. 251]. У цьому міркуванні в основному виражається екстеріорний характер принципу 
плюралізму, при тому, що зміст цього принципу редукується до критеріїв релятивності знання. 
Релятивізм – це принцип, який декларує думку, що серед множини різних концепцій немає 
привілейованої, виокремленої: “Як концепція релятивізм бере до уваги відносність, мінливість 
суджень, норм, правил і критеріїв, залежність їх істинності, правильності від просторово-часових, 
культурно-історичних, соціальних, психологічних та ціннісних факторів” [5, c. 824]. Цей принцип 
ліквідовує діалектичне співвідношення відносного й абсолютного. Центральними твердженнями 
релятивізму є абсолютизація відносності людського пізнання, заперечення об'єктивної істинності, 
повна суб'єктивація пізнавальних програм і т. д. У релятивізмі переважають руйнівні тенденції, 
негативістське спрямування. Він, пов'язаний з відмовою від об'єктивної істини, веде до 
нівелювання знання, тоді як сучасні когнітивні дослідження обґрунтовують той факт, що принцип 
методологічного плюралізму не обов'язково заперечує існування об'єктивної істини [10].  

До того ж, якщо прийняти позицію А. Кезіна, відповідно до якої плюралістичному підходу 
властивий аналіз як еталонного не стану «готового», або ж «завершеного» продукту, а аналіз 
останнього як такого, що перебуває «на марші», в процесі розвитку [6, с. 319], то постає проблема, 
яка в дусі плюралістичного прагматизму В. Джеймса розв’язується так: “«Абсолютно» істинне, 
тобто те, чого жодний подальший досвід не в змозі змінити, є тим ідеальним пунктом сходження, 
в якому, як ми вважаємо, перетнуться колись усі наші тимчасові істини. Йому цілковито 
відповідає абсолютно довершена людина, її цілком довершений досвід; якщо всі ці ідеальні 
поняття будуть колись реалізовані, то це трапиться водночас. А нині ми повинні жити тими 
істинами, які в змозі осягнути сьогодні, й бути готовими назвати їх хибними завтра” [3, c. 293]. 

Дотримуючись такого стану справ, плюралістичний підхід сприятиме формуванню 
незаангажованого відкритого світогляду, необмеженого лише векторним інтересам дослідження. Це у 
свою чергу розширює пізнавальні межі культурної ойкумени і нарощує ступінь свободи її дослідника. 
Наприклад, у тоталітарному суспільстві, типу Радянського Союзу, пізнавальні потреби були 
підпорядковані панівній ідеологічній доктрині, і образ світу формувався відповідно до неї. У 
демократичних суспільствах, особливо за наявності незалежних дослідницьких центрів та інститутів, 
діапазон припустимих суджень про світ суттєво багатший. У зв’язку з цим різного роду інформація 
відкриває можливість для більш поглибленого освоєння навколишнього світу, коли поряд із вибором 
позиції множаться й умови для обговорення переваг і недоліків, як обраної, так і відкинутої 
альтернативи. Також у дослідника з’являється можливість звернутися до ідей минулого та 
проаналізувати потенції невикористаних альтернатив культурно-історичного процесу. Отже, 
плюралізм аналізується як комплекс свідомих дій, вжитих з метою досягнення в кінцевому результаті 
балансу рівності та справедливості. Плюралізм – умова більш «демократичної», «толерантної» 
картини світу, хоча й більш «суб’єктивної», як не парадоксально це звучить. Адже для ідеологічно 
заангажованого дослідника практично існує лише два шляхи – прийняти або ж заперечити можливу 
гіпотезу, тоді як у демократичному суспільстві ситуація дещо складніша, досліднику необхідно 
здійснити вибір серед численних альтернатив. Для людини, котра не звикла до такого вибору, ситуація 
видається вкрай некомфортною, звідси нарікання на те, що плюралізм є «порушником спокою».  

Цілком прикметно, що попри актуалізацію різноманіття плюралістичний підхід уможливлює 
конструктивний і толерантний діалог існуючих альтернативних теорій, методів, картин світу, 
дослідницьких програм. Як зазначає В. Швирьов, “справжня діалогічність у конструктивній 
полеміці з іншими підходами передбачає високу відповідальність і максимальну напруженість 
щодо розгортання творчого потенціалу власної позиції. Діалог, зрозуміло, зовсім не означає 
втрати принципів, якогось розслаблення свідомості. Не поділяючи чужої позиції, здатна до діалогу 
свідомість покликана водночас виходити із шанобливого ставлення до неї, розуміючи, по-перше, її 
основи і, по-друге, припускаючи, що тут міститься якась правда, якась реальність, яка не 
охоплюється, принаймні в належній мірі, з її власних позицій” [11, с. 147]. Як наслідок, збагачення 
власного досвіду та критичний діалог усувають претензії релятивізму, який абсолютизує 
відносність людського пізнання і у такий спосіб паралізує ефективну практичну діяльність. 
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Формування критичного діалогу можливе лише в контексті визнання реально існуючого 
плюралізму, коли кожна теорія, ідея чи концепція, на правах здорової конкуренції заявляє про 
свою значущість, продуктивність і необхідність. “У цьому випадку, – зауважує В. Лекторський, – 
плюралізм постає не як щось таке, що заважає моєму погляду, щось глибоко йому стороннє, а як 
неодмінна умова плідного розвитку моєї власної позиції і як механізм розвитку культури в цілому. 
Це вже не просто плюралізм, а поліфонія, як висловлюється Бахтін, тобто діалог і глибинна 
взаємодія різних позицій” [8, с. 53].  

Наприкінці наголосимо, що не існує жодного суспільства, в якому б зовсім не було 
конфліктів. Відтак завдання плюралізму “не усунути відмінності, а зміцнювати механізми 
досягнення компромісу й адаптації, що ведуть до миру та запобігання насильства у суспільствах, 
схильних до ризику... Плюралізм – це набір намірів і методів, спрямованих на інституціоналізацію 
визнання відмінностей і поваги до різноманіття як основи громадянської культури” [2].  

Отож, ми переконані, що в сучасних умовах розвитку нашої цивілізації, актуалізація ідеї 
толерантності та її практична значущість залежатимуть від того, як ми трактуватимемо цю ідею. 
Плідно практикуватиметься вона тоді, коли буде усвідомлена, по-перше, в анти-релятивістському 
значенні, тобто у відмові байдужості, консервації, зневазі, по-друге, на основі плюралістичних 
позицій у формі відкритого, відповідального, критичного діалогу.  

 
Література 

1.“Генсек ООН розказав, як вирішити конфлікт на Донбасі” [інтерв'ю з генсеком Організації Об'єднаних 
Націй Пан Гі Муном / Інтерфакс] // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/05/6/7066958/ – Назва з екрану. – Дата звернення: 26.07.2015. 

2.Бутильер Б. Определение плюрализма [Електронний ресурс] / Б. Бутильер // Глобальный Центр 
Плюрализма – Статьи по Плюрализму №.1 (январь 2012). – Режим доступу: 
http://www.pluralism.ca/images/PDF_docs/defining_pluralism_RU.pdf 

3.Джеймс У. Воля к вере / У. Джеймс ; [пер. с англ.; сост. Л. В. Блинников, А. П. Поляков.]. – М. : 
Республика, 1997. – 431 с. 

4.Ильинская С. Г. Философско-методологические подходы к изучению категории «толерантность» 
/ С. Г. Ильинская // Политико-философский ежегодник. Вып. 1 [Текст] / Рос. акад. наук, Ин-т 
философии ; Отв. ред. И. К. Пантин. – М. : ИФРАН, 2008. – С. 154-168. 

5.Касавин И. Т., Микешина Л.А. Релятивизм / И. Касавин, Л. А. Микешина // Энциклопедия 
эпистемологии и философии науки. / Сост. и общ. Ред. И. Т. Касавин. – М. : «Канон+» РООИ 
«Реабилитация», 2009. – 1248 c. 

6.Кезин А. В. Идеалы научности / А. Кезин // Философия и методология науки / Под ред. В.И.Купцова. – 
М. : Аспект-Пресс, 1996. – С. 294-330. 

7.Левин Т. Д. Плюрализм // Новая философская энциклопедия: в 4 тт. / Т. Д. Левин. – Т.3 : Н-С / Ин–т 
философии РАН, Нац. общ.-науч. фонд; науч.-ред. совет : В. С. Степин (предс.), А. А. Гусейнов, 
Г. Ю. Семигин, А. П. Огурцов [и др.]. – [переизд. с доп.]. – М. : Мысль, 2010. – 692 c. 

8.Лекторский В. А. О толерантности, плюрализме и критицизме / В. А. Лекторский // Вопросы философии. 
– 1997. – №11. – С. 46-54. 

9.Релятивизм, плюрализм, критицизм: эпистемологический анализ [Текст] / Рос. акад. наук, Ин-т 
философии ; Отв. ред. В. А. Лекторский. – М. : ИФ РАН, 2012. – 181 с. 

10.Столович Л. Плюрализм в философии и философия плюрализма / Л. Столович. – Tallinn : Ingri, 2005. – 336 c. 
11.Швырев В.С. Рациональность как ценность культуры. Традиция и современность / В. С. Швырев. – М. : 

Прогресс-Традиция, 2003. – 176 с. 
 

Summary 
Omelchuk I. Methodological Aspects of Explication of the Notion of Tolerance. The article is devoted to 

the complex philosophical analysis of the phenomenon of tolerance and explication of its connection with the 
pluralism. In the research it is substantiated the view that actualization the idea of tolerance and its practical 
significance will depend on the way we interpret it. That’s why the level of consciousness of the concept of 
tolerance is directly proportionally depended on the depth of understanding the idea of pluralism. It will be 
successfully practiced when we realize it, first, in anti-relativistic sense that is in the refusal of indifference, 
conservation, neglect, secondly, on the basis of pluralistic positions in the form of open, responsible, critical 
dialogue. Keywords: method, pluralism, potential, relativism, tolerance. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ ГНЕЗД  

КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ СОВРЕМЕННОЙ ГУМАНИТАРИСТИКИ 
 
Рассматривается проблема недостаточной проясненности терминов «гуманитарное знание», 

«гуманитанрные науки», «гуманитраистика». Предлагается вариант рассмотрения гуманитарстики как 
гуманитарной междисциплинарности, требующей для своего изучения специальной методологии. 
В качестве одного из методов отмеченной методологии представляется метод выявления термино-
логических гнезд. Терминологическое гнездо рассматривается как совокупность терминологических 
ветвей, каждая из которых формируется на основании того или иного ключевого термина. Делается вывод 
о том, что метод выявления терминологических гнезд может быть эффективен при изучении сложных 
гуманитарных дискурсов. Помимо этого терминологические гнезда способствуют прояснению гумани-
тарных дисциплинарных матриц. Ключевые термины: терминологические гнезда, гуманитаристика, 
гуманитарная дисциплинарная матрица, гуманитарная сложность. 

 
Одна из наиболее распространенных тем в современной гуманитаристике связана с 

обсуждением кризисных явлений, наблюдаемых в области гуманитарного знания. По этому 
поводу написано много текстов, текстов о текстах (см., к примеру, обзорную работу [10]). Не 
вдаваясь в детальный анализ возникающих в ходе этих осмыслений тематических и проблемных 
полей, можно присоединиться к тем авторам, которые полагают, что одна из наиболее 
существенных проблем гуманитаристики связана с явным недостатком методологического 
инструментария, позволяющего своевременно и продуктивно обрабатывать быстро 
разрастающиеся массивы гуманитарной информации. Отсутствие подобного инструментария и 
усиливает ощущения кризисности. 

Необходимость эффективных методов особенно остро обнаруживается в процессе 
исследования многочисленных гуманитарных дискурсов, переполненных разнообразными 
терминами, часто представляющими совершенно различные дисциплинарные зоны. Отмеченное 
вызывает ощущения эклектичности, неуправляемого хаоса. 

В статье предлагается к рассмотрению методологический конструкт, именуемый 
«терминологическое гнездо». В настоящее время в русскоязычной литературе обнаруживаются 
обращения к этому терминологическому выражению, в первую очередь, в работах лингвистов, 
лексикографов (см., к примеру, работы [3], [12]). К рассмотрению терминологических гнезд 
прибегают и зарубежные исследователи. К примеру, известный американский литературовед, 
критик, признанный в мире специалист по исследованию явлений постмодерна Ихаб Хассан 
использовал подобный конструкт в процессе поиска ответа на вопрос «Что есть постмодерн?» 
[14], [15]. При этом Хассан вовсе не обсуждал методологические возможности используемого 
выражения1. Однако можно предположить, что терминологические гнезда являют собой весьма 
эффективный методологический инструмент для изучения сложных гуманитарных дискурсов. Тем 
самым формирование соответствующих представлений призвано способствовать развитию 
гуманитарной методологии.  

Прежде чем приступить к исследованию методологического потенциала терминологических 
гнезд, важно прояснить важный общеметодологический момент. 

 
Проблема гуманитарно-научного знания: методологический ракурс 

                                                 
1 Впервые методологические возможности «терминологических гнезд» обсуждались в магистерском исследовании студентки 
философского факультета ОНУ имени И.И.Мечникова – Н. Бобковой. Работа осуществлялась под руководством автора данной 
публикации. 
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С момента разделения наук на гуманитарные и естественные совершенно очевидно 
возник вопрос об особой методологии наук о духе. Соответствующую историю принято 
начинать с эпохальных работ В. Дильтея, его размышлений об особенности методологии наук 
о духе. С момента выхода дильтеевских книг прошло уже более ста лет, однако сложно 
говорить о существовании значительного прорыва в области методологии гуманитарных 
исследований, при этом важно подчеркнуть, что речь идет не о методологии отдельных 
гуманитарных дисциплин, которые, несомненно, за прошедшие сто лет существенно 
продвинулись в освоении своих методологических начал. Речь идет, если допустимо так 
выразиться, о методологии общегуманитарного знания. При этом естественно возникает 
вопрос: что означает термин «общегуманитарное знание»? 

В современном лексиконе прочно закрепились близкие по смыслу термины: гуманитарные 
науки, гуманитарные дисциплины, гуманитарное знание, гуманитаристика. К сожалению, различия 
приведенных выражений часто не проводятся достаточно четко. Попытка обнаружения и 
фиксации внимания на этой проблеме представлена в статье российской исследовательницы 
О. Демидовой: «Гуманитаристика, гуманитарное знание. Гуманитарные науки» [5]. Автор верно 
подмечает обнаруживающееся в последнее время смешение смыслов отмеченных понятий и в самом 
общем виде гуманитарные науки определяет как «одновременно инструмент и пространство 
авторефлексии социума как феномена антропологического, та ось, вокруг которой социум собирает 
себя и без которой само его существование вряд ли возможно» [5, с. 9]. Отмеченное, едва ли, 
необходимо оспаривать. Спорным кажется следующий момент. Автор смешивает термины наука, 
дисциплина, знание: «области гуманитарных наук (дисциплин) традиционно принято относить 
дисциплины из областей философии, филологии, истории, понимаемых в самом широком смысле 
слова. Очевидно, однако, что область гуманитарного знания значительно шире и включает в себя 
антропологию, социологию, этнографию, политологию, с одной стороны, и область медицинских, 
правовых (юридических) и пр.» [5, с. 10]. Проведенное цитируемым автором отождествление 
науки и дисциплины кажется достаточно привычным, прижившимся в языке, хотя, на наш взгляд, 
необходимы более четкие различения указанных объектов, которые, к примеру, представлены в 
работах современного украинского философа А. Афанасьева [1]. Что же касается рассмотрения 
гуманитарного знания как более широкого понятия, нежели гуманитарные науки, то эта точка 
зрения видится уже весьма спорной. Действительно, если придерживаться позиции того, что 
знание есть ресурс (см., к примеру, по этому поводу монографию М. Ведведева [4]), то между 
гуманитарным знанием и гуманитарными науками возникает уже существенное различие. Науки 
в процессе своего существования порождают знание, которое становится ресурсом для 
последующих научных разработок. Однако в данном тексте не ставится задача обсуждения 
подобной точки зрения. Предлагается лишь обратить внимание на возможность существования 
новых смыслов у термина гуманитаристика. Понятно, что этот термин следует отличать и от 
гуманитарного знания, и от выражения гуманитарные науки. 

Определение гуманиаристики, представленное О. Демидовой, кажется абстрактно-
поэтическим: «гуманитаристика, имеющая объектом практику самоопределения, предстает как 
некое деятельностное пространство субъективности. В других терминах, гуманитаристика есть 
условие возможности поиска ответа на вопрос «Кто есть я?» [5, с. 10]. Если из множества 
использованных автором слов попытаться выявить некий содержательный концентрат, то 
получается следующее: гуманитаристика – деятельностное пространство субъективности. Но 
что означает в данном случае метафора деятельностного пространства (следует, между прочим, 
заметить, что и гуманитарное знание предстает у О. Демидовой как «пространство (выделение мое 
– Л. Б.) и совокупный результат его авторефлексии» [5, с. 10]? Что дает обращение к метафоре 
пространства в методологическом плане? Некоторым прояснением являются последующие 
уточнения термина гуманитаристика, даваемые цитируемым автором: гуманитаристика «возможна 
исключительно как нечто субъектоцентричное, «обустраивающее» себя на основаниях 
диалогичности, системности и обязательности/возможности этико-герменевтического «толкования 
вглубь» [5, с. 11]. Необходимо заметить, что в анализируемом тексте системность и диалогичность 
гуманитаристики подчеркиваются неоднократно. Таким образом, если следовать за мыслью 
О. Демидовой, гуманитаристике присущи субъектноцентричность, системность, диалогичность, 
пространственность…. К сожалению, даже продумывание в совокупности выявленной 
терминологической связки не стимулирует углубления понимания природы исследуемого феномена. 
И именно поэтому возникает необходимость сдвинуть ракурс рассмотрения.  

Перспективным кажется рассмотрение гуманитаристики сквозь призму междисци-
плинарности. Понятие междисциплинарности возникло применительно к естественным наукам, 
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стремившимся выйти за пределы жестких цеховых предписаний. Пионерские в свое время 
попытки Н. Бора, Э. Шредингера преодолеть в своих размышлениях границы физики сейчас стали 
достаточно распространенной практикой. Любая научно- популярная литература или 
общекультурная рефлексия важнейших научных практик (к ряду таких опытов можно отнести, к 
примеру, многие тексты И. Пригожина) уже не являются строго научными текстами, это, скорее, 
общедоступное гуманитарное знание, гуманитаристика. В подобных практиках многие 
специальные научные термины претерпевают существенные метаморфозы в результате 
столкновения с возможностями и реалиями естественных языков. Возникающие метаморфозы 
иногда видятся как «огрубления», «профанирование» чистого знания. Однако, едва ли, подобная 
точка зрения является верной. Скорее всего, естественный язык осуществляет очень важную 
корректировку смыслов: закрепление тех из них, которые необходимы и отфильтровывание 
ненужного, ложного, преждевременного. По этой причине, толкуемая в указанном смысле 
гуманитаристика, становится очень важным объектом для исследовательского внимания. 

Конечно же, широчайшее поле гуманитаристики никак не ограничивается научно-
поулярными текстами, эссе знаменитых ученых.  

К примеру, А. Афанасьев определяет гуманитаристику чрезвычайно широко. Размышляя 
над его гипотезой о существовании трех сфер гуманитаристики, возникает ощущение, что 
гуманитаристикой является все за исключением строго научного знания. Возможно, отмеченная 
гипотеза и засуживает поддержки, но – с некоторыми уточнениями. 

Главное, видится, состоит в том, что гуманитаристика это своеобразная антитеза 
дисциплинарной разделенности, интеллектуальному изоляционизму. Напротив, в 
гуманитаристике отражено стремление к связыванию различных дискурсов, связывания научного 
и повседневного. Возникновение гуманитаристики это результат конвергентных тенденций, 
усиливающихся в период глобализации. Возможно, одна из причин кризиса гуманитарных наук и 
состоит в том, что пока еще слабо осознается это обнаруживающееся гуманитарное единение.  

К сожалению, методология гуманитарных наук едва ли будет эффективна при 
исследованиях гуманитаристики. Необходима разработка новых методов, некоторые из которых, 
как, опять же, можно предположить, вызревали в недрах постструктуралистской традиции. 
Широко распространенное атакующее неприятия по отношению к постмодернизму вызвано, в 
первую очередь, принципиальным непониманием того, что именно им актуализируется. Продукт 
постструктуралистской (постмодернистской) рефлексии, чаще всего, не может быть отнесен ни 
к естественным наукам, ни к наукам гуманитарным. В качестве примера можно обратить 
внимание на второй том «Капитализма и шизофрении» («Тысяча плато»), написанный 
Ж. Делезом в соавторстве с Ф. Гваттари. Стиль, предложенный в этой книге, вскоре был 
подхвачен и другими интеллектуалами (см., к примеру, работу С. Жижека [7]). Особенность 
этих стилевых проявлений заключается в том, что авторы в своих размышлениях не сдерживают 
себя никакими дисциплинарными границами: минерология, философия, география, 
этнография,…. Фактически, этот же прием завораживал и слушателей знаменитых семинаров 
Ж.Лакана или читателей текстов Ж. Деррида, или внимательных исследователей 
интеллектуальных поисков Ж. Делеза. На первый взгляд, складывалось впечатление, что авторы 
просто демонстрируют широчайшую культурную эрудицию, но при более пристальном взгляде 
обнаруживается, что дисциплинарная плюральность в отмеченных случаях оказывается 
принципиальной, подчеркивающей смещение из зоны чисто научного знания (гуманитарного 
или естественного) в область, которую можно назвать гуманитаристикой. 

Гуманитаристика предстает дисциплиной, в которой традиционные методы естественных 
и гуманитарных наук (при этом имеются ввиду «развитые» гуманитарные науки, имеющие свой 
собственный методологический инструментарий) становятся применимыми лишь «с оговорками» 
в связи с существенно иной природой соответствующего дискурса. Гуманитаристику можно 
рассматривать как своеобразную гуманитарную, общенаучную междисциплинарность, некую 
общую среду, формируемую в результате деятельности представителей совершенно различных 
интеллектуальных профессий: журналистов, политологов, философов физиков, психологов… 
Главные характеристики гуманитаристики - смешанность, неизбывная пограничность, стремление 
к сбрасыванию дисциплинарных стереотипов. 

Из отмеченного понятно, что первые методологические наработки в сфере гуманитаристики 
следует искать в недрах постструктуралистских практик.  

В этой связи, в первую очередь, следует обратить внимание на исследования дискурсов, 
техники дискурс-анализа. Кроме этого, как уже было заявлено выше, эффективным видится 



 

 
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 754 – 755. Філософія 

 
62 

процедура выделения терминологических гнезд. Не случайно именно она была использована 
Хасаном в ходе изучения самого постмодерна. 

В попытках поисков новых интерпретаций термина гуманитаристика была обнаружена 
интересная, но весьма спорна статья российского исследователя В. Якунина [13]. Не совсем 
соглашаясь с общей интенцией автора, можно, тем не менее, присоединиться к одному из его 
выводов: «новая гуманитаристика должна выйти из состояния описательного, интепретирующего 
действительность, и превратиться в активную производительную силу общества» [13, с. 79]. 
Метафора «производительной силы общества» кажется, в определенной мере, устаревшей. 
Видится, что новое понимание гуманитаристики стимулирует, в определенной мере, 
интеллектуальную революцию, во времена которой, по мнению некоторых исследователей, 
вступает современное человечество.  

  
Терминологические гнезда: способы их выявления и особенности конструкции. 
Краткий экскурс в гуманитарную историю метафоры «гнездо» 
Выражение тереминологические гнезда не является принципиально новым для 

современного гуманитарного знания. Сама метафор гнезда имеет определенную историю 
существования. Еще в двадцатых годах прошлого века в работе русского филолога и текстолога 
Н. Пиксанова было использовано выражение «культурное гнездо». Как отмечает современная 
исследовательница Ю. Елисеева, изучающая судьбу этого интересного выражения, оно возникло в 
результате попыток избегания своеобразных «централистских тенденций», в соответствии с 
которым традиционными центрами новой литературы считались столицы. Метафорой 
«культурные гнезда» обозначались культурные группы, возникающие в российской провинции (к 
примеру, кружок «Абрамцево»). Елисеева отмечает, что к признакам «культурного гнезда» 
Пиксанов относил: « (1) «определенный круг деятелей», (2) «постоянную деятельность» и (3) 
«выдвижение питомцев»» [6]. Среди ряда точек зрения последующих исследователей культурных 
гнезд, анализируемых в обзорной статье Ю. Елисеевой, интересными кажутся следующие: 

– «культурные гнезда» – это конструктивное воплощение феномена срединности, 
обусловленного синтезом местного и привнесенного; 

– под «культурным гнездом» целесообразно понимать совокупность событий, имен, 
явлений, тенденций, связанных общим пространством-временем; 

– культурные гнезда выступают в роли своеобразных питомников, развивающих 
культурную традицию. 

Если попытаться обобщит отмеченное, то получается следующий результат: культурное 
гнездо является определенной пространственно-временной сборкой, возникающей на культурной 
периферии и осуществляющий своеобразный синтез местного и привнесенного; культурное гнездо 
проявляется совокупностью имен, событий, явлений, связанных общим пространством-временем. 
Культурные гнезда способствуют развитию культурных традиций. 

При этом, как отмечает Ю. Елисеева, в ходе достаточно многочисленных обращений 
исследователей к выражению «культурное гнездо», его превращения в продуктивный 
методологический инструмент так и не произошло.  

Интересные размышления о метафоре гнезда осуществляются также Ю. Серебряковой в 
работе “Подвижная терминологическая карта философских понятий: место сочетания смыслов. 
Размышления о призвании” [12]. Автор предлагает интересное в практическом плане замечание о 
том, что любо ключевое понятие, по мере своего развития в концепт, формирует вокруг себя 
некоторое смысловое гнездо. Исследование подобных гнезд важно для анализа динамики развития 
понятий и концептов в результате их взаимодействия с различными смысловыми гнездами.  

Еще одним интересным примером использования гнездового принципа уже в текстологии 
является диссертация Т. Василенко “Гнездовой принцип систематизации текстов : на материале 
оригинального художественного текста и его переводов”[3]. На первый взгляд, отмеченная работа 
имеет значение исключительно для практики переводческой деятельности. С точки зрения автора, 
оригинальный текст представляет собой некоторое ядро, вокруг которого формируются тексты–
переводы, создавая при этом своеобразную текстовую совокупность, текстовое гнездо. Видится, 
что актуализируемые в ходе отмеченного исследования темы, имеют значительно более широкое 
общегуманитарное значение. Так, в частности, размышляя о структурировании и 
функционировании гнезд родственных текстов, автор затрагивает тему деривационных процессов, 
связываемых со свертыванием и развертыванием понятийных ветвей. В ходе соответствующих 
процессов происходит создание новых языковых единиц. А эта тема уже совершенно очевидным 
образом отсылает к современным практикам дискурс-анализа. 
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Даже незначительный обзор примеров использования метафоры гнезда в современных 
гуманитарных исследованиях свидетельствует о том, что эта метафора имеет существенный 
гносеологический потенциал. 

 
Постмодерн и его терминологическое гнездо (на основании разработок И.Хассана) 
Как уже было отмечено, американский литературовед, критик И. Хассан, в попытках 

прояснения природы постмодерна поставил себе задачу выявления терминологического гнезда, в 
контексте которого развивается это широко распространенное и весьма неопределенное, 
спутанное понятие. Впервые автор прибегнул к реализации отмеченной задачи в эссе 
«ПОСТмодернИЗМ: паракритическая библиография» (1971), которое позже было включено в 
сборник «Паракритицизм: Семь спекуляций временем». Соответствующая работа была 
продолжена в целом ряде других текстах. Интересно то, что отмеченное терминологическое 
гнездо не было прояснено самим автором окончательно, оно оказалось скрытым за россыпью 
терминов, тем, упоминаний, предстало вплетенным в достаточно сложный культурный контекст и 
непосредственно выявление анонсированного гнезда потребовало специальной работы, которая и 
была проведена А. Бобковой. 

Чтобы гнездо было похоже на своей естественный «природный» прототип было предложено 
представить его как переплетение множества ветвей, каждая из которой формируется вокруг того 
или иного ключевого понятия .  

В результате при исследовании терминологического гнезда постмодерна были выявлены 
следующие ключевые для анализа ветви: 

модерн: урбанизм, технологизм, дегуманизацию, экспериментаторство; 
постмодерн: плюрализм, открытость, двусмысленность, стремление к расчленению, 

эклектизм;  
человек постмодерна: самоопределение (самоидентификация), жажда самономинации, 

историческая и эпистемная саморефлексивность, интеллектуальное великодушие, 
самопредчувствие, самоотражение, кризис культурной и персональной идентичности, 
самокритика, самопревосходство; 

наука: эпистематический или ноэтический плюрализм, промежуточность; 
общество: тяготение к открытым, либеральным обществам, компромиссность, 

взаимодействие, потребительство, массовые миграции, всплески национализма; 
технологии: технологическая имманентность, технологический проект, 

дематериализация, растворение, текстуальность, сети. 
рациональность: антиформализм, двусмысленность, энтропия смысла;  
эволюция: непохожесть, трайбализм (формирование власти на основе родоплеменных 

связей), разделения;  
глобализм: геополитическая схема, глокальность, управляемость СМИ, интерактивность, 

глобальная деревня; 
культура: культурный индетерминизм, фрагментарность, релятивизм, ироничность, 

пародийность, антиидеологичность, эклектизм, прагматизм; 
время: полихронное восприятие времени (полихронизм), нелинейность. 
Даже самое поверхностное рассмотрение зафиксированного представленным образом 

терминологического гнезда обнаруживает определенные преимущества для исследователя. Так, к 
примеру, ключевые термины, формирующие ветви, задают наиболее очевидные темы для анализа. 
Терминологические цепочки, составляющие ветви, актуализируют ракурсные акценты развития 
тех или иных тематических мотивов. Главное преимущество терминологических гнезд видится в 
том, что они являются своеобразными информационными компактами, позволяющими сжимать 
информацию для ее более эффективного усвоения и обработки. Подобное сжатие можно назвать 
терминологической компактификацией.  

 
Выявление терминологических гнезд как один из вариантов дискурс-анализа 
 Обращение к терминологическим гнездам как к методологическому инструменту 

оказывается актуальным в ситуациях исследования сложных, динамично развивающихся 
гуманитарных дискурсов. С помощью методики выявления терминологических гнезд появляется 
возможность «вскрывать» дисциплинарные коконы, объединять их в более широкие 
исследовательские полотна, способствующее обнаружению гуманитарной саморефлексии. 
Детальный анализ ветвей терминологических гнезд позволяет исследовать тонкие деривационные 
процессы, рассматривая сами ветви как некие микротерминологические образования, 



 

 
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 754 – 755. Філософія 

 
64 

своеобразные дискурс-таксоны. В результате выявления терминологических гнезд появляется 
основание для существенного упрощения сложных гуманитарных информационных массивов, их 
соотнесения с уже сложившимися исследовательскими направлениями, обнаруживаются новые 
тематические линии.  

 Изучение методологических возможностей терминологических гнезд вписывается в 
современный исследовательский тренд, связанный с осмыслением простоты, поиском 
возможностей упрощения (без потери принципиальных смыслов) (см., к примеру, работы 
Л. Киященко [8], Л. Богатой [2]). Подобное направление видится весьма перспективным в связи с 
увеличивающимися объемами информационных контентов, требующими освоения. 

 Терминологические гнезда, зафиксированные отмеченным образом, обнаруживают 
доминирование тематизации над проблематизацией. Однако можно легко предположить 
возможность организации терминологического гнезда и по другому принципу, который условно 
можно назвать «узелковым» или проблемным. Такие гнезда организованы вокруг терминов, 
именующих ту или иную проблему, связанную с исследуемым предметом. Термины, 
концентрирующиеся вокруг узелков, показывают способ проблемной актуализации. 

 На первый взгляд, терминологические гнезда могут напомнить варианты вербальной 
схематизации. Одна следует обратить внимание на их принципиальное отличие, придающее 
терминологическим гнездам дополнительный гносеологический потенциал. Термины в гнездах 
практически не связаны никакими причинно-следственными, иерархическими связями. 
Актуализированные терминологические совокупности можно назвать доиерархическими или 
протоиерархическими. И, как результат, на основе выявленных гнезд возможно выстраивать 
совершенно различные варианты исследований, формирующихся на базе разных 
терминологических иерархий.  

 Терминологические гнезда снимают проблему отсутствия «единого концепта, вокруг 
которого гуманитаристика могла бы «собрать и осознать себя» [5, с.12]. Подобная проблема 
сформулирована под влиянием уже устаревшей установки, связанной с представлениями о 
существовании единой, жесткой иерархии. В терминологических гнездах одновременно 
обнаруживает себя целый ряд важнейших концептов, предопределяющих становление и развитие 
того или иного исследовательского континуума.  

 И, наконец, если соотнести представления о терминологических гнездах с 
представлениями о дисциплинарных матрицах, то обнаруживается следующее. Дисциплинарные 
матрицы, если следовать Т. Куну, включают в себя: 1) символические обобщения; 2) 
метафизические основания; 3) ценности (в куновском смысле этого слова); 4) признанные 
примеры решения наиболее актуальных задач [9, с. 233-241]. На первый взгляд, подобные 
матричные образования не содержат никаких гнезд, но, если приглядеться внимательно, к 
примеру, к уже выявленному терминологическому гнезду, проясняющему явление постмодерна, 
то возникают следующие соображения. 

 Разве сами слова модерн, постмодерн, плюральность не стали своеобразными символами, 
задающими характер осмысления различных гуманитарных процессов? Своеобразным 
метафизическим основанием видится дегуманизация сопровождаемая самопредчувствием, 
самоопределением, самопревосходством. Дегуманиазация дополняется дематериализацией. 
Несомненными ценностями (в более широком, нежели у Т. Куна смысле) предстают – 
антиидеологичность, прагматизм, антиформализм, интеллектуальное великодушие, 
взаимодействие,.. И, наконец, в качестве образцов решения различных сложных задач выступают 
нелинейность, сетевые подходы, полихронизм,… 

 Из приведенного примера можно заключить, что терминологические гнезда не следует 
отождествлять с гуманитарными дисциплинарными матрицами, но именно благодаря выявлению 
терминологических гнезд появляется возможность прояснения этих матриц. 

  Подводя итог изложенному выше, можно заключить следующее. 
 1. Последовательное различение понятий гуманитарное знание, гуманитарные науки, 

гуманитарные дисциплины, гуманитаристика позволяют определить последнюю как 
своеобразную антитезу гуманитарной разделенности, интеллектуальному изоляционизму. 
Гуманитаристика возникает в результате конвергентных тенденций, обнаруживающихся в эпоху 
глобализации.  

 Гуманитаристика предстает как своеобразная гуманитарная, интеллектуальная 
междисциплинарность, формируемая учеными, философами, журналистами, популяризаторами 
науки, политологами, всевозможными аналитиками… Главные характеристики гуманитаристики – 
смешанность, неизбывная пограничность, стремление к преодолению дисциплинарных 
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стереотипов. С новым пониманием гуманитаристики во многом следует связывать 
интеллектуальную революцию, переживаемую современным человечеством.  

 2. Обнаруживающийся кризис гуманитарных наук в определенной мере предопределен 
методологическими проблемами. Эти проблемы, в свою очередь, обусловлены актуализацией 
гуманитаристики с ее принципиальной междисциплинарностью, требующей разработки 
существенно нового методологического инструментария для эффективного изучения 
гуманитарной сложности, представленной непрерывно изменяющимся гуманитарным контентом.  

 3. Метод выявления терминологических гнезд может рассматриваться в качестве нового 
методологического инструмента современной гуманитаристики. Этот метод применим для 
изучения сложных гуманитарных дискурсов и направлен на обнаружение и определенное 
упорядочивание ключевых терминов, с помощью которых формируется тот или иной дискурс. 
Терминологические гнезда состоят из ряда терминологических ветвей («терминологических 
таксонов»). Каждая ветвь формируется термином, задающим ракурс обозрения дискурса.  

 4. Терминологические гнезда, благодаря их способности максимально компакти-
фицировать информацию, могут быть весьма эффективны в ходе выявления и исследования 
гуманитарных дисциплинарных матриц. 
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Summary 

Bogataya L. Exposure of Terminological Nests as One of Methods of Modern Humanities. In the article 
the problem of insufficient clarification of terms such as humanitarian knowledge, humanitarian sciences, 
humanities is examined. The variant of consideration the humanities as humanitarian interdisciplinarity is offered. It 
requires for its study the special methodology. As one of methods of the marked methodology there is a method of 
exposure the terminological nests. A terminological nest is examined as totality of terminological branches, each of 
that is formed on the basis of one or another key term. Drawn conclusion that the method of exposure the 
terminological nests can be effective at a study the humanitarian discourses complexity. Besides it terminological 
nests assist clearing up the humanitarian disciplinary matrices. Keywords: terminology nest, humanities, 
humanitarian disciplinary matrix, the complexity of the humanitarian 
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СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ  

МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 
 
Мовна особистість починає формуватися стихійно. Дитина засвоює слова найближчого 

оточення, ліплячи себе за його (оточення) нормами. Але з часом як автономна складова 
суспільства особистість одягає свої дії і прагнення у слова, що фіксують усвідомлення її 
суверенності. Послуговуючись суспільними вербальними багатствами, індивід формує власний 
набуток під тиском реальних потреб, тому його лексика містить слова, необхідні для 
оптимального функціонування в соціумі. Тут уже діє не стихія, а свідомий вибір актуального 
слова (слів), зумовлений соціальним статусом людини, її культурно-освітнім рівнем та 
затребуваністю. 

 
Довкілля людини вельми строкате і розмаїте, адже містить реальні об’єкти і процеси, котрі у 

пізнанні фіксуються засобами знакового оснащення. Але у свідомості (тобто в суб’єктивному 
світі) наявні також віртуальні феномени та духовні стани, які ще не набули знакової констатації. 
Оскільки будь-яка суспільна акція неможлива без мови, передовсім без вербального спілкування, 
остільки мовна картина світу постає втіленням другої сигнальної системи у знаковому явленні. 
Цей загальний набуток озброює мовну особистість, яка одержує [дістає] можливість активної 
комунікації у практичній діяльності, у мовній грі та науковому дискурсі. Важливо відзначити 
специфіку: духовний світ особистості не набуває предметності без інструментальних засобів, а 
використання мови актуалізує одночасно матеріальні та духовні ресурси. Соціальне пізнання 
принципово відрізняється від природничонаукового, для якого характерна предметно-речовинна 
маніфестація об’єкта.  

Усі речі та процеси, явища природи, духовні феномени, психічні стани мають імена 
(оскільки включені людиною до її практичної діяльності), і всі мають свою міру, тобто 
відповідність кількісних і якісних ознак, що стверджували ще давні мудреці: est modus in rebus. Із 
того вербального скарбу, що зібраний віками, кожен живий сучасник може довільно обрати якесь 
слово для фіксації думки, передачі інформації, узгодження спільних дій, для реалізації мети. А 
мета може бути розмаїто візуалізована у варіантах, близьких чи далеких від реального світу, до 
незліченних фантазій або виявів fata morgana.  
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“На початку було слово” – цю знану тезу можна взяти для пояснення того очевидного факту, 
що кожне нове покоління приходить у світ, збагачений багатовіковим вербальним дoсвідом. Це 
покоління одразу опиняється у двох світах – реальних речей-сигналів та слів, що суть сигнали тих 
сигналів (друга сигнальна система). Слово, народжене певного часу, не залишається незмінним 
передовсім тому, що навіть сама його поява (тим більше вживання, використання) не може бути 
локально обмежена. Комунікаційні процеси всередині різних груп етносу та за його межами 
викликають численні модифікації змісту і форми слова, породжують його валентність, а це сприяє 
його вживанню в неочікуваних комбінаціях і конотаційно збагачує лексику.  

Вибір суб’єктом слова зумовлений багатьма чинниками: сферою спілкування (офіційна, 
науково-теоретична, практична, розважальна, побутова, навчально-освітня тощо), рольовими 
зв’язками (керівник – підлеглий, викладач – студент, батько – син, тренер – спортсмен та ін.), 
глибиною ерудиції (що пов’язане передовсім з освітою та самоосвітою, не завжди – не 
обов’язково! – з дипломом чи науковим ступенем), життєвим досвідом, світоглядом і моральними 
якостями, а також конкретною часово-просторовою ситуацією, адже комунікабельність 
виявляється по-різному за неоднакових обставин. Слово здатне викликати в пам’яті людини 
розмаїті óбрази і спогади, і це впливає на вербальне оснащення взаємодії суб’єктів. На особливу 
увагу заслуговує чистота, прозорість, коректність слова у політичних баталіях, але це залишається 
у сфері мрій, адже для здобуття прихильності електорату політики часто залучають ефективні 
методи і засоби, щоб досягти корисливої мети.  

Спеціальному аналізу треба піддати те слово, що є не простою номінацією, а стало 
символом, яким послуговуються широкі верстви населення. Іноді ті символи об’єднують людей як 
ідеал-заклик до активної дії на благо суспільства, але іноді нещирі й несумлінні суб’єкти 
перетворюють їх на фальшиві шаблони для омани багатьох. Особливо це важливо тоді, коли до 
сучасних реалій залучається слово з минулого. Скажімо, слово “націоналіст” залежно від 
контексту може бути позитивно чи негативно обтяжене, у чому виявляється просторово-часова 
специфіка та світоглядно-ідеологічні парадигми суб’єктів взаємодії. Комуністична ідеологія 
найвище ставила засади інтернаціоналізму, задля якого нехтувалося національне. Класові 
антагонізми, класова боротьба визнавалися джерелом суспільного прогресу, тому найменший вияв 
незгоди з класовою ідеологією однозначно “свідчив” про ворожі інтенції будь-яких суспільних 
верств. У суверенній Україні змінилися акценти, вона визнала демократичні, гуманістичні 
орієнтири, але нерозривність часово-просторових характеристик (тобто специфіка хронотопу, 
екзистенції) промовисто виявляється в осмисленні кожним активним сучасником перспектив 
розвитку суспільства та визначення своєї ролі у тому процесі.  

Багатовікова суспільна практика нагромадила невичерпний вербальний запас, який постійно 
збагачується і вдосконалюється, активно впливаючи на життя людства. Але ці вербальні скарби 
актуалізуються саме у людській екзистенції, виявляючи часо-просторові особливості маніфестації 
процесів пізнання, творчого осмислення світу, розвитку духовності, морального зростання. 

“Мовна особистість – дитина свого часу” – це твердження правдиве, адже кожна епоха 
реалізує свої потенції зусиллями людей, які у цій епосі живуть: це ж бо їхні прагнення виражені у 
вербальній діяльності їхньою мовою. Але часової характеристики недостатньо, необхідно брати до 
уваги просторову специфіку. Тому актуальним є хронотоп, тобто нерозривність ознак (і впливів) 
часу та простору.  

“Мовна особистість” – це не набір лексичних варіантів комунікації, не шати, в які може 
убратися суб’єкт і згодом їх замінити; це така невід’ємна характеристика самості людини, яка 
(самість) постійно зазнає змін під впливом обставин.  

Знаний провідний спеціаліст вивчення проблеми мовної особистості Юрій Караулов визначив 
її як “сукупність здібностей і характеристик людини, які зумовлюють створення і сприймання нею 
мовленнєвих творів (текстів), що розрізняються: а) ступенем структурно-мовної складності, 
б) глибиною і точністю відображення дійсності, в) певною цільовою спрямованістю” [4, с. 3-8]. Як 
бачимо, тут поєднані здібності людини та особливості породжуваних нею текстів.  

Залишається слушною запропонована Ю. Карауловим структура мовної особистості. Вона 
складається з трьох рівнів, які доречно розглянути окремо. По-перше, вербально-семантичний 
рівень, що передбачає “для носія нормальне володіння природною мовою, а для дослідника – 
традиційний опис формальних засобів вираження певних значень”. Мабуть, тут мислиться, що всі 
дослідники компетентні та сумлінні, у всіх є диплом про вищу освіту, який засвідчує наявність у 
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його власника дійсно вищої освіти, утім життя вчить, що деякий лексичний запас можна хитро 
використати ніби надбання мовної особистості, але тут за правдивими словами приховується 
бездуховність і брехня. Важливо взяти до уваги, що і носій мови, і дослідник належать до 
конкретної соціальної верстви і перебувають під дією простору-часу, наповненого соціальними 
смислами, тобто свобода висловлення думки (як і сам зміст думки) залежить від свободи чи 
несвободи суспільства загалом. Тому “традиційний опис формальних засобів вираження” 
можливий у різноманітних варіантах, зумовлених обставинами конкретної країни у конкретний 
час (у цьому специфіка хронотопу).  

По-друге, названий когнітивний рівень, одиницями якого “є поняття, ідеї, концепти, що 
складаються у кожної мовної особистості в більш-менш упорядковану, більш чи менш 
систематизовану “картину світу”, яка відображує ієрархію цінностей”. Цей рівень мовної 
особистості та її аналізу припускає “розширення значення і перехід до знань, отже, охоплює 
інтелектуальну сферу особистості, даючи досліднику вихід через мову, через процеси говоріння і 
розуміння до знання, свідомості, процесів пізнання людини”.  

По-третє, названо прагматичний рівень – цілі, мотиви, інтереси, настанови та 
інтенціональності. Ю. Караулов обґрунтовано твердить, що “цей рівень забезпечує в аналізі 
мовної особистості закономірний і зумовлений перехід від оцінок її мовної діяльності до 
осмислення реальної діяльності в світі”. Поділяючи цю думку, вважаю важливим наголосити, що 
мовна особистість – поняття рухливе, не закостеніле, й умисна маніфестація деяких вербальних 
явищ може не відповідати сутності.  

Хронотоп – це в жодному разі не звичне природне вмістище, що водночас характеризується 
стабільністю та мінливістю, адже про простір завжди відомо, що він ось тут або он там, а час 
безупинний, він безперервно тече від учора через сьогодні в завтра. Хронотоп існує в подіях, 
процесах, в яких одні якості (тут ідеться про якість як філософську категорію) вичерпують себе і 
поступаються місцем іншим. Якими будуть ті нові якості? Вони безумовно детерміновані 
попередніми процесами в неживій і живій природі, а також у соціальному середовищі (специфіка 
якої унікальна, це не просто поєднання живої і неживої матерії). Але ця детермінація 
неоднозначна, вона – результат взаємопереливів можливості-дійсності, необхідності-випадковості.  

Людина може перебувати одночасно в багатьох просторах – етнічному, культурному, 
географічному, геометричному – адже її буття не обмежується тілесністю. Слухаючи 
університетську лекцію про Тараса Шевченка чи Джека Лондона, де перебуває студент? Звісно, в 
аудиторії, точно вказаній у розкладі. Але духом своїм він перемістився не лише в ті місця, де 
колись перебував письменник, але і в часі іншому опинився. І тут, і там. Та не розчинився в тих 
реаліях, все-таки поглянув збоку (згадаймо ідею М. Бахтіна про “вненаходимость”, яку він називав 
“найпотужнішим важелем розуміння” у галузі культури [1, с. 334]. Час як стан (або процес) буття 
світу матеріального, світу об’єктів, є сукупністю взаємодії окремих речей у фізичній оболонці; 
час у єдності з людською екзистенцією (тобто у світі суб’єктів) – це принципово інша реальність, 
одухотворена творчою потенцією homo sapiens.  

Незважаючи на закони, що прийняті людьми і діють у суспільстві як соціальний продукт, 
людина у своїй поведінці постійно виходить за їхні межі, прагнучи самоствердження. Так само і з 
часом: він у кожної людини свій, унікальний, неповторний. Тут виявляється діалектика загального 
й особливого, тому що людина – складна структура, котра не лише підлягає зовнішньому впливу 
цілого на себе як його частина, але має власну інтенцію, котра повинна явитися довколишньому 
світові, засвідчуючи людину, яка відбулася. Для цього потрібне слово, та зв’язка, що об’єднує 
всіх людей у ціле і дає кожному можливість самореалізуватися, використовуючи накопичене 
людством мовне надбання.  

Важливим чинником духовно-практичної взаємодії сучасників є скарби красного письменства, 
якими нащадки навчилися вдало користуватися у реалізації омріяних життєвих проектів. Художній 
твір не лише оповідає про якісь факти і взаємини героїв, а й демонструє мовну картину світу автора 
та його епохи. М. Бахтін пояснював: твір своїми коренями вріс у далеке минуле. “Великі твори 
літератури підготовлюються віками, а в епоху їх творення збираються лише достиглі плоди 
тривалого і складного процесу дозрівання… Твори розбивають грані свого часу, живуть у віках, 
тобто у великому часі, притому часто (а великі твори – завжди) більш інтенсивним та повним 
життям, аніж у своїй сучасності” [1, c. 331]. Він наполягає: “Твір не може жити в майбутніх віках, 
якщо він якось не увібрав у себе і минулих віків. Якби він народився весь суцільно сьогодні (тобто у 
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своїй сучасності), не продовжував би минулого і не був з ним суттєво пов’язаний, він не міг би жити 
в майбутньому. Все, що належить лише теперішньому, помирає разом із ним”.  

Мовна особистість починає формуватися стихійно, оскільки людина-особистість як 
частинка-компонент соціальної цілісності не може обходитись без вербальних контактів. Дитина 
засвоює слова найближчого оточення, формуючи себе за його (оточення) нормами. 
Послуговуючись вербальними багатствами, які пропонує суспільство, індивід формує власний 
набуток під тиском реальних потреб, тому в його тезаурусі накопичуються слова, необхідні для 
нормального функціонування в соціумі. Тут уже діє не стихія, а свідомий вибір слова (слів). До 
цього процесу долучається потреба спеціальних методів і функціонально-комунікативних практик 
для цілеспрямованого формування мовної особистості (стихія залишилася в минулому). Зараз 
вельми популярним є функціонально-комунікативний підхід – навчання вибору із системи мовних 
засобів функціонально взаємозалежних форм, використання їх у конкретній ситуації спілкування. 
Науковці Т. Груба і Г. Лещенко доводять: “Мовна особистість розвивається у процесі спілкування, 
яке вимагає не тільки знань мови, функціонального навантаження мовних одиниць різних рівнів, а 
й умінь доречного й функціонально-доцільного їх використання. Це стає можливим за умов 
застосування функціонально-комунікативного підходу до вивчення мови, який є тим основним 
засобом, що допомагає засвоїти мову як засіб спілкування на основі практичного використання 
мовного матеріалу” [2, с. 251]. 

Літературна і публіцистична спадщина є важливим джерелом соціального пізнання, через 
суб’єктивну авторську подачу вона фіксує минуле – олюднений хронотоп епохи. Однак невичерпні 
культурні багатства можуть залишитись незатребуваними, якщо сучасники не мають належного 
морально-етичного стрижня. Оволодіти досягненнями фундаментальних і прикладних наук значно 
легше, ніж розвинути творчий потенціал особистості і виплекати високі моральні риси. 

С. Єрмоленко і Л. Мацько, автори Національно-виховної концепції вивчення української 
(державної) мови, схваленої МОН України в 1993 році, висунули мету неперервної мовної освіти, 
а саме: формування мовної особистості, що забезпечує розширення функцій державної мови, 
творення україномовного середовища в усіх сферах суспільного життя, природне бажання 
повернутися у своєму щоденному побутовому спілкуванні до перерваних родинних традицій, до 
відродження традиційної народної культури у спілкуванні, що прагне до вироблення зразків 
висококультурного інтелігентного спілкування шліфованою, нормованою, літературною мовою 
[3, с. 30]. Отже, вивчення української мови має підпорядковуватися потребам формування 
національно-свідомої мовної особистості і таких її рис, як мовна стійкість та почуття мовного 
обов’язку. Мовна особистість не тільки є носієм мови, володіє сумою лінгвістичних знань (знає 
поняття й відповідні правила) чи репродукує мовну діяльність, а має навички активної роботи зі 
словом. Підвалинами формування такої особистості, на думку С. Єрмоленко і Л. Мацько, є 
пробудження індивідуальної мовотворчості, таке засвоєння мови, яке забезпечує вільне 
самовираження особистості у різних сферах людського спілкування [3, с. 32].  

Отже, широке поняття мовна особистість тісно пов’язане з пробудженням індивідуальної 
мовотворчості, формуванням здатності творчо самовиражатися мовою. До процесу формування 
мовної особистості, розпочатого в материнській (родинній) школі, мають запроваджуватися нові, 
сучасні технології і нетрадиційні методи навчання мови.  

Професор Марія Пентилюк, завідувач кафедри мовознавства Херсонського державного 
університету, доводить: мовна особистість виявляє себе в актах мовленнєвої діяльності, що 
формується під впливом психологічних процесів. Національний компонент особистості дозволяє 
розглядати мовленнєву діяльність під кутом національно-культурної специфіки і враховувати 
етнолінгвістичні, етнопедагогічні та етнопсихологічні чинники. Це насамперед національний 
спосіб мислення, національна свідомість і самосвідомість, національний характер, український 
менталітет, національно-культурна мотивація та ін.  

Формування національно-мовної особистості здійснюється засобами рідної мови, роль якої у 
мовній освіті сучасної молоді важко переоцінити. Навчання рідної мови має бути спрямоване на 
виховання людини, що є носієм мови, володіє лінгвістичними знаннями та високим рівнем 
комунікативних умінь і навичок і дбає про красу і розвиток рідної мови. У розвитку мовної 
особистості важливим є психологічні передумови засвоєння знань та формування комунікативних 
умінь і навичок. Професор Пентилюк називає найголовніші: 1) позитивне ставлення студентів до 
процесу навчання (є інтерес до предмета, підтримується стала увага, не порушується темп 
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навчальної роботи); 2) процеси безпосереднього чуттєвого ознайомлення з матеріалом (у мові – це 
словесна і схематична наочність, ТЗН, контекст); 3) процес мислення (активізація конкретного й 
абстрактного, понятійного і художнього мислення, сприйняття, осмислення і розуміння 
матеріалу); 4) запам’ятовування і збереження здобутої інформації, здатність до її відтворення з 
виявленням індивідуальних мовленнєвих здібностей. Розвиткові мовної особистості сприяють 
мотиви учіння, що спонукають студентів до засвоєння лінгвістичної теорії й активної мовленнєвої 
діяльності. Серед мотивів навчання, на думку професора, слід виділити: суспільно-політичні 
(державність української мови); професійно-ціннісні (професійне навчання здійснюється 
державною мовою); мотив соціального престижу, громадського обов’язку; комунікативні мотиви 
(потреба спілкуватися українською мовою; мотиви, пов’язані з потребою самоудосконалення, 
самовиховання; мотив поваги до викладача; утилітарні мотиви (потреба в знаннях мови як засобу 
професійної підготовки, досягнення певних життєвих вигод). 

На Землі національні мови існують у складній взаємодії, у поглинанні та відторгненні, коли 
номінація обтяжується численними конотаціями, що породжені чи тлом, на якому вони 
зіткнулись, чи випадковою модусною явленістю або цілковитою непередбачуваністю всього 
процесу та його складових. “Ми занурені у простір мови, – читаємо у Ю. Лотмана. – Ми навіть у 
найосновніших умовних абстракціях не можемо вирватися з того простору, який нас огортає, але 
частиною якого ми є і яке, водночас, є нашою частиною” [5. с. 176]. 

У цьому середовищі формується мовна особистість, насичується загальнодоступною 
лексикою і розвиває свою унікальну здатність оперувати наявною лексикою відповідно до 
обставин, відбираючи із численних значень слова те єдине, котре передає, маніфестує її 
(особистості) почуття, ідею, мрію. Конформована особа має “підстрижені” думки, вона нездатна 
творити комунікативний текст, її спілкування в різноманітних видах діяльності насичене 
стереотипами, шаблонами, у яких слова складаються у бездушну тканину, в “суконну” мову. 

Отже, чи важливо, як людина користується словом, чи дотримується культурних норм мови, 
чи уникає сленгу та ненормативної лексики? Звісно, важливо. Але в тому й річ, що за вельми 
респектабельною словесною ширмою часто ховається бездуховність, антигуманність, 
користолюбство, тобто наявна невідповідність сутності особистості та її вербальної явлености.  
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Summary 

Bilenko T. Socio-Cultural Aspect of Linguistic Identity Formation. Language personality begins to emerge 
spontaneously. The child learns the words of the closest environment, forming himself due to its (environment) standards. But 
over time, as an autonomous constituent of the society, the person puts his actions and aspirations into words that capture 
awareness of his sovereignty. Having verbal social resources at his disposal, the individual forms his own acquisition under the 
pressure of real needs, and his vocabulary contains the words necessary for optimal functioning in the society. Here there is not 
spontaneous but conscious choice of a necessary word (words), due to the social status of the man, his cultural and educational 
level and demand. Keywords: social, cultural, linquistic identity, language personality, verbal social resources.  
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ГУМАНІТАРНІ ВИМІРИ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ ЕДМУНДА ГУСЕРЛЯ 
 
Показано, що гусерлівський проект феноменологічної філософії як строгої науки має глибинну 

гуманітарну основу, де головним є принцип смисловизначення. Ключові слова: гуманітарне, інтенціональне, 
ейдетичне, метод, редукція, смисл, трансцендентне, феноменологія. 

 
Актуальність теми. У сучасних умовах існує гостра потреба у такому методологічному 

забезпеченні суспільно значущих проектів і програм, здійснення соціальних експертиз тощо, яке б 
максимально враховувало сутнє і належне позиції людини у світі. Феномен людського, особливо 
його ціннісно-смислові виміри, набуває значення важливої регулятивної ідеї у фундаментальних і 
прикладних дослідженнях, що, з-поміж іншого, актуалізує проблему виявлення гуманітарного 
потенціалу філософського знання. У контексті цих завдань значні можливості відкриваються на 
шляху експлікації людиномірності феноменології Гусерля. Її гуманітарна константа – ідея 
смислотворення – наповнена високим гуманістичним пафосом і виконує важливу критеріальну 
функцію. Прикметно, що саме ця ідея у її теоретичній і практичній значущості набула загального 
визнання і подальшого розвитку у працях учнів та послідовників мислителя за різними 
напрямами: філософії (М. Гайдеґер, М. Гартман, Г. Марсель, М. Мерло-Понті, Ж.-П. Сартр, 
П. Рікер, М. Шелер), праві та соціології (А. Райнах, Е. Штайн, А. Шюц), психології та психіатрії 
(Л. Бінсвангер, А. Фендер, В. Франкл), етиці та естетиці (М. Гайгер, Р. Інґарден, Д. Хільденбранд). 
Зазначимо, що у філософському співтоваристві України та наших сусідів існує велика кількість 
ґрунтовних досліджень гусерлівської феноменології в цілому та її конкретних проблем 
(Є. Причепій, С. Кошарний, Н. Мотрошилова, В. Молчанов, А. Михайлов, І. Михайлов, 
П. Гайденко, А. Зотов, З. Какабадзе, В. Калиниченко, В. Курінний, Д. Разєєв, Я. Слінін, 
В. Сєркова, А. Черняков та ін.). У цих дослідженнях гуманітарна компонента феноменології 
Гусерля аналізується зазвичай як її неявна передумова. 

Автор статті ставить за мету проаналізувати гуманітарні виміри гусерлівської 
феноменології у трьох її аспектах – генетичному, світоглядному та методологічному. Доцільність 
такого підходу зумовлена тим, що феноменологія Гусерля у своєму виникненні, розвитку та 
функціюванні узасадничена на досвіді людського, виявляючи свою конгеніальність когнітивно-
ціннісним та смисловим інтенціям сучасного суспільства, науки і культури. 

Генетичний аспект. Становлення феноменології Гусерля менш за все можна 
охарактеризувати традиційно у соціально-економічних координатах, адже вона узасадничена на 
ідеї самоцінності й самодостатності духовного первня та визнанні його пріоритету в 
життєдіяльності соціуму. За Гусерлем, Європа – то не так географічне поняття, як духовна 
спільнота, що сповнена рішучості облаштовувати своє життя на засадах Розуму і постійно 
самовдосконалюватися. Тим-то гуманітарне як атрибут феноменологічного філософування 
належить до сфери духовного, ментального. Гуманітарним, таким, що відповідає сутньому 
людського, є, наприклад, принцип «Я мислю» в єдності його актовості та предметності, 
саморефлексії та незалежності від схематизму, особистісності та піднесеності до вселюдського 
рівня. Це стосується будь-якого модусу свідомості (сприйняття, уявлення, переживання, 
міркування тощо). Якщо цього немає, то гуманітарне зникає, людина перестає бути суб´єктом, 
перетворюючись на об´єкт маніпуляції з боку Іншого. 

Аналогічна вимога релевантна й до гуманітарного виміру гусерлівської феноменології. 
Гусерль вважав феноменологію безпередумовною, але не у значенні її ізольованості від витоків і 
зумовлюючих чинників, а як її дистанціювання від усталених «ізмів» і стереотипів філософування 
– усе, що потрапляє у поле її дослідницького інтересу, повинно пройти перевірку на достовірність, 
тобто, повинно бути доведене до рівня чіткої смислової визначеності. Відтак феноменологія 
генетично і функціонально стає сумірною з культурою, реальний зміст якої полягає у постійному 
творенні й кристалізації загальнозначущих цінностей, норм, смислів. За Гусерлем, «найважливіше 
завдання філософії – звернення до вихідних смислових проблем культури, наділення їх 
конкретним звучанням… Звернення до смислу – ключова проблема феноменології. Причому 
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йдеться про підхід до дослідження смислу, що поступово втрачає свій формально-логічний 
характер, смислу, який має значення для мене, яким я можу і повинен жити, який відчувається 
мною як втрачений у нашій культурі» [7, с. 50-51]. Ця інтенція феноменології рівною мірою 
стосується смислів буденного життя і теоретичних побудов, учинків людини і творів мистецтва, 
політико-економічних процесів і метафізичних систем. 

У генетичному відношенні гуманітарністьгусерлівської феноменології постає як рефлексія 
та вираження смислотворчої активності культури і водночас як відповідь феноменології на 
духовні запити європейської спільноти на рубежі ХІХ-ХХ ст.Феноменологія виникла в руслі 
антропологічного повороту філософії «від світу науки до світу життя» (Г.-Г.Гадамер) як реакція на 
духовну кризу Європи і намагання розв´язати найважливіші проблемні вузли попередньої 
філософії та методології науки. Корозія духовних цінностей, брак сутнісного бачення реальності, 
смисловтрата – такі найзагальніші ознаки кризи. Людина та її світ постали такими, що втратили 
свою смислову визначеність, позбавлені раціональної основи, а відтак абсурдні у своєму існуванні. 
У науковому пізнанні криза проявилася у відриві науки від буттєвих засад, загостренні проблеми 
достовірності пізнаваної реальності, девальвації методологічних принципів, спотворенні наукової 
раціональності, знеціненні істини тощо. Криза в науці, зазначає М.Гайдегер, полягає у загостренні 
базового відношення наук до пізнаваних речей, а оскільки можливість існування наук «випливає зі 
смислу, який вони мають у тут-бутті, то головне завдання… полягає у такому: привести самі речі – 
перш ніж вони будуть розкриті відповідними науковими запитуваннями, - до даності у висхідному 
досвіді» [8, с. 11]. Йдеться, отже, про те, що у кризових ситуаціях актуалізується філософська 
рефлексія даності речей, реальності в цілому, у життєвому досвіді людини, усвідомлення сутнього їх 
достовірності, сутнісної та смислової визначеності, адже лише за цих умов ми можемо свідомо – 
практично і теоретично – освоювати світ. Цей універсальний гуманітарний мотив є визначальний у 
формуванні феноменології як «абсолютно відповідальної науки» (Гусерль). 

Гусерлівська феноменологія закорінена передовсім у традиціях австрійської культури, 
найважливішими гуманітарними константами якої є ідея особистісного первня та «реального 
стану справ» як світу культури. Існує глибинна спорідненість між ґенезою гусерлівського 
філософування і духовними засадами австрійської ментальності, в якій традиційно 
взаємодоповнювали одне одного трансцендентне та іманентне, витончене відчуття духовного і 
безпосереднє сприйняття фізичного, ідея про строгий порядок буття і спонтанне розмаїття 
процесів. Духовний потенціал австрійської культури конституйований взаємним переплетенням 
католицького і барокового світосприйнять, «йозефінства» як національної форми просвітництва і 
сцієнтистсько-реалістичних орієнтацій австрійської філософії [див.: 5, с. 150-167]. «Поєднання в 
ранньому Гусерлі інтересу до філософії і до основ математики, прагнення до логічної строгості і 
логічної очевидності своєї думки – спадщина австрійської філософської традиції – вилилися відтак 
у Гусерля в уявлення про феноменологічну філософію як строгу, тобто, логічно строгу науку. 
Зрозуміло, і таке поєднання, і такий розвиток у сторону філософію як логічно строгої науки 
цілком відповідало певній потребі ХІХ ст.» [7, с. 51]. 

Гуманітарний аспект гусерлівського проекту послідовно наукової філософії пов´язаний з 
ідеєю обґрунтування аподиктично достовірного філософського знання, в якому не було б місця не 
верифікованим доведенням, засновкам і висновкам і яке б відповідало критеріям осмисленості. Це 
передбачало не лише чітке дотримання законів логіки, але й актуалізацію поза раціональних 
(інтуїція, уява, фантазія) потенцій свідомості та особистісну рефлексію усього смислотворчого 
процесу. Цим пояснюється вихід Гусерля за межі національної філософської традиції і його перехід 
на позиції радикалізму та критицизму, а відтак неприйняття ідей натуралізму, історицизму та 
психологізму. Так, в описовій психології (Ф.Брентано, А.Мейнонг, К.Штумпф) як безпосередньому 
джерелі феноменології він різко критикує її підхід до обґрунтування наукового знання з позицій 
психологічного досвіду, в якому чимало сумнівного і випадкового, водночас він позитивно оцінює і 
розвиває ідею інтенціональної свідомості в аспекті її смислопороджуючих структур, що цілком 
відповідає гуманітарним інтенціям феноменології. Показовою у зв´язку з цим є трансформація 
дослідницького інтересу Гусерля у праці «Логічні дослідження», в якій був здійснений «перший 
прорив до феноменології». Більша частина її змісту присвячена критиці психологізму та розробці 
проекту чистої логіки, але, зрештою, автор доходить висновку (в останніх двох розділах ІІ тому) про 
доконечність для феноменології лематизації інтенціональної свідомості. 
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Так само критично Гусерль оцінює трансценденталізм, в руслі якого, власне, й виникла 
феноменологія. Зокрема, він високо оцінює спроби Декарта пробитися через настанову 
універсального сумніву до абсолютно достовірних принципів пізнання, але вважає, що той 
недостатньо очистив трансцендентальну свідомість від емпіричних елементів. Гусерль віддає 
належне Канту за артикуляцію епістемного значення апріорних форм споглядання і мислення, 
вказуючи водночас на недостатню експлікацію механізму синтезу знання та різке протиставлення 
феномена і ноумена. Гусерль також підтримує ідею Фіхте про філософію як науко вчення, проте 
він категорично проти того, аби орієнтувати філософію на методологічні стандарти 
природознавства і наук про дух. Мислитель убачає головну обмеженість цих дослідницьких 
програм в об´єктивізмі та натуралізмі, які, спотворюючи реальну картину людського духу, 
закривають доступ до автентичного розуміння науковості та процесу смислотворення. 

Зазначимо, що гуманітарна компонента іманентна гусерлівській феноменології на всіх 
етапах її становлення і розвитку, про що свідчать такі її концепти, як інтенціональна 
свідомість, інтерсуб´єктивність, конституювання, часовий горизонт, феноменологічна 
редукція, життєвий світ тощо. 

Світоглядний аспект. Гуманітарні мотиви звучать вже у гусерлівській інтерпретації 
виникнення філософії як світоглядного типу знання та його гуманістичної місії у значенні 
розробки та обґрунтування найвищих цілей і смислів людського життя. Гусерль артикулює цю 
проблему з урахуванням ідеї про виникнення філософії зі здивування людини таїною свого буття у 
світі (Платон) та ідеї прагматизму про зумовленість ідеї філософії потребою соціуму у розв´язанні 
найважливіших життєво-практичних проблем (Джемс). Мислитель феноменологічно поєднує ці 
підходи, вважаючи, що всі суспільні новації, в т.ч. філософські, виникають у царині духу і ним же 
скеровуються. Йдеться передовсім про виникнення у стародавній Греції науково-філософської 
настанови на культивування безкінечних цілей, цінностей та смислів як основу самовизначення 
людини у світі та прогресуючого удосконалення суспільного життя на раціональних засадах. Як 
зазначає Гусерль, «з появою грецької філософії і перших її формоутворень на підставі послідовної 
ідеалізації нового смислу безконечності, відбувається далекосяжне смислове перетворення, яке 
зрештою залучає у царину свого впливу всі ідеї конечного і разом з ними всю духовну культуру і 
людство. Тому для нас європейців існує багато безконечних ідей (якщо можна так висловитися) й 
поза науково-філософською сферою, однак своїм характером аналогічним безконечності 
(безконечні завдання, цілі, докази, істини, «істинні цінності», «справжні блага», «абсолютно 
значимі норми») вони завдячують перетворенню людства філософією та її ідеальностями. Наукова 
культура під знаком ідеї безконечності означає, отже, революційне перетворення всієї культури, 
революційне перетворення в усіх вимірах людства як творця культури. Вона також означає 
революційне перетворення історичності, яка відтепер є зниканням конечного людства у 
становленні людства з безконечними завданнями» [2, с. 72-73]. 

За Гусерлем, пов´язана з виникненням філософії світоглядна революція, має всеосяжний 
характер, проявляючись у формі критичного переосмислення і трансформації традиційних міфо-
релігійних цінностей; у формі становлення нової практики – універсальної критики усіх 
життєпроявів задля перетворення людства «на нову людність, здатну на абсолютну 
самовідповідальність»; у формі відкриття та утвердження самоцінності феномену ідеального і 
теоретичної діяльності й усвідомлення непересічної значущості ідей Істини, Добра, Краси, Блага 
самих собою; у формі виникнення і розвитку освіти як соціального інституту тощо. «У цій ідеально 
організованій соціальності сама філософія продовжує вирішувати своє безконечне завдання й 
виконувати провідну функцію – функцію вільного й універсального теоретичного осмислення, яке 
охоплює також усі ідеали і всезагальний ідеал, тобто універсам усіх норм. Філософія постійно 
повинна виконувати в європейській спільності функцію архонта всього людства» [2, с. 83]. 

Цілком очевидно, що у тлумаченні ідеї становлення філософії та її світоглядної функції 
Гусерль стоїть на позиціях європоцентризму, надійність яких нині випробовується ідеями 
соціокультурного плюралізму, різних типів раціональності тощо. Здавалося б, що за умов 
універсалізації демократичних засад життєдіяльності сучасної світової спільноти, зазначені вище 
аргументації Гусерля втрачають силу. Проте такий висновок спростовується низкою незаперечних 
фактів, зокрема: а) досягненням європейської людності в облаштуванні суспільного життя за 
високими цивілізаційними стандартами і тенденцією до набуття європейськими цінностями 
загальнолюдського значення; б) неусувністю в усіх культурах презумпції вільного та 
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раціонального вибору суб´єктами світоглядних ідеалів і засобів їх реалізації; в) іманентною ідеєю 
феноменології Гусерля про принципову несумісність процесу смислотворення з будь-якими 
уніфікуючи ми стереотипами; смисли не існують у готовому вигляді на кшталт даності фізичної 
речі, вони конституюються у модусі свободи нашої свідомості, що імплікує особистісну 
відповідальність за здійснений нами вибір смислу життя як центральної світоглядної проблеми. 

Звичайно, Гусерль не має жодних ілюзій щодо безпроблемного здійснення філософією 
свого світоглядно-гуманітарного покликання. Але прикметно, що він фактично не торкається 
зовнішніх обставин і причин, за яких філософія не завжди могла виконувати світоглядну місію. 
Пояснюється це тим, що феноменологія переводить усі проблеми у площину досвіду свідомості, 
а відтак й філософію розглядає як закорінену у царині духу, а отже, відповідальну за свої 
здобутки і втрати. Коректність такої оцінки філософії особливо проявляється на тлі духовної 
кризи Європи. Гусерль вважає, що філософія безпосередньо причетна до цієї кризи, оскільки 
вона не забезпечила європейську спільноту дієвими світоглядними орієнтаціями (ідеалами). За 
Гусерлем, духовне збіднення філософії відбулося в останні три століття і проявилося в її відході 
від розв´язання метафізичних проблем, надмірній гносеологізації та методологізації, 
некритичному прийнятті дослідницьких норм та ідеалів точних наук, «озовнішненні» 
раціоналізму, його спотворенні настановами натуралізму та об´єктивізму, а відтак втраті 
пізнавального інтересу до проблем буття людини у світі, її духовності, цінностей, смислів. Саме 
брак справжньої раціональності, зазначає Гусерль, «є джерелом нестерпної непевності людей 
щодо їх власного існування і їхнього безконечного завдання» [2, с. 92]. Подолання світоглядної 
кризи європейської людності мислитель уявляє як «відродження Європи з духу філософії 
завдяки героїзмові розуму» [2, с. 94]. На розв´язання цієї гуманітарної проблеми спрямовані усі 
творчі новації гусерлівської феноменології, передовсім її методологічні настанови. 

Методологічний аспект.Гуманітарний вимір феноменологічної методології Гусерля 
похідний від її анормативізму, неформальності, підвищеної рефлективності і творчого характеру. 
Феноменологія започаткувала відхід наукового пізнання від класичного методологічного 
нормативізму, базованого на епістемній універсалізації методів, принципів і стандартів точних 
наук, і перехід на позиції гнучкої» методології, центрованої довкола пізнавального потенціалу 
людської суб´єктивності у взаємодоповнюваності її логіко-гносеологічних та ціннісно-смислових 
аспектів і орієнтованої на максимальну активізацію творчих потенцій свідомості, яка б 
гарантувала осягнення смислу. Як відомо, зі зміщенням сучасної методологічної свідомості у 
сторону ціннісно-смислової компоненти пізнання пов´язане становлення постнекласичної 
наукової раціональності і гуманітаризація методології в цілому. 

Методологічна людиновимірність феноменології Гусерля проявляється в такому: 
 За Гусерлем, феноменологічне філософування методологічно зосереджується не на 

усталеному суб´єктно-об´єктному відношенні та передумовах «наповнення» свідомості 
предметним змістом, а на буттєвій специфіці свідомості і способах даності світу у свідомості, 
тобто, усвідомлюваності самій собою. Феноменологія бере за вихідне принципову осмисленість 
буття людини у світі; освоєння (практичне, пізнавальне, етичне, естетичне) світу людиною 
уможливлюється лише нашою здатністю до усвідомлення і осмислення предметів і явищ 
дійсності, конституюванням відповідних значень і смислів. Іншими словами, доступ до світу, 
його пояснення і розуміння забезпечуються лише смислотворчою активністю свідомості та 
нашим самоусвідомленням цієї активності. 

 Феноменологічна методологія саморефлексивна і націлена на експлікацію іманентних 
смислотворчих «механізмів» свідомості. Головними вимогами тут є: а) відповідність настанові 
«епохе» - утримання свідомості від будь-яких суджень про світ як таких, що не верифіковані 
на аподиктичність; б) реалізація тези «назад до речей» - вимога не підміняти аналіз предметів і 
явищ готовими схемами, досліджувати їх неупереджено і безпосередньо, тобто, так, як вони 
дані у досвіді свідомості. 

 Гусерлівсько-феноменологічна методологія розгортається у царині інтенціональної 
свідомості, де основними компонентами є: а) відношення свідомості саме собою; б) те, на що 
свідомість спрямована – ті реальні чи уявні предмети і предметності («ноеми»), що безпосередньо 
постають як феномени свідомості у формі конституйованих нею значень; в) різні модуси 
свідомості як «даючі» акти («ноези»), активністю яких конституюються відповідні предметності. 
Ці три компоненти інтенціональності нерозривно взаємопов´язані і варіюються у різних 
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співвідношеннях. Так, феномен краси пов´язаний з відчуттями, образ «кентавра» - з уявою, зміст 
теореми – з міркуваннями. Водночас, скажімо, дерево як феномен постає по-різному, у чуттєвості, 
розумі чи уяві художника, біолога чи будівельника; з точки зору фізика жодних «русалок» у 
природі не існує, але як духовні феномени вони цілком реальні у творчості митця. 
Феноменологічна предметність започатковується зовнішніми імпульсами, але вона 
конституюється відповідними актами свідомості і має ідеальний, ціннісно-значеннєвий або 
смисловий характер. Завдяки такій гуманітарній основі феноменологічна методологія набуває 
ознак універсальності і здатна виконувати інтегративні функції. 

 Серцевиною гусерлівської методології є метод феноменологічної редукції, за якого 
свідомість піднімається на рівень сутнісного пізнання як смислоосягнення. Її формами є: 
а) психологічна редукція, завдяки якій усе існуюче переводиться у внутрішній досвід свідомості. 
При цьому зовнішні речі постають як кореляти свідомості та її модусів, вони «вже не суть 
«об´єкти», але «одиниці» «смислу» (Гусерль) – феномени як сукупність значень. Скажімо, 
«будинок» має різні значення у переживанні, судженні, уяві, пам´яті, вірі тощо, водночас він 
зберігає само тотожність, яка досягається завдяки розмаїттю процедур варіацій та раціональному 
синтезі цих «значень». Психологічна редукція формує поле суто психічних даностей, які, проте, не 
позбавлені моментів випадкового «душевного» досвіду, а отже, ще не розкриваються у своїй 
сутнісній достовірності; б) ейдетична редукція, за Гусерлем, розкриває «сутнісні форми сфери 
психічного буття» - ейдоси, типи, роди, види феноменів, але вони не є результатом емпіричних 
узагальнень, а досягаються апріорно за допомогоюідеюючої абстракції та інтуїтивних синтезів, які 
фіксують ознаки стабільного та інваріантного феноменів, утверджуючись у своїй загальності й 
аподектичності. Ейдос – то конституйований свідомістю смисл як певна ідеальна єдність значень 
феноменів даного виду на кшталт ідеальних об´єктів теоретичної науки. Прикметно, що Гусерль в 
обґрунтуванні ейдетичної редукції не спирається на дані конкретних наук, а лише вказує на 
іманентну кожній культурі редукційну ейдетику, яка не лише вибудовує ідеальні світи, але й 
навчає людей умінню жити в них, освоюючи їх цінності, норми, ідеали, смисли; 
в) трансцендентальна редукція далі очищає свідомість від усього недостатньо верифікованого і 
доведеного і ставить питання про сутнісну визначеність самої свідомості, її ноезо-ноематичних 
структур. Головним тут є експлікація сутнього нашої суб´єктивності як інтенційного джерела 
аподиктичного і абсолютно достовірного знання; автентичне осмислення світу є прерогативою 
лише людської суб´єктивності як унікально-універсального феномену у світі. 

Гуманітарність феноменологічної методології Гусерля проявляється також у тому, що вона 
заявляє про свій методологічний пріоритет для гуманітарного пізнання як «суттєвий ейдетичний 
фундамент психології і наук про дух» [1, с. 52]. Ба більше, вона сама претендує на статус 
засадничої науки, яка б слугувала таким ідеалом для гуманітаристики, яким є математика для 
природознавства. У феноменології, зазначає Гусерль, людська раціональність є «справді 
універсальним і справді радикальним самопізнанням духу у формі універсальної відповідальної 
науки, що в ній має постати цілком новий модус науковості, в якому дістануть своє місце всі 
мислимі поняття – про буття, про норми і про так звану екзистенцію» [2, с. 93]. 

Особливо чітко гуманітарність феноменологічної методології проявляється в обґрунтуванні 
Гусерлем її універсального значення, пов´язаного з її виходом за межі аналізу «чистої свідомості» 
і утвердженням її як загальної стратегії філософського дослідження людинознавчих проблем. Це 
підтверджується Гусерлем у статті «Феноменологія» до Британської енциклопедії. «Усі 
раціональні проблеми, усі ті проблеми, які з тієї чи іншої причини стали розглядатися як 
«філософські», - зазначає мислитель, - мають своє місце у межах феноменології, виявляючи в 
граничному джерелі трансцендентального досвіду, чи ейдетичної інтуїції, властиву їм форму і 
засоби свого розв´язання. Сама феноменологія визнає притаманну їй функцію 
трансцендентального людського «життя» (за допомогою універсальної само віднесеності). Вона 
може осягати первинні форми життя і вивчати первинні телеологічні структури життя. 
Феноменологія є не менше, ніж цілісне самовиховання людини, здійснюване в ім´я універсального 
розуму. Відкриваючи засади життя, вона справді звільняє потік нової свідомості, що спрямована 
на безкінечну ідею цілісного людства, людства справжнього й істинного» [4, с. 20]. 

Феноменологічна методологія, отже, фактично спрямована на нейтралізацію впливу на 
людину будь-яких міфо-ідеологем і культивує мистецтво особистісного смислотворення та 
особистісну відповідальність за наслідки його реалізації. Гусерлівський проект феноменологічної 
філософії як строгої науки має глибинну гуманітарну основу. 
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Summary 
Pochynok I. Humanitarian Dimensions of Edmund Husserl´s Phenomenology. It is shown in the article, 

that Husserl´s project ofphenomenologic philosophy as a strict science has a fundamental humanitarian basis, with 
its main principle of sense formation. Keywords: phenomenology, sense, transcendental, reduction, aidetic, method, 
humanitarian, intentional. 
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ИМПЛИКАЦИЯ ИДЕИ Ф. А. ФОН ХАЙЕКА  

О «ПРИМЕНЕНИИ РАЗУМА НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ»  
В НАНОТЕХНОЛОГИИ 

 
Аргументирована целесообразность применения философского скептицизма в духе Ф. А. фон Хайека, 

который акцентировал внимание на необходимости избегания «пагубной самонадеянности разума», как 
составляющей эпистемологической основы нанотехнологии и разделил сознательные и спонтанные 
порядки, существующие в мире, включая человеческое общество, где имеет место ограниченность как 
индивидуального разума, так и «коллективного». Барьеры на пути познания, связанные со «скрытостью» 
природы самой по себе, в современной науке не только не исчезают, но находят новое обоснование. В случае 
с наносистемами, квантовые свойства которых часто являются объектом исследования, познание и его 
результаты должны направляться положением об относительности к средствам наблюдения и 
фундаментальным принципом дополнительности Н. Бора. Ключевые слова: познание истины, разум, 
эпистемологические основания, нанотехнологии, НБИК-инициатива, принцип дополнительности, 
гносеологический оптимизм, скептицизм.  

 
Если онтологические основания инновационных исследований помогают «вписать» их в 

общенаучную картину мира, в человеческую культуру, то эпистемологические призваны связать их 
с устоявшимися моделями процесса познания, определить релевантные идеалы и нормы 
развёртывания познавательно-созидательной активности. Обращение к эпистемологическим 
основаниям нанотехнологий и НБИК-инициативы даёт повод вспомнить, что сегодня область 
поиска ответов на «вторую сторону основного вопроса философии» не сводится к 
гносеологическому оптимизму. Весьма вероятным вариантом правильного ответа здесь может 
быть скептицизм, который со времен Пиррона не только не ослабел, но укрепился, например, 
благодаря исследованиям Ф. А. фон Хайека. Философский скептицизм традиционно базируется на 
двух краеугольных камнях: на текучести и «скрытости» природы самой по себе и на 
ограниченности различных субъектов её познания – как отдельных людей, так и сообщества 
учёных или социума в целом. В формировании философских оснований нанотехнологий и НБИК-
инициативы важен учёт обоих обстоятельств. «Принципы исследования нанотехнологии 
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базируются на отказе от жёсткой фиксации на свойствах предмета, и как следствие – на переходе в 
иную сферу бытия вещей мира, в сферу процессуальной динамики и управления данной 
динамикой субъектом нанотехнологии, то есть в познаваемое открытое бытие. Философское 
осмысление нанотехнологии включает не только рефлексию относительно последствий их влияния 
на действительность, но и требует изучения процессов определённого уровня организации вещей 
как объектов и качеств субъекта, осуществляющего технологическое производство» [1, с. 233].  

Цель статьи - рассмотреть, сохраняют ли барьеры на пути познания истины, связанные как 
с самой реальностью, так и с познающими её субъектами – социумом в целом, профессиональным 
сообществом учёных или отдельным его членом, свое значение в наши дни.  

Аспект скептической оценки силы человеческого познания, вытекающий из признания 
«скрытности» природы самой по себе, может быть поддержан уроками развития квантовой теории. 
Выдающемуся физику-философу ХХ столетия Нильсу Бору приписывают следующая мысль: 
характерным признаком всякой глубокой истины есть то, что её отрицание – тоже глубокая истина 
[7, p. 167]. Чем обосновывается эта парадоксальная сентенция, очень напоминающая те антиномии 
чистого разума, которые И. Кант назвал «скандалом мнимого противоречия разума с самим собой»?  

С учётом авторства естественно предположить, что приведенная сентенция связана с 
принципом дополнительности, выработанным в рамках копенгагенской интерпретации 
квантовой теории. В статье «Квантовая физика и философия», написанной в 1958 году, Н. Бор 
предложил следующее его разъяснение.  

В области применения классической физики все стороны и свойства исследуемого 
объекта могут быть в принципе обнаружены с помощью одной установки. Полученные таким 
образом данные просто складываются в одну связную и наглядную картину поведения объекта. 
Напротив, в квантовой физике получение разных данных, например координаты и импульса, 
требует разных устройств, а полученные при помощи различных экспериментальных 
установок данные об атомных объектах находятся в своеобразном дополнительном отношении 
друг к другу. Следует признать, подчеркнул Бор, что такого рода данные, хотя и кажутся 
противоречащими друг другу при попытке скомбинировать их в одну картину, на самом деле 
исчерпывают всё, что можно узнать об объекте [2, с. 529]. 

Следует добавить, что, согласно Бору, «цельность живых организмов и характеристики 
людей, обладающих сознанием, а также и человеческих культур представляют черты 
целостности, отображение которых требует типично дополнительного способа описания» 
[2, с. 532]. Следовательно, дополнительность противоречащих описаний имеет весьма общий 
характер, позволяя мыслить и описывать различные уровни иерархии системы, или лучше 
сказать – целостности мира.  

По мнению Н. Бора, исследователь начинает ощущать себя одновременно и безучастным 
зрителем, и действующим лицом в «великой драме существования». Согласно принципу 
дополнительности Бора, мир можно описать как целостное образование, а стремления учёных-
физиков создать описывающую реальность непротиворечивую теорию привели к парадоксальному 
выводу о необходимости внедрения этой «противоречивости» в естествознание в качестве 
существенной характеристики его объектов и принципов его познания. В частности, в квантовой 
физике признаётся непротиворечивость многих считавшихся ранее противоречивыми граней 
бытия. Н. Бор, сформулировав закон дополнительности корпускулы и волны как единого свойства 
света, доказал принципиальную непротиворечивость «прерывности и непрерывности», 
«последовательности и одновременности». В контексте данного исследования новейшие открытия 
в квантовой физике интересны тем, что они способствуют смене парадигмы философского 
мышления, переходу от позиции «исключённого третьего», доведенного до грани «или то – или 
это», «третьего не дано» – к целостному мышлению и формуле «и то, и это». 

Позднее Илья Пригожин и Изабелла Стенгерс ещё более расширили сферу применимости 
важнейшей эпистемологической находки Нильса Бора: «Реальный урок, который мы можем 
извлечь из принципа дополнительности (урок, важный и для других областей знания), состоит в 
констатации богатства и разнообразия реальности, превосходящей изобразительные возможности 
любого отдельно взятого языка, любой отдельно взятой логической структуры. Каждый язык 
способен выразить лишь какую-то часть реальности. Например, ни одно направление в 
исполнительском искусстве и музыкальной композиции от Баха до Шенберга не исчерпывает всей 
музыки» [5, с. 290] (ср.: [4, с. 69]). В другой же работе Пригожин утверждает о том, что наш мир не 
поддается описанию одной истиной. «Мысль о том, что наука может помочь нам навести мосты и 
примирить противоположности, не отрицая их, доставляет мне глубокое удовлетворение», – 
признавался учёный [5, с. 254]. На основании приведенных и родственных им фрагментов 
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нетрудно прийти к выводу, что источником принципа дополнительности выступает «богатство и 
разнообразие реальности», то есть сложность природы самой по себе, которая не может быть 
исчерпывающим образом схвачена одним языком, логикой, культурой. Осознание этой 
нетривиальной сложности, а точнее целостности множества природных объектов, включая 
гусеницу и Вселенную, подпитывает скептицизм в духе Хайека. В квантовом мире разум, 
применяемый должным образом, направляется принципом дополнительности в узком, или 
собственно физическом смысле: будучи обобщённым, он выступает новой нормой познания, 
относимой к неклассической науке. Согласно этому принципу познающий субъект вынужден 
использовать взаимно исключающие средства и методы познания, без чего он не сможет схватить 
всё «богатство и разнообразие реальности». Отношение дополнительности распространяется и на 
результаты познавательной активности человека. Они, во-первых, относительны к средствам 
познания, различным экспериментальным установкам, а, во-вторых, тоже отрицают-дополняют 
друг друга. В таком смысле мы приходим к пониманию сентенции Бора о действительности 
противоречащих друг другу знаний как «глубоких истин», а также удовлетворения Пригожина от 
широкого «наведения мостов и примирения противоположностей». Истина если и достижима, то 
она не монолитна, а иногда оказывается глубокой, допуская своё противоречие.  

Поскольку нанотехнологии, другие конвергирующие технологии и объемлющая их НБИК-
инициатива имеют дело с реалиями, достаточно часто представляемыми как весьма сложные 
(атомные) системы, постольку их познавательно-созидательной активности могут препятствовать 
новые барьеры, о которых не догадывался в своё время Монтень. Природа «скрытна» и на 
квантовом уровне, и на иных, достаточно «богатых и разнообразных». Следовательно, если 
наноспециалисты – от физиков и технологов до социологов и философов – и не приходят к отказу 
от возможности постижения истины, то сама она оказывается уже не той – одной для всех, 
безусловной и монолитной, попросту говоря – «вылитой из одного куска стали», какой её полагали 
не только современники Монтеня в XVI веке, но и некоторые учёные столетиями спустя. 

Барьеры на пути познания, связанные со «скрытостью» природы самой по себе, в современной 
науке не только не исчезают, но находят новое обоснование, в частности, в квантовой области. В 
случае наносистем, квантовые свойства которых часто являются объектом интереса исследователя, 
познание и его результаты должны направляться положением об относительности к средствам 
наблюдения и фундаментальным принципом дополнительности Н. Бора. Согласно ему, в частности, 
знания, претендующие на статус «глубоких истин», находят дополнение в отрицающих их не менее 
«глубоких истинах». Поэтому если отказа от возможности постижения истины и не происходит, то 
сама она уже не является одной для всех, безусловной и монолитной: она относительна к средствам 
наблюдения, нормы её проявления суть боровская дополнительность и вероятность.  

С принципом дополнительности Бора резонирует, по нашему мнению, идея преодоления 
дисциплинарных рамок в современной познавательной активности. Если актуализация 
дополнительности указывает на то, что целостная реальность схватывается в противоположных 
«глубоких истинах», то актуализация выхода за рамки монодисциплинарных исследований – это 
попытки уложить предметы познания второй половины ХХ – начала XXI века на «прокрустово 
ложе» одной, даже самой фундаментальной, научной дисциплины, которые уже исчерпали свой 
потенциал. Чёткое дисциплинарное разделение, когда-то пришедшее на смену наивному 
синкретизму и принесшее особенно богатые плоды в рамках классической науки, ныне должно 
быть не забыто, но «снято» более широким познавательно-созидательным синтезом.  

Более того, дополнительность распространяется не только на знания, но и на пути 
познавательной активности. Истинное знание может не только содержать противоположности, но 
и, по всей видимости, складываться из частей, находимых совершенно разными, ранее 
представлявшихся взаимно исключавшими друг друга, путями. Истина ещё дальше отходит от 
классического идеала монолитности. Она подобна гармоничной мозаике, составленной не просто 
из разных по цвету или форме плиток, но плиток, подобранных на вершине Арарата, извлеченных 
из желудка амазонской анаконды или из материнской платы изготовленного в Китае персонального 
компьютера, а также представляющих собою фотографии камня по имени Джейк Маткевич, 
найденного аппаратом «Кьюриосити» на поверхности Марса 20 сентября 2012 года.  

Ф. А. фон Хайек чётко разделил сознательные и спонтанные порядки, существующие в мире, 
включая человеческое общество. В случае последних имеет место принципиальная ограниченность 
как индивидуального разума, так и «коллективного». Она вызвана феноменом рассеянной в 
социальном пространстве информации, что препятствует достижению исчерпывающего знания, а, 
следовательно – точному планированию и выполнению намеченных планов. Поэтому важно, чтобы в 
познавательно-созидательной активности, в том числе и связанной с конвергентными технологиями, 
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разум применялся «должным образом». Его носителям следует постоянно помнить не только о 
проблематичности достигнутого здесь-и-теперь, но и о том, что разум – лишь один, причем отнюдь 
не всесильный, «игрок» во многих спонтанных процессах, включая эволюцию человека, социума, 
биосферы Земли и т. д. С этой общей позиции фон Хайек критикует претензии некоторых учёных на 
то, чтобы взять дальнейшую эволюцию человека под полный сознательный контроль. Его 
предостережение вполне относимо к популярным предсказаниям и планам по замене вида Homo 
Sapiens видом Nano Sapiens: все это, по мнению Хайека, чревато рецидивом «пагубной 
самонадеянности разума» с тяжелыми последствиями. 

Итак, к числу эпистемологических оснований нанотехнологий и НБИК-инициативы следует, 
по нашему мнению, отнести требование в духе Ф. А. фон Хайека применять разум «должным 
образом», концепцию дополнительности Н. Бора и, очевидно, измененное понимание истины и 
путей её достижения. Кроме того, дополнительную поддержку находит эволюционизм – теперь 
уже в эпистемологии, укрепляясь в статусе действительно глобального или лучше сказать, 
всеобщего философского основания человеческой активности.  

Сомнения в неограниченной способности разума находить истину, точно предвидеть и по 
чёткому плану строить будущее находят современное подтверждение в позиции известного 
ученого ХХ века – лауреата Нобелевской премии по экономике австро-американца Фридриха 
Августа фон Хайека. Важнейшие результаты исследований учёного лежат в сфере экономики. Он, 
в частности, доказал нежизнеспособность централизованного и планового социалистического 
хозяйства. Вместе с тем, некоторые его рассуждения и выводы имеют общефилософский характер.  

Последняя книга фон Хайека «Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма» увидела 
свет в 1988 году [6]. Рассмотрим некоторые из представленных в ней аргументов: возможно, 
они могут оказаться полезными в реформировании философских оснований нанотехнологий, а 
также НБИК-инициативы. 

Ф. А. фон Хайек считал себя приверженцем эволюционизма, эволюционной эпистемологии 
и эволюционной этики. Первый из них представляется разновидностью теории познания, в 
которой разум и продукты его активности представляются как результаты эволюционного 
процесса. Такого рода эпистемология противопоставляется рационализму, эмпиризму, 
позитивизму и утилитаризму, считающимся на протяжении нескольких последних столетий 
воплощением научного «духа времени». По мнению фон Хайека, эти весьма разнородные в 
конкретных моделях познания философские позиции едины в том, что не только не понимают 
возможности существования пределов познания, но и не предполагают, что важнейшая задача 
состоит именно в выяснении этих пределов. Но такие пределы существуют; некоторые из них 
допускают хотя бы частичное преодоление; однако в рамках всех вышеуказанных и подобных 
позиций они становятся непреодолимыми [6, с. 107-109].  

В фундамент эволюционной этики заложен постулат, что «наши моральные нормы не 
порождены инстинктом и не являются творением разума, а представляют собой 
самостоятельный феномен – “между инстинктом и разумом”. Этот феномен играет 
поразительную роль, позволяя нам применяться к проблемным ситуациям и обстоятельствам, 
далеко выходящим за рамки возможностей нашего разума», – утверждает учёный [6, с. 22]. Как 
инстинкт древнее обычаев и традиций, так и последние древнее разума: обычаи и традиции 
находятся между инстинктом и разумом – в логическом, психологическом и временном смысле, 
указано в другом месте книги фон Хайека [6, с. 44]. Следовательно, моральные обычаи и 
традиции, а не некие истинные выводы разума о сущности реалий направляют человека в 
нетривиальных проблемных познавательно-созидательных ситуациях.  

Разум отнюдь не бессилен, однако непонимание или игнорирование его ограниченности 
порождают «высокомерие» и «пагубную самонадеянность». Выступая против «высокомерия 
разума», фон Хайек не возражал против разума, применяемого должным образом. «Разум, 
применяемый должным образом», понимается учёным «как разум, учитывающий свою 
собственную ограниченность, умеющий и себя подчинить законам разума и вынесший 
необходимые уроки из установленного экономистами и биологами поразительного факта, суть 
которого состоит в том, что порядок, возникающий независимо от чьего бы то ни было замысла, 
может намного превосходить сознательно вырабатываемые людьми планы» [6, с. 18]. Таким 
образом, философскую позицию фон Хайека можно охарактеризовать как современный 
скептицизм. Первый из выводов уже упомянут выше: он базируется на понятии спонтанного 
порядка. В чем суть такового? Взгляды фон Хайека по данному вопросу могут быть резюмированы 
следующим образом. В человеческом обществе всегда существовали и сегодня имеют место 
«сознательные» и «спонтанные» порядки. Первые сознательно создаются и функционируют по 
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неким планам ради достижения заранее установленных целей. Спонтанные порядки порождаются 
естественными эволюционными процессами, они не являются следствием целесообразных усилий 
разума. Координация активности отдельных субъектов в последнем случае осуществляется не 
через подчинение общей цели или одной рациональной воле, а через выполнение универсальных 
правил поведения, коренящихся не в разуме, а в обычаях и традициях. Не будучи порождением 
разума, спонтанные порядки не познаваемы им целиком и полностью. Для обоснования 
последнего обстоятельства фон Хайек развил, в частности, теорию рассеянной информации. Она 
опирается на утверждение, что каждый субъект владеет некоторой информацией в поле своей 
активности, однако «полная картина не известна никому». Феномен рассеянной в социальном 
пространстве информации – достаточное основание для ограниченной познаваемости разумом 
спонтанных порядков разного рода, в частности морали и рынка. Но вопреки своей 
«неразумности» или, скорее, благодаря ней спонтанные порядки способны превосходить то, что 
создается разумными людьми сознательно [6, с. 15-18, 30, 134-136, 155]. 

В русле данных рассуждений уместно поставить вопрос: сознательными или спонтанными 
порядками являются конвергенции технологий и НБИК-инициатива? Если судить по заявлениям и 
разнообразным действиям учёных, промышленников и управленцев разного уровня, всё здесь 
делается вполне осознанно и планово. Однако кто осмелится отрицать, что инновационные 
открытия, как настаивал фон Хайек в полном соответствии с историей науки, «по большей части 
носят непреднамеренный характер, и предвидеть их невозможно»? [6, с. 129]. В реализации 
Национальной нанотехнологической инициативы США и других стран сильна роль частного 
бизнеса, а значит – такого важнейшего спонтанного порядка, как рынок? Поэтому можно без 
особого преувеличения утверждать, что в эволюции НБИК-тетраэдра или НБИК-инициативы 
немаловажны разнообразные роли спонтанных порядков. Эти эволюционные процессы 
сознательно направляемы и контролируемы лишь отчасти, а их продукты, согласно фон Хайеку, 
могут существенно отличаться от изначально запланированных. Следует только уточнить – 
отличаться как в положительном, так и в отрицательном отношении. 

Второй актуальный вывод фон Хайека ещё более конкретен: он касается надежд на 
овладение и целесообразное управление дальнейшей эволюцией человека. Нет никаких оснований 
считать сегодняшнего «человека разумного» наивысшей вершиной эволюции земных существ. 
Ещё В. И. Вернадский в свете достижений и проблем современной ему науки пришел к достаточно 
взвешенному выводу, что «основное представление, на котором построена всякая философия, 
абсолютная непреложность разума и реальная его неизменность не отвечает действительности». 
Поэтому, в частности, Homo Sapiens «не есть завершение создания, он не является обладателем 
совершенного мыслительного аппарата. Он служит промежуточным звеном в длинной цепи 
существ, которые имеют прошлое, и, несомненно, будут иметь будущее, которые имели менее 
совершенный мыслительный аппарат, чем он, [и] будут иметь более совершенный, чем он имеет» 
[3, с. 69]. Но тогда естественен вопрос – может ли сегодняшнее человеческое существо с 
несовершенным мыслительным аппаратом полностью предвидеть, планировать и управлять 
процессом создания более совершенного существа, например, вида Nano Sapiens? Всё это чревато 
рецидивом «пагубной самонадеянности разума». Поэтому важно, чтобы в познавательно-
созидательной активности, в том числе и связанной с конвергентными технологиями, разум 
применялся «должным образом». Его носителям следует постоянно помнить не только о 
проблематичности достигнутого здесь-и-теперь, но и о том, что разум – лишь один, причем отнюдь 
не всесильный, «игрок» во многих спонтанных процессах, включая эволюцию человека, социума, 
биосферы Земли и т. д. С этой общей позиции фон Хайек критикует претензии некоторых учёных 
на то, чтобы взять дальнейшую эволюцию человека под полный сознательный контроль. Его 
предостережение вполне относимо к популярным предсказаниям и планам по замене вида Homo 
Sapiens видом Nano Sapiens. С требованием Ф. А. фон Хайека касательно «должного применения 
разума», с его предостережениями против рецидивов «пагубной самонадеянности разума» вполне 
гармонируют методологические положения синергетики. В полной мере сказанное следует 
отнести к планированию развития нанотехнологий и всей НБИК-инициативы. 
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Summary 

Beilin M. The Implication of F.A. von Hayek’s Idea about the "Reason Applying in the Proper Way" 
in Nanotechnology. The article argues the usefulness of philosophical skepticism in the spirit of F. A. von Hayek, 
who emphasized the need to avoid "fatal conceit of reason," as part of the epistemological foundations of 
nanotechnology and demarcated conscious and spontaneous orders, existing in the world, including the human 
society where there is a limitation as in the individual mind, and the "collective" one. Barriers for knowledge caused 
by the «secrecy» of nature, in modern science are not only not disappearing, but finds a new substantiation. In the 
case of nanosystems, whose quantum properties often are the object of research, knowledge and its results should be 
guided by the statement of the relativity to the observation tools and the Niels Bohr’s complementarity fundamental 
principle. Keywords: truth knowledge, mind, epistemological foundations, nanotechnology-NBIC initiative, the 
principle of subsidiarity, epistemological optimism, skepticism. 
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ПЕРСПЕКТИВИ САМОВИЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ  

У СИТУАЦІЯХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 
 
У статті досліджується проблема самовизначення людини у ситуації посткласики. Якщо 

класичному суб’єкту була притаманна здатність до самовизначення, то у ситуації детермінації людини 
суспільними практиками суб’єкт виявляється цілком детермінованим ззовні різноманітними 
надіндивідуальними структурами. В такому випадку перед людиною вже не постає питання про 
перетворення оточуючої її дійсності та розширення універсальних способів людського буття. Сама 
універсальність підпадає під підозру як джерело тоталітаризму, на її місце приходить спеціалізація, 
основним завданням якої виступає збереження здатності декодування та інвентаризації 
загальнолюдського досвіду минулого. Людина створює образи власної самості як репрезентації 
ідентичності, що у будь-який момент можуть бути модифікованими. Саме у ситуації нездатності людини 
до ідентифікації самості виникає відчуття вичерпаності творчих потенцій людини. Ключові слова: 
людина, самовизначення, суб’єктивність, універсальність, розщеплення, творчість. 

 
В контексті різноманітних «смертей» і «кінців» проголошених представниками соціально-

гуманітарної думки виникає питання про можливості трансформацій сучасного світу та про 
суб’єкта цих трансформацій. Посткласичне розуміння людини не передбачає наявність у неї 
здатності породжувати будь-які істотні зрушення у соціальному бутті. Навпаки, людині 
відмовляється в можливості бути творчою особистістю. За подібним бажанням вбачають утопічну 
ілюзію класичної філософії. В результаті переходу від класичної самочинної особистості до 
породженого дискурсивними практиками індивіда відбувається перехід від суб’єктного способу 
буття до об’єктного існування. Якщо першому була притаманна здатність до самовизначення, то 
другий виявляється цілком детермінованим ззовні різноманітними надіндивідуальними 
«структурами». В такому випадку перед людиною вже не постає питання про перетворення 
оточуючої її дійсності, про примноження та розширення універсальних способів людського буття. 
Сама універсальність підпадає під підозру як джерело тоталітаризму, на її місце приходить 
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спеціалізація, основним завданням якої виступає збереження здатності декодування та 
інвентаризації загальнолюдського досвіду минулого. 

Подібна ситуація має відношення не тільки до «зовнішнього», але і до «внутрішнього» виміру 
людського існування. Творчий суб’єкт репрезентував себе як господаря власної долі, котрий має 
можливість творити не тільки оточуючий світ але й за допомогою розумної волі перетворювати 
способи власної діяльності. Він, подібно деміургу, творив світ і самого себе. Сама ідея «homo 
sapiens» ґрунтується на уявленнях,які сформувались в межах модерну. Однією з важливих 
складових є принцип суб’єктивності, котрий був  конституювальним для цього соціально-
культурного простору. Новий час – це час виходу із стану «неповноліття», яке визначається як 
нездатність користуватись своїм розсудком без керівництва з боку іншого. Таким чином, 
«повноліття» людства пов’язується із здатністю самостійно мислити та самостійно діяти. Зрозуміло, 
що перехід від пасивного, репродуктивного і механічного відображення застиглих форм минулого 
досвіду до самостійного їх відновлення і трансформації є творчим процесом. Окрім свободи і 
відважності користуватись власним розумом, відзначених І.Кантом як необхідних умов переходу до 
повноліття, необхідною є творча діяльність як дійсно людський спосіб існування. «Продуктивна 
уява» є тією основою на якій проростає розумна (а значить і вільна) воля, поза «продуктивною 
уявою» воля перетворюється на сваволю, яка своїм зворотнім боком має конформізм і догматизм. 

Згідно з Г. Геґелем, в основі модерну міститься саме принцип суб’єктивності. «Принцип 
нового світу є взагалі свобода суб’єктивності» [1, с. 45]. Як зазначає філософ, суб’єкт може бути 
вільним тільки якщо він є «в собі і для себе», тобто є рефлексивним. Проте рефлексія, що 
розуміється як самосвідомість, не є споглядальною. Адже самосвідомість передбачає не тільки 
вірне відображення того, що є, а й усвідомлення поняття того, що є. У випадку з індивідуальною 
самосвідомістю це означає відповідність нашого буття своєму поняттю. Отже, людина вільна 
(«повнолітня») у тому випадку, якщо через рефлективність реалізує у власному бутті ідею 
людини. Саме це і є здійснення свободи в наявному існуванні та одночасно самопізнанням власної 
«ідеї». Завдяки творчості свобода суб’єкта стає дійсною. 

Важливо, що в класичній філософській традиції світ і людина не протистояли один одному, 
а навпаки, доповнювали одне одного. В зв’язку з цим світ у творчій діяльності не просто 
трансформується відповідно до випадкового бажання індивіда, він доповнюється, являється у 
своїй неприхованості. Людина у творчому акті «проговорює» не стільки себе, скільки сам світ. 
Самовираження трактується одночасно як виявлення світу. Так, наприклад, Г.Гегель, вважав 
завданням філософії подолання дуалізму «субстанції» і «суб’єкта». Він досягнув поставленої мети 
шляхом перетворення субстанції на суб’єкт – завдяки цьому вона отримує атрибут саморозвитку 
[див.: 2]. Джерело і призначення творчості тоді дотичне надіндивідуальному началу, що дозволяє 
подолати обмеженість та партикуляризм індивідуальної сваволі. Дійсний смисл творчості 
розуміється як діяльне самоздійснення абсолюту за посередництвом людини.  

Звідси таке важливе для розуміння творчості розрізнення сваволі та свободи. Остання 
мислилась як подих світу, котрий отримує голос за допомогою того хто творить. Однак, 
недетермінованість, утаємниченість свободи не означає – свавілля. Вона – позитивна творча 
потуга, а не негативна сваволя (негативна свобода). В інакшому випадку вона є беззмістовна, 
пуста свобода. Ідеал творчості – розкриття не однобічності і частковості індивідуальної точки 
зору, а всезагальної повноти світу. Іншими словами, класичний ідеал творчості долає «дурну 
унікальність» емпіричного ego, його беззмістовне і свавільне існування. Він культивує здатність 
сприймати світ крізь погляд абсолюту («роду людського» або культури). У певному ракурсі 
класична культура – це практика «смерті». Вона той простір у якому «вмирає» емпіричне ego і 
через цю «смерть» наявного «я» формується дійсний суб’єктний спосіб буття, де конечне стає 
вмістилищем безконечного. Таким чином індивід долучається до цілого культури. 

Однак в сучасному світі визначеність цього цілого зникає внаслідок прискорення соціально-
культурних трансформацій. Культура як цілісна єдність поступається місцем діалогу різних 
культур. У цьому полікультурному вимірі людина втрачає визначальну причетність виключно до 
однієї культурної практики. Для неї відкриті будь-які культурні зразки поведінки і самореалізації. 
Збільшення мобільності приводить до того, що за своє життя індивід може декілька разів змінити 
місця проживання і праці. В силу зазначеного життєвий світ людини сьогодні втрачає минулу 
стабільність і визначеність. Занурення соціальної системи у простір «космохаоса» загострює 
проблему самоідентичності. Величезні швидкості соціально-культурних трансформацій 



 

 
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 754 – 755. Філософія 

 
83

безпосередньо зачіпають становище людини. Швидкість та інновації розгортаються не тільки на 
«зовні», вони вирують і «всередині» людини. Хаос втягує людину в поле свого тяжіння, що сприяє 
розпаду цілісності особистості на множинність мінливих ролей. Звідси відоме перетворення 
індивіда, який раніше уявлявся чимось неподільним і цілісним, на дивіда – децентровану, 
розірвану істоту. Людина не може зібрати у цілісність ні себе, ні світ. Справа обтяжується ще й 
тим, що у цьому процесі традиція перестає відігравати конструктивні роль. Тому сьогодні як 
ніколи раніше актуалізується завдання творчого конституювання власної ідентичності.  

В сучасному світі проблема самоідентичності дрейфує у просторі публічності. «Децентрація» 
суб’єкта означає ніщо інше як його потрапляння у залежність від зовнішніх деперсоналізованих 
структур. Однак ми маємо відношення не з безтілесними інстанціями, а з індивідами які їх 
персоніфікують. Тому єдиним більш менш достовірним критерієм людської самості виступають 
«інші». Але і цей публічний горизонт є мінливим і плинним. Людина просто не встигає відшукати в 
«архівах пам’яті» або «проектах майбутнього» ідентичність. Наявна ситуація не чимось даним, вона 
рухлива і невизначена. Взірці які вона пропонує змінюються разом з нею самою. В силу чого у 
ситуації прискореного часу «інстанцією ідентичності виступає публічність, яка миттєво 
верифікується» [4, с. 296]. Ту роль, яку раніше повинна була виконувати екзистенція, сьогодні 
виконує публічність в межах якої «я існую, я є, але при цьому я є образ, уявне» [4, с. 296]. Це не 
публічність давньогрецької агори, у вузьких межах якої уможливлюється дійсна автентичність. 
Сучасна публічність – це гра симулякрів. Відповідно, та ідентичність, що конституюється у цьому 
просторі, є симулятивною ідентичністю. Імперативом такої ситуації виступає наступне:  індивід 
може і не досягти тотожності з самим собою, але він зобов’язаний удавати її. 

В контексті даних міркувань самоідентичність виступає продуктом креативної гри. Але ця 
гра має відношення до випадкових, поверхневих вимірів людського існування, до параметру її 
явленості. У вирі мінливих подій тотожність людини з собою виявляється проблематичною, а 
головне не потрібною. Ситуація «прискореного часу» вимагає несерйозного відношення до 
образів власної самості. Людина створює їх як репрезентації ідентичності, що у будь-який момент 
можуть бути модифікованими. Сучасні інтерактивні технології надають величезні можливості для 
віртуалізації ідентичності. Яскравим прикладом є так звані соціальні мережі, де перед індивідом 
відкриваються безмежні можливості щодо створення різноманітних варіантів власного образу. 

Треба зазначити, що конституювання власної ідентичності передбачає залученість у цьому 
процесі всієї цілісності особистості. Коли ж цілісність постає втраченим спогадом, тоді людина 
перетворюється на втілення хаосу. «Дивід» – це множинність без єдності. Потік, котрий не 
спроможний самовизначитись. Але людина не даність, не статична фіксація наявного, а, якраз 
навпаки, динаміка самоподолання. Звідси мотиви екзистенціювання у М. Гайдеґера або 
трансцендування у К. Ясперса. Отже, «взірець», згідно з яким відбувається самоототожнення, це не 
якийсь наявний стан. І це навіть не «взірець», швидше мова повинна йти про символ. Отже цим 
символом виступає «досконала людина» (Новаліс), варіаціями якої всі люди. Досвід цієї досконалості 
даний нам у культурі. Проблема самоідентичності є проблемою утримання себе у смисловому вимірі 
культурної практики. В такому ракурсі вона є способом трансляції «досконалої людини»  в історії. 

Важливо розуміти, що відсутність самототожності людини є наслідком відсутності 
тотожності з іншими. Зруйнована впродовж ХХ століття впорядкованість соціального світу 
поступається місцем множинності випадкових соціальних зв’язків, що є відображенням 
фундаментальної безрідності сучасної людини. Ми втрачаємо зв’язок з родом, який має відношення 
не стільки до етносу або нації, скільки до культури, яка є опредметненою людиною. І саме через це 
втрачається сутнісний зв’язок людини з самою собою. Коли констатують розпад космосу культури, 
то мова йде про розпад образу людини, символом якого вона є. Термін «колективна ідентичність» 
має неідеологічний сенс у тому випадку, якщо він репрезентує певний різновид ейдосу людини. В 
силу зазначеного «індивідуальна ідентичність» та «колективна ідентичність» постають двома 
полюсами становлення людини як персоніфікації культури. Необхідно розуміти, що в культурі 
людина упізнає себе, а в культурній творчості вона творить власний образ.  

Отже, творчий процес так само опосередковується іншими, як і у випадку креативної гри 
у просторі публічності, проте інші не вичерпуються зовнішнім колом емпіричного існування, 
вони проростають в особистості тим історичним контекстом, який дозволяє споглядати світ 
осмислено. Вони впорядковують динамічний безлад випадкових подій, речей, настроїв і 
бажань у космос культури.  
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Той факт, що у становленні «людського в людині» первинну роль відіграє спів-буття з 
іншими, затьмарюється внаслідок характеру поширених в атомізованому соціумі стосунків 
між індивідами. Конкуренція – це розділення, протистояння, а значить і дистанціювання 
одного індивіда від іншого. В просторі такої взаємодії не відбувається формування 
особистісного начала. А там де його немає, немає і креативності. Адже креативною може бути 
тільки особистість. Або, висловлюючись іншими словами, тільки особистість здатна прийняти 
та утримати цей «дар», відстояти його всупереч тиску наявного соціуму. 

Відчуження, дистанціювання  можливе тільки від того, з чим колись була близькість. 
Віддалятись та відособлюватись може лиш те, що раніше мало досвід цілого. Особистість є 
цілісним способом буття, вона цілісно присутня у способах свого буття. Важливо розуміти, що 
творчість є саме особистісним способом існування. Особистість втілюється у творчості. Однак 
творчості без особистості немає.  

У творчості людина реалізується цілісно. Натомість часткове існування – це наслідок 
травми, розколу. Так само і однобічний індивід є похідним від цілісного існування людини. 
Ми звикли у повсякденному існуванні мати справу з частиною, нею легше маніпулювати, і нам 
здається, що увесь світ складається з суми частин. Але у філософії було відомо ще давно, що 
ціле не дорівнює сумі частин з яких воно складається. Отже частковий індивід – це вже 
результат тієї соціальної реальності, що сама є знівеченою. Не індивід передує людським 
відносинам, вони передують йому, необхідність у зверненні до іншого породжує людське в 
людині. І тільки тоді народжена бути цілою людина здатна відрікатися від себе та робити 
основою своєї життєдіяльності частину.  

Колись людина була дотичною до універсально-всезагального начала буття і її творчість 
полягала у виявленні повноти універсального у власному житті, наповненні його універсальним 
змістом. Колись універсально-всезагальне для зручності мало ім’я: сім’я, Бог, держава, нація, 
особистість. Тепер ці імена зносилися, і під ними зіяють пустоти. Ними немає що позначати. Тому 
«творчість», з одного боку, перетворилося на пошук імен, мереживо спроб поіменувати ніщо, а з 
іншого, вона перетворилася на безкінечну гру, що не може завершитися, тому що людство не в 
змозі згадати, імена чого воно вигадує. Воно забуло своє власне ім’я. Буквально забуло себе. 
Ознакою цього нігілістичного процесу є метушливий пошук самоідентичності. Він в свою чергу 
свідчить про те, що разом із творчістю «неможливим» виявляється сам обдарований суб’єкт. З 
людиною відбуваються трансформації, які вона не в стані контролювати. У цій ситуації освіта 
виявляється у розпачі: вікові орієнтири її діяльності виявилися ґрунтовно розхитаними. Із 
проголошенням «неможливості творчості» перед людиною як ніколи гостро постає завдання 
утворити простір «розвитку самого способу розвитку», тобто зародження творчого способу 
існування. В інакшому випадку нетворче існування ризикує продукувати знеособлену 
креативність, результатом активності якої буде виключно руйнування, безлад і хаос. 

Відтворюючи розсудкову логіку просвітництва, ми протиставляємо хаос і порядок. В такому 
випадку вони протистоять один одному і слідують один за одним. Весь світ постає боротьбою цих 
начал. Подібне світорозуміння є модифікованою реконструкцією язичницьких уявлень про 
дихотомічний світ вічної конфронтації двох начал, кожне з яких намагається домінувати у світі. 
Знеособлення стосунків між людьми, їх війна всіх проти всіх переноситься на всесвіт. Останній 
також постає ареною безперервної боротьби хаосу і порядку. Відповідно ситуації втрати 
універсального смислу інтерсуб’єктивних зв’язків, всесвіт сприймається в контексті безладу і 
невизначеності. В силу зазначеного сьогодні акцентується домінуюча роль хаосу, випадку, 
невизначеності в процесі самоорганізації. Відповідно до такого світорозуміння людина втрачає 
статус творця. Їй залишається пристосовуватись до процесу самоорганізації надіндивідуальних 
сил. В силу цього нівелюється ідея про автономію людського духу. Нагадаємо, що ціле в межах 
дохристиянської культури забезпечується за рахунок одиничного, через його розчинення в цілому. 
Проте такий стан речей був обумовлений принциповою нездатністю індивіда у той час існувати 
поза межами цілого. Так, наприклад, рід був тим цілим, що надавав єдину можливість вижити. 
Натомість сучасне неоязичництво розчиняє людину в деякому надіндивідуальному началі (нехай 
навіть «космохаосі») попри те, що вона сутнісно готова до відособлення. Людина зрікається своєї 
автономії на користь нового «єднання» з природою, але у цьому бажанні можна виявити «сліди 
новоязичницької гонитви за тотальністю» [3, с. 158]. 
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Справа у тому, що сучасне єднання з природою відбувається через пошук «місця» людини 
у всесвіті. Так, наприклад, з точки зору Е. Морена «пізнати людину – значить перш за все 
визначити її місце у всесвіті, а не відірвати її від неї» [5, с. 44]. Однак необхідно підкреслити, що 
топос людини визначається не тільки через зануреність у всесвіт, не менш важливою є 
спроможність «піднятися» над ним. Поза цією фундаментальною здатністю людина приречена 
бути не у всесвіті, а у обмеженому її первинними потребами середовищі. Топос (соціальний 
простір) людини має безліч вимірів які виходять далеко за межі всесвіту природознавства. 
Єднання людини і природи не повинно відбуватись шляхом редукції людини до біофізичного 
виміру. Людина єднається з природою не через утопічне повернення до природного стану, 
навпаки, єднання можливе на шляху подолання природи через її одухотворення. Дух, а не 
біофізіологія – ось місце людини. Але це таке місце, де можлива дійсна єдність багатоманітного, 
тобто справжня, жива цілісність. Натомість, будь-який дуалізм прирікає нас на розірваність і 
конфлікт між тими частинами, котрі його утворюють. 

Втративши довіру до світу, людина намагається компенсувати втрачений зв’язок 
раціональним контролем і плануванням. Епоха модерну так само як і постмодерну починається з 
того, що індивід усвідомлює себе самотнім і відповідальним за власну долю суб’єктом. Це 
означає, що немає нікого, хто міг би турбуватися про нього.  

В такому ракурсі «сучасність» ХХІ століття подібна до «сучасності» ХХ століття. 
«Сучасність» як межа, котра відділяє нас від інших історичних форм людського існування може 
бути визначена як «нав’язлива, неперервна, нездоланна, постійно незакінчена модернізація; 
непомірна і незнищенна, невгамовне бажання творчого руйнування (або руйнівної творчості, 
якою насправді може бути: бажання «звільнення місці» заради «нового і покращеного» задуму; 
«демонтажу», «згортання», «урізання», «злиття» або «зменшення габаритів» заради збільшення 
здатності ще більше робити теж саме у майбутньому – збільшувати продуктивність або 
конкурентоспроможність». В силу зазначеного людина виявляється приреченою на 
самовизначення. Втім, шляхи останнього можуть бути діаметрально протилежними. Все 
залежить від того, що особистість опредметнює в процесі самовизначення, який рівень буття 
вона виявляє через власне існування.  

Культура не протистоїть природі, буттю а є їх продовженням в інших модусах. Долаючи 
природу, культура продовжує її. Звідси, на думку К. Свасьяна, походить природність творчості: 
«людина не створює уявлення про речі (емпіричні або трансцендентальні, все одно), а дає речам 
висловитись через себе і висловити саме те, що «глухоніма» від природи речовина несла в собі як 
власну невпізнаність» [6, с. 231]. Таким чином, у творчості природа впізнає себе. Але так само і хаос 
шляхом творчості досягає можливості впізнати себе в оформленому порядку. Творчість – це єдність 
хаосу і порядку, тому сумнівною є доречність ототожнення творчості і хаосу. Вибір одного з них не 
вирішує проблеми. Більш адекватним нам видається підхід І. Пригожина та І. Стенгерс, згідно з 
яким «ми повинні відшукати вузьку стежку, яка загубилась поміж двома концепціями, кожна з яких 
призводить до відчуження: концепція світу, що керується законами, котрі не залишають місця для 
інновацій і творення, і концепцією, символом якої виступає Бог, котрий грає у кості, тобто 
концепцією абсурдного, аказуального світу, у якому нічого неможна зрозуміти» [5, с. 223]. 

В межах «синергетичного підходу» достатньо відчутним є пафос, що зближує його з 
міфологічним світоглядом. Обидва є синкретичним світоглядом, обидва сприймають світ як 
плинний і алогічний (випадковий), обидва не передбачають існування трансцендентного виміру так 
само, як і іманентного, що відображає «вирівнювання» світу, зникнення ієрархічної 
упорядкованості та перетворення його на однорідний простір. Як наслідок, відбувається 
девальвація значення закону для розуміння світобудови. Так само як і міф, «синергетичний 
підхід» віддає перевагу «креативному хаосу» над «сліпим» логосом.  

Якщо будь-яка система здатна на саморозвиток, тоді відпадає потреба в ідеї творця, 
абсолюту. Його місце заступає знеособлений випадок («бог який грає у кості»), а майбутнє 
виявляється непередбачуваним. Такий світ не залишає людини можливості творити світ, 
покладаючись на власний розум. Світ постає наповненим унікальними подіями, які породжуються 
в процесі самоорганізації. Підсумком цього є ситуація, у якій світ перестає мати потребу в людині. 
Тобто сьогодні ми знаходимось у знеособленому світі. 
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У цьому контексті актуальною є думка Ф. Гіренка, згідно якої синергетичний спосіб 
мислення «не дуальний, і у цьому сенсі він формується поза раціональністю, яка орієнтована на 
дуальність. А це значить, що найбільш адекватним для синергетичної раціональності є погляд 
розсіювання, тобто такий погляд, за допомогою якого ми бачимо одразу все ціле і його частини» 
[3, с. 156]. Наприклад, коли ми бачимо і дерево, і кожен листок дерева. Не можна зупинити 
безперервну плинність. Ось цей «ковзаючий погляд» і складає особливість синергетичного 
сприйняття світу. «Ковзаючий погляд» по тому, що залишилось від визначеності предметів 
відбувається у термінах нерефлексивної свідомості. Якщо припустити, що він відбувався у 
термінах рефлексивної свідомості, тоді воно з необхідністю наштовхнулося б на питання «що» є 
річ. «Іншими словами синергетичний спосіб мислення не є когітальним. Адже рефлексія в даному 
випадку означає сфокусованість свідомості на самій собі» [3, с. 156-157]. 

Натомість хаосу протистоїть не порядок, а інший. Точніше, такий інший йому, який є 
небайдужий нам. Не тільки порядок, але і хаос перетворюються у космос життєвого світу не 
наодинці, а у небайдужій взаємодії з іншими людьми. Дегуманізовані порядок і хаос захоплюють 
світ тоді, коли людина залишається наодинці з самою собою. Але вона тільки тоді переймається 
перш за все собою, коли стикається з загрозливою ситуацією втрати самототожності. Розмови про 
ідентичність ведуться тоді, коли вже занадто пізно. Ми не можемо віднайти себе через те, що не 
можемо віднайти інших. Інакшими словами, зосередження сучасної людини на власному існуванні 
призводить до втрати причетності до інших чи суспільства в цілому. В такому ракурсі історичний 
поступ виступає процесом протиставлення індивідів в межах колективу і відповідно процесом 
протиставлення хаосу і порядку, кожен з яких втрачає співпричетність з життєвим світом людини. 

Індивід не віднаходить ідентичність, так само сумнівним є те, що він обирає ідентичність. 
Більш вірогідним є припущення, відповідно якому людина створює саму себе в контексті 
спілкування і взаємодії з іншими людьми. Спільнота репрезентує людину, яка в свою чергу 
віддзеркалює тло спільноти. Тотожність собі можлива як здатність бачити себе очима іншого, 
тобто себе як іншого, а іншого як себе. 

Важливо, що така здатність відкривається в процесі творення культури. У даному контексті 
доречною є думка К. Свасьяна, згідно якої культура це «людина, homototus, схоплена в усьому 
потенціалі осмислених здійснень; вона – культ (точніше, культивування) людського буття, болісна і 
довгострокова трансформація цього буття, від даності матеріалу до яскравої художньої форми» [6, 
с. 228]. Таким чином, культурна творчість реалізується не просто у готових речах, а перш за все у 
бутті людини. Джерелом будь-якої творчої активності постає пошук людської ідентичності. 
Неспроможність побачити у фрагментах культури людської подоби спричиняє її уподібнення потоку 
роз’єднаних уривків, тобто хаосу (варварство). Натомість, спроби приборкати безлад культури 
ідентифікуються як цивілізація (порядок). У кожному з них, фіксованому у своїй відокремленості, 
відбувається затухання потреби брати участь у спільному конституюванні людського буття. Тоді 
творчість поступається місцем пристосуванню до надіндивідуальних структур.  

Хаос так само, як і порядок, здатен стерти одиничне у тотальність загального. Кожен з них 
може поставати фундаментом байдужого до розвитку одиничного, тоталітарного начала. Хаос – 
тотальність ірраціонального. Порядок – тотальність розсудкового. Тоді їх «діалог», взаємоперехід 
є мерехтінням масок репресивної тотальності, у якій розчиняється будь-яка відмінність. 

Творчість відкриває світ поза крайнощами порядку (закону) і хаосу (випадку). Але це 
можливо в просторі життєво необхідних, універсальних форм взаємодії і звернень людей до інших 
і до самих себе. Ми перестаємо розриватися між детермінізмом порядку і сваволею хаосу, коли 
потрапляємо у створений нами простір небайдужих міжіндивідуальних стосунків. Саме в них 
відкривається той образ цілісності, який потім реалізується у взаємодії суспільства з природою. 
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Summary 

Lipin M. The Prospects of the Human Self-Determination in the Situation of Uncertainty. The article 
looks over the problem of self-determination under the conditions of post-classic. If the classic individual is able to 
determine himself, then in the situation of determination by social practices the individual turns being determined 
from outside by various superindividual structures. In this case a man doesn’t face the question about transforming 
reality and universalizing human’sentity. The universalizing itself becomes suspicious as a source of the 
totalitarianism. Its place is taken by specialization which task is to preserve the ability for decoding and stocktaking 
universal human experience. Amancreatestheimagesifhisself as the representation of his identity that may be 
modified anytime. In the situation of man’s un-ability to identify hisself a feeling of man’s creative potential 
exhausting appears. Keywords: human, self-determination, subjectiveness, universality, splitting, creativity. 
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СМИСЛИ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ:  
АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ ПІЗНАННЯ 

 
Проаналізовано поняття смислу з погляду його гносеологічного й онтологічного функціонування 

у комунікації. Окреслено феноменологічну складову соціальних смислів у рамках процессу пізнання. 
Розкрито два підходи до визначення комунікації на основі тлумачення смислів: смисл як рушійний 
механізм створення висококомплексних систем (Е. Гуссерль, Н. Луман) та смислова діалектика 
Г. В. Ф. Гегеля як ядро сучасних форм соціалізації комунікативного процессу. Ключові слова: 
комунікація, соціальна комунікація, смисли, свідомість. 

 
Буття людини репрезентовано низкою вимірів. Виокремлення смислів соціальної 

комунікації як одного з них обумовлене актуалізацією досліджень природи комунікативних 
процесів. Комунікація як інтерсуб’єктивне явище з необхідністю не може бути ані безпричинною, 
ані позбавленою смислів. Якщо детермінанти комунікації достатньо часто є предметом 
філософського аналізу, то смисли комунікації загалом і соціальної зокрема вимагають окремого 
дослідження. Насамперед, уточнення необхідне власне поняттю «смисл», його функціонування, 
гносеологічна та онтологічна роль у комунікативному процесі.  

У найбільш простому, буденно-філософському тлумаченні, смисл є метою реалізації 
життєдіяльності людини. Тривалий історико-філософський процес віднаходження смислів 
показав, що доцільніше вести мову не про окремий смисл, а про реальність соціальних смислів 
загалом. Пізнання світу означає дослідження його крізь матеріальну площину з метою 
виявлення смислу як духовного. Особливим чином це підкреслює Г. У. Гумбрехт: матеріальний 
світ і людське тіло виражають собою глибинні значення – тлумачення світу набуває ознак 
активного продукування знань про світ шляхом вивільнення внутрішніх смислів із предметів 
матеріального світу [див.: 4, с. 38]. Лише сьогодні у пізнанні та осягненні смислів розкривається 
мотиваційний аспект. Смисли постають не лише засобом розуміння світу, але наділяють людину 
знаннями, що виходять за теоретичні та практичні рамки. Наразі соціальні смисли надають 
соціального сенсу окремому індивіду і суспільству загалом. Знання про них спрямоване на 
подолання абстрактної теоретизації знань і конкретизації уявлень людини про світ, що дозволяє, 
згідно Г. Гегеля [див.: 2, с. 41-42], перетнути межу абстрактного мислення і врешті віднаходити 
практичне застосування філософським рефлексіям. 

Філософський енциклопедичний словник визначає смисл так: «...особливий зміст, яким 
людина наділяє прояви своєї життєдіяльності, предмети та явища об’єктивного світу в процесі його 
духовно-практичного освоєння, внаслідок цього надає їм певного значення в системі людської 
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культури, в ієрархії суспільних цінностей. Характеризуючи суспільні властивості речей, С. 
наголошує їх місце у житті людини, вказує на їхнє суспільно-історичне призначення…» [12, с. 590]. 

Смисл надає змістові цілеспрямованого значення для відповіді на питання про мотив. Тому 
значення здобуття знань про смисли стає очевидним для конкретизації абстрактних сутностей у 
свідомості і керування ними за рахунок знань у напрямку здійснення своїх цілей чи заборони на 
порушення категоричного імперативу І. Канта (використання людини як засобу для цілей інших 
осіб). Як бачимо, вагомість досліджень соціальних смислів обумовлена необхідністю у них як 
філософії, так і правових, політичних, економічних та інших наук. Смисл репрезентує 
ціленаправленість проявів життєдіяльності людини, предметів чи явищ у їх відношенні до 
реальності, суспільства, людини і самого себе. Ми розглянемо ті смисли, що виникають і 
функціонують у соціальній комунікації як специфічній сфері діяльності людини – саме тут, 
пізнаючи смисли, людина здатна сама брати участь у їх відтворенні, акумуляції та спрямуванні.  

Сучасна думка розглядає комунікацію переважно з двох точок зору: перша з них розкриває її 
природній аспект, друга вказує на витоки комунікативного як необхідного. Обидва аспекти широко 
розкриті у філософській думці. Комунікація, що відбувається у системі, функціонує не лише як рух 
повідомлення, але і поєднує саму інформацію, повідомлення та сприйняття. Тоді вона виявляється 
насиченою смислами, що виходить за рамки механічної передачі інформації. Н. Луман надає усім 
комунікаціям характер «ризиковості», який виявляється в альтернативі «сприйняття – не 
сприйняття». Такі умови реалізують у комунікації редуковану складність (мається на увазі 
тимчасове виключення інших можливостей). Таким чином розширюється простір комунікації, 
залишаючи її однак у рамках автопоезісу. Даним поняттям Н. Луман називає продукування 
системою самої себе, здатність системи до самовідтворення, продукуючи та зберігаючи власну 
цілісність. Автопоезісу властиві автономія, інтеракція та інактивація. Розглядаючи автопоезіс 
комунікації постає питання про непередбачуваність соціальних наслідків, які може мати еволюція 
електронних засобів масової інформації, оскільки ускладнення останніх розвивається саме по собі і 
не може бути передбачене попередньо розрахунками із зовні системи. Н. Луман намагається 
приєднати до дослідження соціології суміжні із нею галузі знань (включаючи теорію комунікації), 
поєднуючи соціологію із комунікацію [див.: 7, с. 7-25; 9, с. 229]. 

Комунікація витлумачується як медіум для прояву екзистенції людини. У цьому сенсі 
показовим є розуміння комунікації К. Ясперсом, який зробив її ключовим поняттям своєї 
філософської системи. Специфічну роль у комунікації відіграють дух і розум: «Комунікація в 
сфері духу є створення із суспільної субстанції ідеї цілого... Розум – зв'язок усіх модусів 
всезагального. Він не допускає, щоб деяке Суще абсолютно відокремилось, затвердилось у 
відірваності, стало незначним у розсіюванні. Ніщо не повинно бути загублено там, де розум стає 
діючим... Виникає універсальна співучасть у житті, відкрита зацікавленість... він наполегливо 
направляє до єдиного, котре є Усім... Розум вимагає безмежної комунікації, він сам – тотальна 
воля до комунікації» [16, с. 441-442]. 

Комунікація, що функціонує у суспільстві, виокремлюється як соціальна. Соціальна 
комунікація нерозривно пов’язана з генетичною та психологічною смисловими комунікаціями, які 
виступають її необхідними передумовами. Генетично наслідуваних форм мислення та мови не 
виникло б, якби вони не стали необхідними у соціально-комунікативній практиці. Цілеспрямована 
соціальна комунікація передбачає свідоме прагнення комунікантів та реципієнтів до здійснення 
пізнавальної, спонукальної та експресивної цілей. Для їх досягнення комунікативне повідомлення 
мусить мати знання (те, що можна передати) та вміння (те, що треба показати), стимули та емоції. 
Усі ці продукти духовної людської діяльності О. Соколов називає смислами. Задля того, аби 
здійснити соціальну комунікацію, комунікантові необхідно опредметнити свої смисли, тобто 
втілити їх у зміст комунікативного повідомлення [див. 11]. 

Проблема смислу у зрізі соціальної комунікації постає надзвичайно важливою для осмислення у 
філософії. Соціальна комунікація передбачає «опредметнення» та «розпредметнення» смислів, а також 
перехід від смислів психічного хронотопу у матеріальний і знов у психічний. Опредметнення смислів 
може здійснюватись у вигляді комунікативних повідомлень або у вигляді утилітарних засобів [там 
само]. Саме тут виникає проблема функціонування смислів. Зміни у суспільстві накладають свій 
«відбиток» на денотативне значення поняття і трансформують його розуміння. Саме через конотацію 
комунікація виявляє свою «двобічність». Тож знання про конотації скеровує нас до розуміння того, що 
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інформація, яку сприймає реципієнт завжди супроводжується «приписуванням деякого конотативного 
смислу цій інформації. Ніклас Луман говорить про смисли як про вершину еволюції систем, які 
створили механізм обробки, редукування та налаштування комплексності. Будь-які операції системи є 
вибором між зовнішньою та внутрішньо. стороною форми, що повторює відмінності між системою та 
оточенням [див.: 8]. Ці операції Н. Луман називає самореференцією та інореференцією. 
Самореференція є зверненням до внутрішнього боку форми, інореференція, відповідно, – до 
зовнішнього. Смисл уможливлює розрізнення між цими референціями. Він розмежовує дві сторони як 
потенціальну та актуальну. Більш того, смисл – виявляється єдністю цього розрізнення. Він 
селекціонує за умов надлишку можливостей селекції [див.: там само]. Смисл, практично, наділяє 
систему необхідним їй механізмом для створення висококомплексних систем за рахунок 
трансформації власне системної комплексності. Ці ідеї вимагають від нас апеляції до Е. Гусерля. 
Луман чітко пише про «єдність актуалізації та віртуалізації» [див.: там само]. Це зближує Лумана з 
витлумаченням поняття сенсу у Е. Гусерля (ноема та ноеза). Трансценденталістська інтерпретація 
діяльності свідомості (з обмовкою про те, що смисл не є продуктом свідомості, а радше – умовою 
можливості комунікації та свідомості) розкриває смисл в інтерпретації Н. Лумана як медіум, який має 
здатність конституювати системи у формі соціальних та психічних систем. Іншими словами – у формі 
когнітивних та комунікативних операцій – оскільки саме суспільство є системою, що конституюється 
смислом завдяки комунікації. [там само] Смисл, таким чином, виявляється здійсненням самого 
процесу комунікації [див.: 7, с. 152-224]. Феноменологічне розуміння смислу у Н. Лумана 
підтверджується тлумаченням смислів як присутностей нереалізованих станів, дій, подій на фоні 
реальної конкретної події. Н.Луман задає три виміри смислу: 1) предметний: ми знаємо, чим речі 
відмінні одна від іншої; 2) соціальний: ми здатні розрізнювати «Я» і «не-Я»; 3) темпоральний: ми 
здатні розрізнювати минуле та майбутнє у комунікації. 

Взаємовідношення між смислом та комунікацією специфічним чином репрезентується через 
поняття свідомості: комунікативне сприйняття відбувається завдяки здатності людини 
осмислювати свою включеність у комунікацію. Свідомість постає регулятором комунікативно-
пізнавальної здатності індивіда та умовою сприйняття ним комунікації. Власне свідомість регулює 
взаємини особистості з навколишньою природною і соціальною дійсністю, дає можливість 
індивідові осмислювати власне буття. Суспільне буття людини є матеріальним природно-
історичним процесом, де природні умови перетворюються в суспільні, історичні умови 
виробництва, що існують незалежно від суспільної свідомості і визначають людське життя. 
Суспільна свідомість є духовною стороною історичного процесу, не просто сукупністю 
індивідуальних свідомостей, а цілісним духовним явищем, що має певну внутрішню структуру і 
включає різноманітні рівні (теоретичну і повсякденну свідомість, мораль, релігію, мистецтво, 
філософію, науку). Специфічність суспільного буття і суспільної свідомості полягає в їх 
соціально-історичній взаємозалежності і взаємовизначеності, яка включає суспільну практику, 
(…) цілепокладання [див.: 12, с. 619]. Свідомість як діяльнісний, а не субстантивний феномен має 
здійснюватися в актах трансцендентального опредметнення – інтенції на зовнішній світ, що 
результується в якісно розмаїту мовно-опредметнену систему значень [див.: 12, с. 567]. 

Комунікативні процеси мають у підґрунті моральне, духовне. Однак норми, цінності, влада, 
раціональність не здатні повноцінно реагувати на сучасне [див.: 8]. Для прояснення питання 
реакції свідомості на комунікацію нам може стати у нагоді системи кібернетичних, біологічних, 
математичних понять. Саме з них Н. Луман виводить поняття власних значень, котрі забезпечують 
незалежну від консенсусу інтеграцію. Так, слідом за Луманом, маємо визнати доцільність 
міждисциплінарного характеру дослідження соціальної комунікації і вести мову про математичні, 
нейрофізіологічні, фізичні та інші засоби й методи [див.: 7]. 

Здавалося б, супротивна точка зору представлена у Кондорсе в «Ескізі…» [див.: 6]. Її 
підхоплює для своїх розмислів Р. Шартьє: у контексті аналізу всезагальної мови книги, що 
забезпечила би рівність усіх людей перед доступом до знань, зауважується, що така мова не може 
бути математичною, бо розділятиме людей на тих, хто має ключ до пізнання, і тих, хто не має. У 
якості альтернативи пропонуються такі носії когнітивних операцій, як, до прикладу, таблиці чи 
списки [див.: 14, с. 18-43]. Вже зараз, слідкуючи за популярними в Інтернеті зображеннями з 
умовною назвою «trollface», можемо сміливо припустити, що така мова існуєКожне індивідуальне 
пізнання такого знаку підтверджує його міжкультурність. І ця, альтернативна Луманові точка 
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зору, ясно веде нас до Г. Гегеля: розрізненість між досвідом кожного, унікальність його свідомості 
лише підтверджує існування елементу універсального у досвіді та свідомості. І саме це, вочевидь, 
єднає окремих індивідів у соціум і соціалізує комунікацію. Можна уявити даний процес 
аналогічно до «кіл Ейлера»: свідомість і досвід кожного накладаються один на одного і, врешті, 
знаходиться точка, що належить кожному з кіл. Ця точка обумовлює потребу у комунікації, 
соціалізації та взаєморозумінні. Ця ж точка є транскультурним ключем до витлумачення 
суспільства та процесів, що відбуваються у його межах. Ми могли би припустити, що така точка 
зору давно відома у філософії. Наприклад, у М. Гайдеггера це могло би бути dasein. 

Важливо те, що ця точка уможливлює безліч актів свідомості, що не піддається суто 
раціональному обґрунтуванню. Тому соціальна комунікація як рух смислів у соціальному просторі 
та часі стає важливим елементом у різних галузях знань і стає дедалі важливішою для людини як 
особистості, що прагне до пізнання сутності світу та самої себе. Розповсюдження смислів у 
соціальному просторі означає сприйняття їх людьми, які знаходяться у певних стосунках із 
комунікантом. Таким чином, соціальна комунікація постає соціально обумовленим процесом 
міжособистісного та масового спілкування, в рамках якого формуються індивідуальні та групові 
комунікативні установки, реалізація яких відбувається у визначених соціальних умовах за 
допомогою засобів комунікації [див.: 13, с. 86]. 

Феноменологічне окреслення даної точки вимагає дослідження зв’язку між такими 
поняттями, як логіка та інтуїція. Висновки логіки базуються на фактах, не допускаючи 
креативного елементу поза межами правил побудови міркувань. Однак це замикає рамки для 
творчої думки. Чуттєве природне пізнання у А. Бергсона частково набуває обрисів інтуїтивізму. 
Інтуїтивізм пояснює те, що відкидає формалізм як базис математичної логіки. Щоправда 
голандський логік, математик Люйтцен Брауер у роботі 1908 року «Про недостовірність логічних 
принципів» (De onbetrouwbaarheid der logische principes) обґрунтував тезу про класичну логіку як 
результат неправомірного узагальнення на нескінченні сукупності законів, отриманих на 
незначних кінечних множинах. Тобто, клас контрприкладів, що залежать від сучасного стану 
знання (а не від «принципових можливостей») був уперше детально розглянутий на гідному 
науковому рівні. Це стало початком інтуїціонізму у логіці. Більше того, Брауер брав участь у 
розвитку європейського інтуїтивізму, захищаючи роль інтуїції у точних науках [див.: 10]. 

Важливо підкреслити, що ядро логічно-інтуїтивного креативу є властивістю кожного 
окремого індивіда. Це підтверджує наше сприйняття універсальних знаків і пояснює, чому 
найрозумніші студенти почасти не здатні застосовувати свої знання. Натомість, креативні 
особистості можуть акумулювати свої вміння для вдалого їх застосування на практиці. У «Творчій 
еволюції» А. Бергсон писав, що від наукового Розуму вислизає те, що являє собою неповторюване 
і незворотнє у послідовних моментах якої-небудь історії. Аби уявити собі цю неповторність та 
незворотність, мусимо полишити наукові звички, що відповідають основним вимогам думки. Слід, 
на думку Бергсона, «образити розум», піти всупереч його природній схильності [див.: 5]. Більш 
того, Бергсон вважав саме це – головною роллю філософії. Він примусив філософію вивчати 
інстинкт та інтуїцію, потіснивши розум та інтелект, протестуючи проти упередженості. Бергсон 
пише: «це чисте формальне пізнання інтелекту має безмірну перевагу над матеріальним пізнанням 
інстинкту. Форма, саме тому, що вона пуста, може бути по черзі наповнена, за потребою, 
безкінечною кількістю речей, у тому числі і зовсім даремних. Тому формальне пізнання не 
обмежується корисним, незважаючи на те, що воно явилось світові саме з метою практичної 
користі. Таким чином, розумна істота має здатність перевершити себе» [1, с. 129]. Звідси два 
висновки. Перший – мудрий вибір не завжди знаходиться у межах логічного і пояснюваного. 
Другий – інтуїтивізм, що дає змогу вийти за рамки своїх власних переконань, наближує людину до 
реалізації креативного потенціалу, що вирізняє її з сірої маси тих, хто діє схематично, типово. У 
сукупності поняття утворюють інтелегибельний (умодосяжний) світ, у сутнісних рисах схожий на 
світ твердих тіл, але елементи його легші та прозоріші – розумові легше оперувати ним, аніж 
більш простими й чистими образами конкретних речей. Дійсно, поняття вже не є безпосереднім 
сприйняттям речей, а радше представляють той акт, завдяки якому інтелект їх фіксує. Це вже не 
образи, а швидше символи, і наша логіка збирає правила, якими слід керуватись, використовуючи 
ці символи. Таке трактування пояснюється прагненням Бергсона осмислити саме життя, всупереч 
традиційній філософії, котра вважала достатнім для цього розум та інтелект. Однак інстинкт дає 
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нам змогу уявити смисл еволюційного руху [див.: 5]. «Наша думка у своїй суто логічній формі не 
здатна уявити собі дійсну природу життя (…). Життя створило її у конкретних обставинах для 
впливу на конкретні предмети; думка – лише вияв, один із видів життя – як може вона охопити 
життя?» [1, с. 3]. Лінія розвитку, що замикається на Людині, не є єдиноможливою. Інші форми 
свідомості, не спроможні звільнитись від тих обставин, які обмежують її іззовні, а отже – не здатні 
керувати собою, виражаються як дещо постійне і необхідне для еволюційного руху [див.: 1, с. 5]. 
Однак сама людина наділена можливістю звільнювати свідомість від обмежень. Це доводить 
психологія і нейрофізіологія [див.: 1, с. 151]. У «Введенні до метафізики» інтуїція визначена як 
«рід інтелектуальної симпатії, через який можна переміститись всередину предмета, щоб злитися з 
Тим, що є в ньому єдиним, а отже – невиразним». Інтуїтивізм Бергсона, слід зазначити, містить 
заперечення: здатність інтуїції – не є предметом позитивного дослідження. Це – полеміка, тому що 
людський інтелект має здатність противитись інстинкту. Тому інтуїція лише частково має 
можливість виявлятись у людській свідомості [див.: 5]. 

Схоплення цієї частковості дає змогу розкрити філософську необхідність пізнання смислів. 
Реалізацію інтуїтивного в людині представлена у можливості керування смислами. Розуміння 
смислів виступає трансцендентальним напередчуттям і дає змогу побачити інтуїтивне на фоні 
раціонального та виявити проґалини формального логічного аналізу. Інтуїція спонукає до 
нелогічних рішень, нестандартних моделей поведінки, однак вимагає від людини цілковитої 
зосередженості та відповідальності. Перетин інтелекту та інтуїції на даному етапі приводить нас 
до розуміння якнайменше двох проблем. Перша з них пов’язана з необхідним рівнем знань, 
самоосвіти – не можна виробити жодної стратегії, зробити жодного прорахунку, якщо інтелектові 
немає чим оперувати для обгрунтування інтуїтивної гадки. Друге: реалізація наведеної гіпотези з 
необхідністю супроводжується двома факторами: азарт та ризик. Отже, слід вести мову про 
ігровий контекст взаємовпливу комунікації і свідомості.  

Комунікація в ракурсі механізму гри є реалізацією ігрових принципів на базі комунікативної 
діяльності людини, що репрезентує взаємовідношення між індивідами та світом. Й. Гейзінга 
детально розкриває поняття гри, називаючи її «однією із найфундаментальніших категорій життя» 
[3, с. 36]. Феноменологічне розуміння гри відображене в ідеях А. Шюца, які він розкриває разом з 
Лукманом у «Структурах життєсвіту». Ця безпосередня апеляція до наших досліджень, хоча набуває 
специфічного ракурсу, однак дозволяє говорити про перспективу широкого горизонту досліджень 
соціальних смислів. Якщо смислова царина, на думку Шюца й Лукмана, складається з одиничних 
досвідів, смисли яких відповідають один одному, то всі одиничні досвіди, що належать до однієї 
замкнутої смислової царини, виражають свій особливий стиль переживання та пізнання. Відповідно 
до цього стилю вони і узгоджуються між собою і відповідають один одному. [там само] Отже, якщо 
різні люди, що складають різні смисли у реальність (а це поняття у Шюца передбачає існування 
світу як окремої реальності до моменту своєї недоторканості [див.: 15, с. 37]), здатні продукувати 
такі смисли, що відповідають смислам у межах деякої групи, то функціонування смислів може бути 
пізнаним на основі спільного розуміння власне продукованих смислів та керованим – на основі 
розуміння самого процесу продукування і функціонування цих смислів. 

Гра репрезентує абстрактний процес соціалізації, трансформуючи поняття соціального на 
міждисциплінарний рівень. Конструкт, в якому виокремлюються взаємовідносини між людиною 
та суспільством, індивідуальністю та соціумом, є площиною культивування гри. Реалізація 
інтуїтивної гіпотези через логічно виважену стратегію надає змогу збільшити ймовірність 
підпорядкування смислів як репрезентантів креативного потенціалу комунікативної особистості. 
Знання про соціальні смисли розкривається через комунікативну гру, яка дає змогу опанувати 
соціальні смисли як репрезентанти креативного потенціалу комунікативної особистості. Пізнання 
як рід людської діяльності, спрямований на досягнення знань як констант реалізуються через 
розуміння смислів в рамках змісту реальності чи – що, як ми могли переконатися, для нас 
важливіше – поза ними. Об’єктивного існування суспільних відносин у рамках соціальної 
комунікації у процесі соціалізації набуває суб’єктивно витворена реальність. Саме це забезпечує 
наш зв’язок з трансцендентальним напередчуттям, яке підкреслює інтерсуб’єктивність 
соціального і розмикає рамки традиційного пізнання світу. Це стає потужним базисом потенціалу 
для якісно нових знань, котрі надають здатність акумулювати не лише теоретично обґрунтовані 
знання, але й ті, що є поза межами логічної аргументації. Тому, знання про соціальні смисли 
виступає граничним для людини в сучасну епоху, і включає її якісно нову участь не лише у 
продукуванні, але і в прогнозуванні дій, подій та явищ. 
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Summary 
Tsvibel A. Meanings of Social Communication: Problems Updating Knowledg. The notion of meaning 

has been investigated in terms of its epistemological and ontological functionality in communication. Outlined 
phenomenological component of social meanings in the process of cognition. Disclosed two approaches to 
communication, which based on the definitions of meaning: the meaning as driving mechanism for creating highly 
complex systems (Husserl, Luhmann) and Hegel’s meaning dialectic as the core of modern forms of socialization of 
the communicative process. Keywords: communication, social communication, meaning, consciousness. 
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СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНА МЕРЕЖА FACEBOOK  

ЯК ДЖЕРЕЛО СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ 
 
Проаналізовано концепт соціального капіталу як засади людської соціальної взаємодії. Досліджено 

взаємозв’язок мережевої структури інформаційного суспільства та шляхів витворення соціального 
капіталу. Окреслено головні характеристики соціально-комунікативних Інтернет-мереж, які сприяють 
продукуванню та зміцненню соціального капіталу. Доведено, що відкритість соцмережевої комунікації є 
запорукою утворення сильних зв’язків і довіри між членами спільноти. Ключові слова: соціальний капітал, 
інформаційне суспільство, соціально-комунікативні мережі, комунікація, довіра, норма. 

 
Головною характеристикою глобального інформаційного суспільства є його мережева 

структура. Діяльність мереж спрямовано на досягнення таких спільних цілей та інтересів, як 
демократизація суспільств, отримання комерційного прибутку, утвердження моральних засад у 
соціумі й участь міжнародних і неурядових організацій у розв’язанні проблем світу, що 
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змінюється. Комунікація в Інтернет-мережах є новим типом соціально-значущої взаємодії, яка 
безпосередньо впливає на здійснення громадянського поступу. Якщо наприкінці ХХ століття 
Г. Маркузе писав про кризу людських взаємовідносин та втрату здатності до взаємодопомоги, то в 
ХХІ столітті Ф. Фукуяма та Ю. Габермас звертають увагу на реалізацію парадигми відкритості та 
взаємної відповідальності задля кращого спільного майбутнього. Соціально-комунікативні 
Інтернет-мережі забезпечують поширення інформації та дають змогу здійснювати комунікацію 
незалежно від часово-просторових обмежень. Такі мережі є джерелом соціального капіталу. 

Поняття «соціальний капітал» запроваджують у науковий обіг у 1970-их роках соціологи 
Г. Лоурі та Дж. Джонсона. Однак вони не розглядали його як специфічний соціальний феномен. 
Дослідження соціального капіталу започаткували П. Бурдьє, Дж. Коулман, А. Портрес, Р. Патнем 
та Ф. Фукуяма. Феномен соціального капіталу аналізують і представники українського наукового 
та філософського дискурсу: Л. Рижак, М. Рябінчук, Ю. Татенко. У працях цих мислителів 
згадуються і мережеві структури як одна із засад витворення соціального капіталу, проте 
реалізація соціально значущого дискурсу задля зміцнення соціального капіталу стає можливою 
саме завдяки новітнім комунікативним Інтернет-мережам.  

Мета статті – з’ясувати шляхи витворення соціального капіталу та особливості його 
функціонування у просторі соціально-комунікативної мережі Facebook.  

На вагомості членства індивіда у спільноті наголошувало чимало мислителів, серед яких А. де 
Токвіль, Ґ. Зімель, Е. Дюркгайм, К. Маркс, М. Вебер. Зокрема Алексіс де Токвіль, автор книги 
«Демократія в Америці», звертає увагу на важливий феномен американського суспільства – 
«мистецтво об’єднання». Він зауважив, що, на відміну від французів, американці можуть 
добровільно об’єднуватися в спільноти, поділяючи спільні інтереси: літературні клуби, релігійні 
спільноти, групи боротьби з рабством. Це давало змогу акумулювати дії пересічних громадян і, на 
його думку, зіграло важливу роль у становленні американської демократії. Як зазначав А. де 
Токвіль, це була «школа демократії», або, висловлюючись сучасною термінологією, набутий таким 
чином соціальний капітал створив додаткові моральні норми, які зробили демократію можливою.  

Вперше поняття «соціальний капітал» було вжито П’єром Бурдьє в статті «Форми 
капіталу» (1983) для позначення соціальних зв’язків, які можуть слугувати ресурсом 
отримання вигоди. Це поняття тлумачиться автором як агрегація дійсних або потенційних 
ресурсів, пов’язаних зі входженням у тісні мережеві або більш чи менш інституційні 
відношення взаємних зобов’язань чи визнань [1, с. 63].  

Г. Бекер розглядає дане поняття як ресурс, який актори отримують через особливі соціальні 
структури, що впливають на стосунки між людьми, а потім використовують їх у власних цілях. 
Він розглядає людський капітал на рівні з фізичним і зазначає, що як через вдосконалення 
фізичного капіталу покращується виробництво, так і через набуття нових знань та навиків 
вдосконалюється людський. Соціальний капітал існує тільки через взаємини між індивідами. 
Змінюються відносини, соціальні структури, людський капітал, що своєю чергою приводить до 
зміни якості соціального капіталу [цит. за: 2, с. 126]. 

Дж. Коулман аналізує взаємозв’язок соціального та людського капіталів використовуючи 
економічні принципи раціональної поведінки. У своїй праці «Капітал соціальний та людський» він 
намагається розв’язати проблему, з якою зіткнулася економіка під час аналізу міжособистісних 
взаємовідносин: дії індивіда формуються, спрямовуються та регулюються соціальним контекстом 
– нормами, довірою, соціальними зв’язками, інститутами та соціальними організаціями. 
Досліджуючи процеси дифузії та впливу інституту освіти та колективної дії, автор обґрунтовує 
своє бачення соціального капіталу, використовуючи антропологічні дослідження соціальних 
мереж Л. Ворнера, а також теорію людського капіталу Г. Бекера. Соціальний капітал 
накопичується індивідами для досягнення власних цілей (вигод) і є благом, яке доступне тільки у 
супільстві. Соціальний та людський капітали взаємообумовлені.  

Дж. Коулман визначає соціальний капітал як структуру зі своїм власним минулим, теперішнім 
та майбутнім. Характеризуючи дану проблему в термінах теорії раціональної поведінки, автор 
стверджує, що якщо актор контролює певну частину ресурсів та зацікавлений у певних ресурсах та 
подіях, то соціальний капітал також є певним видом ресурсів, що доступні актору [2, с. 124]. 
Соціальний капітал визначають його функції: об’єднує соціальні структури; полегшує визначення 
дій акторів всередині цих структур, незалежно від того, чи цими акторами є індивіди чи корпорації; 
сприяє досягненню певних цілей, реалізація яких неможлива без його існування.  
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Важливою умовою формування соціального капіталу Дж. Коулман називає структуру норм, 
яка забезпечує надійність соціального середовища та виконання взаємних зобов’язань. 
Індивідууми в соціальній структурі з високим рівнем невиконаних зобов’язань мають більшу 
кількість соціального капіталу, який вони можуть застосовувати у власній діяльності. 
Концентрація невиконаних обіцянок означає, що корисність матеріальних ресурсів соціальної 
структури стає доступною для інших, коли це насправді потрібно. Однак, така оптимізація 
матеріальних та соціальних ресурсів, на думку автора, можлива тільки в замкнутій соціальній 
структурі, яка гарантує своїм членам контроль за дотриманням норм та зобов’язань. 

Володіння соціальним капіталом є запорукою отримання інформації без якої неможлива 
соціальна дія. Як зазначає Дж. Коулман, найчастіше інформація отримується через використання 
соціальної взаємодії, яка формувалася задля інших цілей [2, с. 129]. 

Заслуга Дж. Коулмена полягає в тому, що він вводить нові поняття в теорію соціального 
капіталу (взаємна ентропія та групове посилення норм, привілейований доступ до інформації, 
соціальні організації). Одним з найважливіших серед цих понять є інформаційний потенціал як 
один із фундаментальних інструментів соціального капіталу, що забезпечує його реалізацію через 
обмін індивідуальними ресурсами, якими володіє соціальна організація. Отже, у процесі обміну 
соціальним капіталом задіяні соціальні організації та їхні ресурси (інформаційні, матеріальні, 
фінансові, людські, культурні тощо). 

Р. Патнем розвиває ідею соціального капіталу як соціального блага: «Соціальний капітал 
належить до характеристик соціальної організації, таких як довіра, норми, які можуть покращити 
ефективність суспільства» [3, с. 17]. У праці «Боулінг наодинці» Р. Патнем пропонує таке 
визначення соціального капіталу: це зв’язки між індивідами – соціальні мережі та норми 
взаємності, які в них формуються. Мислитель у своїх дослідженнях використовував трифакторну 
модель соціального капіталу: норми взаємності, довіра та соціальні мережі. Два перших фактори 
характеризують інтерсуб’єктивну взаємодію. У зв’язку з цим Р. Патнем вимірює соціальний 
капітал за допомогою індивідуальних індикаторів, таких як інтенсивність та сила контактів, 
членство у суспільних організаціях, електоральна активність, задоволеність взаємовідносинами, 
дотримання норм взаємності, відчуття безпеки, довіра до сусідів та соціальних інститутів. На його 
думку, «коли довіра та соціальні мережі є добре розвинутими, індивіди, фірми, райони 
процвітають» [3, с. 8]. Тобто наявність соціального капіталу є запорукою отримання та 
справедливого розподілу соціальних благ. 

Р. Патнем стверджує, що існує визначена послідовність зміни якостей соціального та 
економічного капіталів: економічному розвитку передує зміна якості соціального капіталу. 

Слід зазначити, що зосереджуючи увагу на особистості, дослідження соціального капіталу 
стає неповноцінним. Індивідуальні індикатори набувають другорядного значення в епоху 
глобалізму, коли на перший план виступають мультикультуралізм та множинність цінностей. 

Ф. Фукуяма, директор програм міжнародного розвитку в Університеті ім. Дж. Хопкінса, 
виступаючи в Києві з публічною лекцією «Що таке соціальний капітал?», дає таке визначення 
цього поняття: «це норми, неформальні норми або цінності, які роблять можливими 
колективні дії в групах людей. Це може бути як мала група, що складається з двох друзів, які 
допомагають один одному переїхати до іншої квартири, або велика група, наприклад, 
корпорація, або, в деяких випадках, суспільство загалом» [7]. Системне вивчення спонтанного 
виникнення порядку та соціального капіталу, незалежно від дій влади, на думку філософа, є 
одним із найважливіших досягнень кінця ХХ століття. 

Стержнем соціального капіталу Ф. Фукуяма вважає довіру. Розглядаючи соціальний капітал 
як певний потенціал спільноти, він зауважує, що цей потенціал виникає тільки за умови наявності 
довіри між членами спільноти, тобто довіра – це основна складова соціального капіталу, яка 
позначає очікування членами спільноти того, що всі вони будуть вести себе чесно, більш або 
менш передбачувано, уважно ставитися до потреб оточуючих, жити в згоді із загальними 
нормами. Умовою очікування чесності оточуючих є ітерація: якщо людині відомо, що її взаємодія 
з іншими триватиме достатньо довгий період часу для формування спільної пам’яті, вона вестиме 
себе чесно. Чесність є однією з характерних рис особистості, яка підтримує продуктивну 
взаємодію у спільноті. Позитивно на формування соціального капіталу, згідно з поглядами 
Ф. Фукуями, впливає й зовнішня конкуренція, що породжує внутрішню кооперацію. 



 

 
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 754 – 755. Філософія 

 
95

Як і Дж. Коулман, автор «Великого краху» звертається до структури норм. Ф. Фукуяма вживає 
термін «метанорма», що означає над-норму, яка існує задля детермінування правильних способів 
визначення, проголошення та здійснення звичайних норм. Він зазначає, що оскільки дотримання 
метанорм є досить корисним під час розв’язання проблем співробітництва, у людей, очевидно, 
розвинулися спеціалізовані емоції, що заставляють їх продукувати цей суспільний товар добровільно. 

Норми соціального регулювання виникають із взаємодії акторів, що переслідують власні 
інтереси, та не повинні встановлюватися законодавчими органами чи формальними інструкціями. 
Ці норми можуть стати як фундаментальними цінностями (ставлення до релігії, справделивість, 
чесність, порядність тощо), так і професійними (знання, уміння, навики, здімності, компетенції). 
Ф. Фукуяма підкреслює значення корпоративної культури та її вплив на соціальний капітал 
(створення кодексів поведінки працівників). У своїй праці «Довіра» він доводить, що особливості 
промислової структури країни (масштаб підприємств, їх розподіл в економічній системі та 
способи організації окремих фірм) зумовлені її культурою [6, с. 53]. 

Ф. Фукуяма визначає соціальний капітал як набір неформальних правил і норм, які 
поділяють члени спільноти, та які дають змогу їм взаємодіяти один з одним. Якщо члени 
спільноти очікують, що їхні товариші будуть вести себе чесно, то це означає, що в їхніх 
відносинах присутня взаємна довіра [5]. 

Ф. Фукуяма також звертається до проблеми розповсюдження інформації через структури 
соціального капіталу. Інформація сьогодні стала більш доступною завдяки розповсюдженню 
цифрових технологій. Він розглядає Інтернет не тільки як нову продуктивну технологію комунікації, 
а й як цілком нову, неієрархічну форму організації, яка повністю задовільняє потреби складного 
інформаційно насиченого економічного світу. Глобальну мережу можна витлумачувати двояко: як 
клас формальних організацій, в яких немає формального джерела вищої влади, або як комплекс 
неформальних взаємовідносин чи альянсів між організаціями, кожна з яких може бути ієрархічною, 
але пов’язаною з іншими вертикальними договірними стосунками [4, с. 282]. Ф. Фукуяма тлумачить 
феномен мережі як моральні взаємовідносини довіри. Мережа – це група індивідуальних агентів, які 
поділяють неформальні норми та цінності, окрім тих, які потрібні для звичайних ринкових операцій 
[4, с. 285]. Мережі є самоорганізованими та самокерованими. Вони відрізняються від ринку тим, що 
їх учасники поділяють певні норми та цінності. Це означає, що економічний обмін всередині мережі 
буде здійснюватися не тільки на підставі ринкових економічних відносин, а й користуватиметься 
взаємоповагою учасників дискурсу та їх взаєморозумінням. 

В інформаційному суспільстві мережі набули віртуального виміру. Такі соціально-
комунікативні Інтернет-платформи як Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google+ та чимало 
інших сьогодні не просто виконують функцію «соціального дзеркала» чи інформаційного 
накопичувача – вони є джерелами соціальних трансформацій та акумулюють у своїй структурі 
сильні й слабкі соціальні зв’язки, творячи соціальний капітал. Мережа в інформаційному 
середовищі – це спосіб структуризації даних й соціальний організм, який координує взаємодію 
акторів, вступає з ними в діалог заради залучення до єдиних наративів. 

Незважаючи на iснування чималої кiлькостi iнших соцiальних мереж, дослідження саме 
Facebook аргументоване фактами, а саме її причетністю до початку Революції гідності в Україні. 
Головними цінностями для комунікації у Facebook є відкритість та свобода слова. Iншi типи 
масової комунікації до цього часу продукують консервативний закритий дискурс, що не дає 
простору для розвитку iдей та соцiальної взаємодії. Заступник держсекретаря з публiчної 
дипломатiї США Джеймс Ґлассмен у своєму виступi на «Самiтi Альянсу молодiжних рухiв» у 
2008 роцi назвав явище комунiкацiї в соцiальних мережах «публiчною дипломатiєю 2.0»: «Новi 
технологiї дають США суттєву перевагу над терористами. Колись я казав, що Аль-Каїда «їсть 
наш снiданок в Iнтернетi». Це неактуально. Аль-Каїда з’явилася у Web 1.0. Зараз завдання 
Iнтернету – iнтерактивнiсть та спiлкування. Сам Iнтернет стає середовищем громадянського 
суспiльства 2.0. Тим часом Аль-Каїда далi дотримується культу смертi й ухиляється вiд дискусiї 
та критик» [8, с. 396]. Ґлассмен вважає прагнення до полiтичної активностi у мережі Facebook 
змiною свiтового силового балансу. Полiтична й соцiальна активнiсть в соцмережi iлюструє те, 
що експерт iз зовнiшньої полiтики Фарiд Закарiя у своїй працi «Постамериканський свiт» 
називає «бунтом решти» [8, с. 397]. У свiтi важелi впливу переходять до нетрадицiйних сил i 
недержавних джерел влади, одним з яких є Facebook. 
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Структура мережі Facebook є запорукою витворення соціального капіталу у віртуальному 
середовищі. Пізнання її розпочинається із залучення до віртуальної спільноти користувачів, 
тобто соціалізації в онлайн-середовищі. Система відразу стимулює формування сфери 
відкритості, заохочуючи до чесності (використання реальних персональних даних замість 
вигаданих). Реєструючись, користувач створює власну віртуальну легенду – вказує особисту 
інформацію, якою бажає ділитися з іншими акторами, та яка формуватиме уявлення інших про 
нього як особистість: створює віртуальне Я. Можливість функціонування в мережі на основі 
такої легенди спрощує міжособистісну взаємодію.  

Окрім відомостей про індивіда, його легенду розкриває й інформація, яку він «вподобує» 
та якою він «ділиться» на стіні. Стіна – це частина користувацького інтерфейсу, яка створена 
для накопичення та відображення долучення користувача до наративів, що функціонують у 
дискурсах мережі. Наративи зосереджують інформацію та аргументовану комунікацію довкола 
спільних інтересів та цінностей. Хоча долучення до наративів є добровільним, однак самі 
наративи нав’язуються Facebook з огляду на легенду актора. Тобто, всі дії, які користувач 
виконує в мережі після внесення навіть мінімальної кількості персональних даних, 
безпосередньо впливають на підбірку інформації (новин), які йому пропонує мережа. Сторінка 
новин – це блок коротких інформаційних повідомлень, які залучають до комунікативної дії: 
обговорення повідомлення через коментування новини. Новини користувач отримує як від 
інших акторів, які діляться власним досвідом чи поглядами, так і від спільнот, оновлення яких 
здійснюється згідно із вимогами наративу, в межах якого вони функціонують.  

Актор може здійснювати комунікативну дію декількома способами:  по-перше, це поділитися 
думкою – розповісти про своє бачення певної проблеми чи власні переживання на стіні, без 
обов’язкової вказівки адресата. В такому разі, повідомлення може не отримати відгуку від інших 
користувачів, однак доповнить легенду автора. По-друге, через коментування – інтерсуб’єктивну 
взаємодію, підґрунтям якої є інтенція до проблематизації власного судження про ту чи іншу новину. 
По-третє, обмін особистими повідомлення в закритих чатах (бесідах, приватних повідомленнях). 

Зв’язки між акторами у мережі Facebook утворюються завдяки функції «додавання друзів». 
Кола сім’ї та близьких друзів, з якими актор поділяє спільний досвід поза межами мережі, є 
основною для сильних зв’язків. Вони також можуть формуватися завдяки спільним наративам, 
коли Інтернет-комунікація дає змогу віднайти двом акторам духовну спільність, яка 
стимулюватиме їх надати підтримку один одному за потреби. Слабкі зв’язки можуть 
утворюватися цілеспрямовано та спонтанно: цілеспрямовані контакти орієнтуються на отримання 
можливості швидкого доступу до ресурсів іншого актора через збереження його сторінки у списку 
«друзів»; спонтанні контакти зберігаються з метою зростання їх кількості, але не накопичення 
соціального капіталу. На основі цих зв’язків актора накопичується активний та пасивний 
соціальний капітал. Активний ґрунтується на постійній інтерсуб’єктивній взаємодії через сильні 
зв’язки та розвиток власної легенди, пасивний – ресурс, який має потенціал для розширення та 
підвищення соціального капіталу актора, однак може не бути задіяним ніколи.  

Facebook як феномен володіє кількома характеристиками, які роблять процес накопичення в 
ньому соціального капіталу відмінним від інших практик у невіртуальних середовищах. 
Вербалізація та розвиток наративів серед них є однією з найвагоміших, адже віртуальне середовище 
формує умови для аргументованого дискурсу, до якого залучена максимальна кількість потенційних 
учасників обговорення. В цьому середовищі наратив живе та розвивається, або вичерпує себе й 
актори стають до нього байдужими. Віртуальні легенди користувачів є мікрооповідями, які актори 
створюють пропонуючи власний людський капітал задля накопичення соціального. Легенду можна 
приховати, надавши доступ до неї тільки сильним зв’язкам, проте в такому разі формування нових 
зв’язків ускладнюється відсутністю сфери відкритості. Формуючи легенду та розвиваючи її завдяки 
саморозвитку та взаємодії з іншими користувачами, актор стає відкритим до утворення нових 
зв’язків. Трактуючи легенду Іншого він формує уявлення про цю людину як реальну особистість, 
сподіваючись на її чесність у мікрооповіді. Чим більш розгорнутою є ця оповідь, тим більшою є 
довіра до актора та його шанси на реалізацію свого соціального капіталу.  

Як і в інших тлумаченнях засад витворення соціального капіталу, у віртуальному 
середовищі довіра й норми теж відіграють важливу роль. У Facebook не має чіткої структури норм 
– їх функціонування зумовлене взаємними очікуваннями користувачів та їхніми уявленнями про 
ідеальну комунікацію. Оскільки, взаємодія є неможливою без дотримання таких морально-
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етичних ідеалів як повага до людської гідності чи свобода слова, то ті актори, які їх не 
дотримуються, виключаються із комунікації через технічне блокування чи комунікативну 
байдужість з боку решти учасників комунікації. Зрештою, можливими є і кардинально протилежні 
ситуації, однак вони не належать до аргументованого дискурсу, який обертається довкола 
соціальнозначущих наративів, а отже не є предметом нашої дискусії.  

Соціально-комунікативні Інтернет-мережі сьогодні є основним джерелом витворення та 
накопичення соціального капіталу. Через можливість реалізації аргументованого дискурсу 
довкола різних наративів, Facebook приваблює щоразу більше нових акторів та відкриває нові 
перспективи для інформаційного суспільства: відкритість соціальних інститутів, влади та 
зміцнення громадянського суспільства. 
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Summary 
Luchak A.-M. Social and Communicative Network Facebook as a Source of Social Capital. The author 

considers the concept of social capital as the basis of human social interaction. The article highlights interrelation 
between network structure information society and creation of social capital. The main characteristics of social and 
communicative Internet networks that facilitate the production and strengthening of social capital are outlined. Open 
social networking communication is the key to formation of strong relations and trust among community members. 
Keywords: social capital, information society, social communication network, communication, trust, norm. 
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ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ HI-TECH:  

ФІЛОСОФСЬКИЙ ТА СВІТОГЛЯДНИЙ АСПЕКТИ 
 
Проаналізовані змістовні характеристики та сутнісні риси високих наукомістких технологій (Hi-

Tech) як складного, багатоаспектного соціокультурного феномену; висвітлено зміст поняття «NBIC-
конвергенція»; вказано на специфіку феномену технонауки як нової форми взаємодії науки, виробництва і 
бізнесу. Автором констатується, що синергія NBIC технологій володіє вагомим потенціалом 
технологічних можливостей, що, у свою чергу, буде мати значний вплив на різні вияви життєдіяльності 
планетарної цивілізації, породивши філософські і світоглядні проблеми. Розкритий зміст останніх. Існуюча 
концепція ноосфери може бути використана для опису ходу і результатів «керованої еволюції» під впливом 
NBIC технологій. Ключові слова: наука, високі наукомісткі технології (Hi-Tech), технонаука, конвергенція, 
синергія, NBIC технології, філософські та світоглядні проблеми, «керована еволюція», ноосфера, закон 
техно-гуманітарного балансу, ноосферний світогляд, планетарне мислення.  
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Ряд філософів і вчених констатують, що одним із провідних детермінуючих чинників 
цивілізаційного поступу людства на сучасному етапі є його науковий потенціал і здатність до 
виробництва сучасних високих наукомістких технологій (Hi-Tech). Hi-Tech в їх коеволюції з 
різними сферами життєдіяльності соціуму постають системоутворюючим чинником 
кардинальної технологічної трансформації в еволюції планетарної цивілізації. Дослідження 
особливостей розвитку високих наукомістких технологій та філософських і світоглядних 
проблем, що виникають у результаті їх практичного застосування, є однією з найважливіших 
проблем сучасного філософського дискурсу.  

Сьогодні роль наукового знання та високих наукомістких технологій постійно зростає. Їх 
аналізові присвячені праці Т. Гардашук, І. Глазко, М. Желени, О. Жукової, В. Кізіми, Н. Кобаясі, 
Б. Козлова, В. Лук’янця, О. Мороза, Б. Патона, В. Прайд, А. Ракітова, В. Цикіна, В. Чешко, 
С. Хокінга, Б. Юдіна та інших. Утім, не всі питання, що стосуються порушеної проблеми, розроблені 
докладно. Недостатньо вивченими залишаються філософські та світоглядні проблеми застосування 
Hi-Tech. Тому метою статті є розкриття сутності окремих філософських і світоглядних проблем 
практичного застосування високих наукомістких технологій.  

Наука – це форма духовної діяльності людей, що спрямована на виробництво істинних знань 
про природу, суспільство й саму людину, розкриває об’єктивні закони на основі узагальнення 
реальних фактів в їх взаємозв’язку. Наука створила нові канони раціональності, розширила сферу 
пізнаного людиною і багато в чому змінила її саму за допомогою трансформації суспільств [3, с. 54]. 

На тлі загального впровадження науки в систему продуктивних сил нині сформувалась 
особлива категорія технологій, які називаються наукомісткими. У чому їх суть? 
Загальноприйнятої думки стосовно змістових характеристик поняття «високі наукомісткі 
технології» поки не склалося. Найбільш прийнятним, на наш погляд, буде таке визначення: високі 
наукомісткі технології ґрунтуються на фундаментальних теоріях, які розкривають закономірності 
мікро-, макро- і мегасвіту, матеріалізовані в сучасних технологіях, використання яких сприяє 
прогресу соціуму в усіх сферах, чинить значний вплив на соціокультурний простір у всій його 
тотальності. Ці технології є універсальними, багатофункціональними, багатоцільовими, мають 
широку сферу застосування.  

Можна виокремити особливості, що відрізняють високі наукомісткі технології від інших 
технологій:  

а) висока наукомісткість – показник, який відображає ступінь зв’язку технології з розвитком 
фундаментальної науки, науковими дослідженнями і розробками; зростає потреба в 
комплексному, міжгалузевому і міждисциплінарному природничонауковому, технічному і 
соціогуманітарному знанні;  

б) швидкі темпи впровадження, значне зменшення часового інтервалу між науковим 
відкриттям і його впровадженням у технологію; фізичний термін служби високотехнологічної 
продукції став більшим від часу створення і виводу на ринок принципово нових товарів у цій сфері;  

в) високий ступінь впливу на соціокультурну дійсність, здатність викликати процеси 
самоорганізації соціокультурних систем, що призводить до швидких системних змін останніх 
в умовах неможливості однозначного прогнозування результатів цих ефектів; сучасні 
технології за дуже короткий проміжок часу поширюються у всіх секторах економіки, їх мережі 
підтримки тісно переплетені;  

г) потреба в тому, щоб продукти наукомістких технологій ставали ланкою іншого процесу 
виробництва високих технологій, оскільки Hi-Tech самі одночасно постають і як технологічне 
ядро, і як частина мережі підтримки для інших високих технологій.  

Отже, високі наукомісткі технології мають значні евристичні можливості та інноваційний 
потенціал. Результатом їх впливу на соціокультурну реальність і людину у всій повноті її вимірів є 
поява нової якості буття людства. Виникає новий тип суспільства, що характеризуватиметься 
пріоритетним значенням теоретичного знання і фундаментальної науки.  

Для високих наукомістких технологій характерні процеси комерціалізації та капіталізації 
фундаментальної науки, адже в цих технологіях фундаментальні дослідження отримують ринкову 
оцінку. Метою наукового дослідження стає в більшості випадків створення продукту, що відповідає 
сучасному рівню технологічного розвитку суспільства і критерію комфортності споживання.  

Поява феномена технонауки як нової форми взаємодії науки, виробництва і бізнесу стало 
результатом переорієнтації цілей наукового пошуку на реалізацію інновацій, що приносять 
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прибуток від реалізації на ринку. Окремо узята наука і технологія перетворилися на одномірні 
«проекції» єдиної технонауки, в реальній практиці існує нерозривний синергетичний симбіоз 
між наукою та технологією. У технонауці «…технологічна ефективність замість істини, знання 
як проекти дії, а модель пізнання – конструювання» [9, с. 28]. Особливість технонауки в тому, 
що її об’єкти – це людиномірні об’єкти.  

Початок XXІ ст. характеризується концентрацією зусиль учених у справі інтеграції наук, 
виходячи з твердження про єдність природи, сприяючи тим самим конвергенції нанотехнологій, 
біотехнологій, інформаційних технологій, і нових технологій, заснованих на когнітивних науках. 
Конвергенція (від англійського convergence – сходження в одній точці) означає не тільки взаємний 
вплив, але і взаємопроникнення технологій, коли межі між окремими технологіями стираються, а 
багато результатів виникають саме в рамках міждисциплінарної роботи на стику областей.  

Проте, на наш погляд, адекватнішим терміном, що відображає сутність встановлюваних 
тісних зв’язків між технологіями, є «синергія», що означає зростання ефективності діяльності в 
результаті з’єднання, інтеграції, злиття окремих елементів в єдину систему за рахунок так званого 
системного ефекту, емерджентності, що позначає якість, властивості системи, які не притаманні її 
елементам окремо, а виникають завдяки об’єднанню цих елементів в єдину, цілісну систему. 

Виникає комплекс NBIС: нано-, інфо-, біо-, когнітивні технології з самого початку 
перетворюються на єдину технологію, яка націлена на розробку, створення гібридних матеріалів і 
приладів на їх основі. Деякі дослідники додають до даної абревіатури S (соціо), підкреслюючи при 
цьому соціокультурні виміри комплексу NBIС [5, с. 3]. Конвергенція надтехнологій – сучасна 
детермінанта розвитку суспільства [10, с. 122], а конвергенція наук та технологій – новий етап 
науково-технічного розвитку [2, с. 3].  

Синергія інформаційних технологій, біотехнології, нанотехнологій і когнітивних наук має 
значний потенціал технологічних можливостей, що, у свою чергу, буде мати серйозний вплив на різні 
вияви життєдіяльності планетарної цивілізації, породивши філософські та світоглядні проблеми. Це 
стосується передусім трансформації змісту таких фундаментальних понять як життя, розум, людина, 
природа, існування. Поступово людство приходить до розуміння того, що сьогодні не існує чітких меж 
між окремими явищами, які вважалися раніше дихотомічними. Наприклад, втрачає своє значення 
колишня відмінність між живим і неживим унаслідок розвитку біо- і нанотехнологій. Побудова 
цілого спектру функціональних систем, конструкція яких безперервно ускладнюється, – від 
простих механічних нанопристроїв до живих розумних істот – означає, що принципової 
відмінності між живим і неживим немає, є лише системи, яким різною мірою притаманні 
характеристики, що традиційно асоціюються з життям [11]. Крім того, з психологічного погляду 
уявлення про існування дихотомії живе-неживе може зникнути з появою автономних роботів. 
Людський мозок схильний вважати живим будь-який об’єкт, який поводиться відповідно. 

Поступово долається дихотомія між мислячою системою і запрограмованою. Так, 
наприклад, людський мозок можна порівняти із запрограмованою кібернетичною системою. За 
допомогою медичних методів було встановлено, що здібності людини можуть бути включені або 
вимкнені внаслідок органічних пошкоджень певних ділянок мозку або введення в організм певних 
речовин. Виходячи з цього, не виключено, що всі якості психологічного рівня виявляться 
можливими і на рівні комп’ютерного моделювання мозку.  

Кардинальній трансформації піддаються також уявлення людини про народження і смерть, 
оскільки звичною для нас стає інформація про «штучне» створення живих істот за допомогою 
генної інженерії. Зараз існують реальні перспективи створення живих організмів з окремих 
елементів молекулярних розмірів.  

Вельми неоднозначним є питання про те, яку істоту в недалекому майбутньому 
називатимуть «людиною» і де межі «людяності». Якщо людина свідомо відмовиться від 
властивого всім людям і набуде чогось, раніше людям не властивого або ж активно 
розвиватимуться роботи, наділені штучним інтелектом, чи можна буде говорити про людину, 
оперуючи категоріями, що коректно описують об’єкти, які не виходять за рамки звичного? На наш 
погляд, використовувати ці категорії з їх колишнім змістом для характеристики нового етапу 
еволюції планетарної цивілізації, швидше за все, неможливо.  

У світлі синергії високих наукомістких технологій, що розглядається нами, перегляду підлягає 
також поняття «природа». Нанотехнології надають людині більші можливості контролювати 
процеси на планеті Земля. Наномашини можуть бути поширені по всій планеті, а штучний інтелект 
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може ефективно ними управляти. У цьому контексті спостерігається стирання ще однієї дихотомії: 
штучне – природне, оскільки украй складним стає питання, чи існує «природа» на планеті, де 
постійно контролюється все – від погоди до біохімічних процесів в окремій клітині?  

Зміст філософської категорії «існування» певного об’єкта також істотно видозмінюється. 
Цьому, зокрема, сприяла поява «інформаційного» погляду на об’єкти, сутність якого полягає в 
тому, що за великим рахунком немає різниці між фізичним існуванням об’єкта і існуванням 
інформації про нього. З аналізу подібної констатації закономірно виникає запитання: чи належить 
надавати особливе значення фізичному існуванню носія інформації?  

NBIC-конвергенція має трансгуманістичний характер, оскільки синергія нанотехнологій, 
біотехнологій, комп’ютерних технологій і досліджень людського мозку знаменує початок нового 
етапу еволюції людства – етапу еволюції, що свідомо спрямовується. Цей етап характеризується 
наявністю мети, в ході реалізації якої людина формує та закріплює бажані ознаки. Тенденція 
технологізації генетико-біологічної еволюції постійно посилюється. Високі наукомісткі технології 
сприяють перетворенню генетичного матеріалу і змісту свідомості людини на предмет 
раціоналістичного контролю і управління. Складність відтворюваних систем постійно зростатиме 
аж до рівня «суспільства» або «людства».  

Український генетик В. Кордюм назвав сучасні Нi-Tech технологіями управління біологічним 
часом [4]. Сама потенційна можливість технічних інновацій збільшує ступінь соціального ризику, 
що породжується розвитком науки і технології. Зміна генетичної основи носіїв розумного життя 
означала б радикальний розрив існуючої культурної традиції, руйнування існуючого 
соціокультурного коду людини. Це твердження має етичний зміст, адже наслідки актуалізації такого 
сценарію майбутньої еволюції людства будуть рівносильні, можливо, генно-культурній катастрофі. 

На наш погляд, раціоналізація перебігу глобального еволюційного процесу поступово 
отримує практичний вимір. Розвиток Нi-Tech, що не буде супроводжуватися соціальним 
контролем є таким же небажаним, як і соціально зумовлена відмова від розробки сучасних 
технологій. Обидві альтернативи можуть у не такому вже віддаленому майбутньому привести до 
колапсу техногенної цивілізації. Тому найважливішою проблемою є розробка ідеології збереження 
та балансу в нових еволюційних реаліях людської ідентичності. Як вважає А. Назаретян на всіх 
стадіях соціальної життєдіяльності існує закономірна залежність між трьома змінними – 
технологічним потенціалом, якістю вироблених культурою засобів регуляції поведінки і стійкістю 
соціуму. Залежність, позначена як закон техно-гуманітарного балансу, формулюється так: чим 
вище потужність виробничих і бойових технологій, тим більш досконалі механізми заборони 
агресії необхідні для збереження суспільства [6, с. 102-120].  

«Керована еволюція» змінює темпи саморегульованої еволюції, перетворює простір можливих 
варіантів подальшого перебігу глобального еволюційного процесу. Існуюча концепція ноосфери 
може бути використана для опису результату подібних трансформацій, оскільки ноосфера виникає 
закономірно і неминуче завдяки розумній діяльності людства і є цілісною соціоприродною 
системою, становлення якої обумовлене всім ходом еволюції біосфери і соціуму. У філософії 
П. Тейяр де Шардена є цілісний погляд на устрій світу і просування в ньому, де ноосфера – один з 
вищих станів і етапів космогенезу. Згідно із «законом складності та свідомості» виникають форми, 
дедалі більш досконалі, розвиваються мозок і свідомість, здійснюється становлення людства [8, 
с. 33]. Виконавцем усвідомленого процесу побудови ноосфери повинно стати людство у всій повноті 
своєї єдності. «Ноосфера» як соціоприродна система, що самоорганізується, саморозвивається, може 
нескінченно в часі та просторі удосконалюватися, будучи еволюцією станів від протоноосфери до 
реальної ноосфери, що включає такі стани: інфоноосфера, еконоосфера, космоноосфера, 
астроноосфера [1, с. 271]. Успішне проходження етапу інфоноосфери, пов’язаного з широким 
використанням високих наукомістких технологій, стане одним їх найважливіших чинників в єднанні 
людства в духовному відношенні. 

Одним із ступенів становлення ноосфери як цілісної системи є формування ноосферного 
світогляду і планетарної свідомості. Усвідомлення людської цивілізації як суспільства ризику дало 
поштовх для розуміння необхідності вироблення ноосферного світогляду як системи узагальнених 
уявлень про світ і місце людини в ньому в епоху ноосферної планетарної цивілізації. У ноосферному 
світогляді має бути відбита специфіка сучасної епохи, що полягає в кризі техногенної цивілізації. 
Кризові явища необхідно мінімізувати і створити програму оптимального розвитку людства.  
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Першим кроком у процесі сходження людства до ноосфери можна вважати планетарне 
мислення, що розуміється як здатність людини пов’язувати уявлення і поняття за допомогою 
природного поєднання відносних рівноваг, що сформувались у філософських системах, релігіях, 
природничонаукових концепціях, мистецтві, в яких ці рівноваги взаємно доповнюють одна одну й 
утворюють, з погляду планетарних масштабів, єдиний світогляд – «єдиний погляд» на природу.  

Ноосферний світогляд виступає вінцем творчої роботи з осмислення сучасної епохи ризиків. 
Планетарне мислення розуміється як рівень ноосферного мислення, на якому починаються 
процеси самоорганізації ноосферогенезу. Планетарна свідомість є усвідомленням суспільного 
буття як буття загальнопланетарного. Вона розглядається як форма суспільної свідомості. Значить, 
наука, техніка і технології, а також людство і соціальні системи в єдності з біосферою складають 
основні структурні компоненти ноосфери.  

Отже, сучасний етап еволюції планетарної цивілізації є унікальним за своїми змістовними 
характеристиками періодом внаслідок прискорення науково-технічного прогресу, найбільш 
значним результатом якого став розвиток високих наукомістких технологій (Hi-Tech). Проблему 
синергії високих наукомістких технологій необхідно розуміти як комунікативну проблему 
коеволюції людини і сурогатної онтології, що створюється нею, як проблему трансформативної 
антропології, і як проблему управління ризиками в умовах усвідомлення нелінійної складності. 
Синергія NBIC технологій має значний потенціал технологічних можливостей, що буде мати 
значний вплив на різні вияви життєдіяльності планетарної цивілізації, породивши ряд 
філософських і світоглядних проблем.  
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Summary 
Sumchenko S.  The Problems of the Practical Application of Hi-Tech: Philosophical and Worldview 

Aspects. The substantial characteristics and the essential features of high technologies as a complex, multifaceted 
social and cultural phenomenon are analyzed; the content of the concept «NBIC-convergence» is analyzed; the 
specificity of phenomenon of technoscience as a new form of interaction between science, industry and business is 
given in the article. The author states that the synergy NBIC technologies has significant potential technological 
capabilities, which in turn will have a significant impact on the different forms of life of planetary civilization, 
creating a philosophical and worldview problems. The essence of these problems is analyzed. The existing concept 
of the noosphere treated as such, which can be used to describe the progress and results of «directed evolution» 
under the influence of NBIC technologies. Keywords: science, high technologies (Hi-Tech), technoscience, 
convergence, synergy, NBIC technologies, philosophical and worldview problems, «directed evolution», noosphere, 
the law of techno-humanitarian balance, noosphere outlook, global thinking.  
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ПОНЯТИЕ «ПАРАДИГМА» И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 
Анализируются понятия парадигмы и дисциплинарной матрицы. Констатируется огромное 

количество парадигм в гуманитарных науках и неоднозначность понимания термина «парадигма». Подобное 
«расползание» смысла ослабляет методологический эффект понятия. Фиксируется наличие двух групп в 
гуманитарном научном сообществе. Первая работает в рамках научных идеалов и исследовательских 
парадигм. Вторая использует нежесткие критерии научности.Ее научная деятельность не соответствует 
требованиям дисциплинарной матрицы. Это свидетельствует о недостаточно адекватном современному 
состоянию гуманитарного знания понятии парадигмы. Ключевые слова: парадигма, дисциплинарная матрица, 
научное сообщество, гуманитарные науки, критерии научности. 

  
Идеалы классического естествознания, обусловившие само понимание научности, среди 

которых немаловажное место занимал парадигмальный характер науки, продолжали господствовать 
даже тогда, когда научное знание разделилось на науки о природе и науки о духе [18]. На 
протяжении всей истории гуманитарного знания исследователи, рассуждая о гуманитарных науках и 
отмечая их специфику и существенные отличия от естествознания, не могли игнорировать каноны 
научности [19]. Иначе гуманитарное знание пришлось бы полностью отнести к «Art», а не к 
«Science» [16]. По-видимому, стремление соответствовать канонам научности и породило 
многочисленные попытки создания теорий, формулирующих законы в истории, начиная от 
марксистов и кончая позитивистами и постпозитивистами [10], количественные методы в 
социологии [21], литературоведении [9; 13], и в той же истории [26]. А мышление, сознание и 
вообще психику казалось возможным изучать исключительно на естественнонаучных основаниях 
[32]. Однако неустранимая специфика гуманитарного знания все время вынуждала делать 
соответствующие оговорки, а то и строить отдельные дисциплины на особых фундаментальных 
основаниях, во многом отличных от идеалов классической научности. Так появились 
«качественная», в отличие от «количественной», социология [4], гуманистическая, отличающая себя 
от естественнонаучной, психология [27], литературоведение, преимущественно бахтинской школы 
[36]. Особый резонанс возымела микроистория [12], нацеленная на исследование единичного, а не 
общего, и не желавшая «платить слишком дорогую цену ради поиска общностей, или 
регулярностей, или других соответствий классической научности» [11, с. 216]. Таким образом, в 
гуманитарных дисциплинах складываются (или уже сложились?) два научных сообщества: одно 
ориентируется на идеалы строгой науки и свои теории строит по типу естественнонаучных, другое – 
на нежесткие критерии научности, при этом всячески подчеркивается неустранимая специфичность 
гуманитарного знания и невозможность построения теорий по типу естественнонаучных. В то же 
время, это второе научное сообщество не отделяет себя от науки, сохраняет приверженность хотя бы 
некоторым нормам научности. Есть ли среди них парадигмальная организация научного 
исследования и его результатов? Ответ на этот вопрос и является целью данной статьи. 

В последнее время, в связи с осознанием различных тенденций развития гуманитарных 
дисциплин, а, также, что весьма существенно, благодаря эволюции самого естествознания и его 
научных идеалов [31], стало ясно, что жесткие классические каноны научности требуют 
существенного «смягчения» [30]. Об их отмене или, по выражению Лиотара, замене научных 
теорий нарративами, не может быть и речи ради сохранения науки. Весьма большое число 
гуманитариев работает именно в русле «нежестких» научных канонов, стремясь не порывать с 
наукой совсем. Но исходных установок или ключевых понятий, часто именуемых парадигмами, 
оказалось так много, что это ставит в тупик не только методологов, но и самих исследователей. 
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Подобную ситуацию в психологии образно охарактеризовал М. Щербаков: «языки различных 
школ оперируют взаимно-непереводимыми понятиями… попытка изучать и применять на 
практике подходы достаточно различных школ или даже просто обсуждать одно и то же явление с 
представителями различных школ может сравниться с проектом строительства Вавилонской 
башни, после того, как Господь смешал языки строителей» [40]. 

 Широкое распространение понятия «парадигма» привело к его своеобразному 
«размыванию», проявлением чего стало употребление последнего в различных смыслах. На 
первый взгляд, в этом нет ничего удивительного, поскольку сам Томас Кун употреблял термин 
«парадигма» в более, чем тридцати значениях. Однако все его словоупотребления можно 
представить в виде конъюнкции и приписать им один смысл – научно-методологический. 
Современное же применение понятия парадигмы не только распространяется на практически 
бесконечное количество теорий, методов, постулатов и других менее определенных 
конструкций, но ивыходят за пределы научной сферы. Возможно, в соответствии с законами 
моды, возможно в силу своей эффективности термин «парадигма» получил широкое применение 
в учебной, публицистической и даже художественной литературе. Это понятие подразумевает то 
систему смыслов, обнаруживаемую в языковых единицах [8; 33], то структуру художественного 
языка в конкретную эпоху и включает «парадигмальные тексты», выполняющие функцию 
культурной целостности [37], то синхронное единство культуры или единый стиль в искусстве, 
которые определяют различные стороны социокультурной жизни, т.е. культурную или стилевую 
парадигмы [7], то совокупность смысложизненных ориентиров в конкретную историческую 
эпоху [28], то набор философских подходов, ориентирующих историка [17]. Получается, что 
парадигмой можно назвать и осознанный образец применения метода, и неосознанный механизм 
унификации в культуре как образец решения практических и интеллектуальных проблем, и 
модель поведения, транслируемую в нарративной форме в виде мифа или притчи, и просто 
некий способ рассуждения, и недостижимый образец, шедевр в искусстве, и некую служебную 
инструкцию, и определенную мыслительную установку. Подобное «расползание» смысла 
ослабляет методологический эффект понятия. 

Сказанное касается и получившего в последнее время распространение понятия 
«гуманитарная парадигма». В его употреблении можно обнаружить, как минимум, четыре 
основных смысла. Во-первых, этот термин применяется к образцам и нормам деятельности в 
области культуры. Они изучаются, скажем, культурологией как гуманитарной дисциплиной, из-за 
чего нередко считаются гуманитарными парадигмами. Подобной культурной парадигмой в 
принципе может быть рассмотрена и естественнонаучная парадигма. Поэтому называть все 
культурные парадигмы гуманитарными, возможно, верно по существу, но бессмысленно 
терминологически, ибо теряется актуальная проблема соотношения гуманитарных и 
естественнонаучных парадигм как внутринаучных образований. Во-вторых, гуманитарными 
парадигмами называют парадигмы высокого творчества в области искусства и литературы. 
Применение термина не всегда оправдано, поскольку в подобных случаях речь не идет об 
исследовании, да и познание, приобретение знания не является главной задачей литературы или 
искусства. В-третьих, применительно к технической практической и научной деятельности, а 
также к естественнонаучному исследованию выдвигается требование человекоразмерности, и 
прежде всего учета возможных рисков и опасностей для человечества. Подобные гуманистические 
аксиологические императивы также называют гуманитарными парадигмами, но это не есть 
собственно парадигмы гуманитарных наук или вообще исследовательской деятельности. 
Пожалуй, лишь четвертое значение соответствует смыслу понятия: парадигмы научной 
исследовательской деятельности в сфере духа, в отличие от исследований природных объектов, к 
которым принадлежит и человек как природный объект, являются парадигмами гуманитарных 
наук и в этом контексте гуманитарными парадигмами. 

Фиксация огромного количества парадигм, особенно в одной и той же дисциплине породило 
вопрос об их сосуществовании. Рядом авторов показано, что сосуществование парадигм, в 
частности, их взаимодополнительность или их параллелизм больше соответствует реалиям 
современной науки, чем куновское революционное вытеснение [2, с. 164-168;38, с. 40-42]. По-
видимому, парадигмальное разнообразие следует считать не недостатком, а достоинством, как 
науки, так и вообще культуры, разумеется, при соответствующем смысловом различении. 
Указанное разнообразие требует дополнительных описаний. Шведский социолог Т. Бранте 
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замечает: «Наука об обществе отличается от естественной науки тем, что обычно она 
полипарадигматична, т. е. в ней сосущеcтвуют несколько конкурирующих традиций, которые 
поддерживают соответствующие группы или школы» [6, c. 431]. 

Но, возможно, проблема просто в том, что нынешнее состояние науки неизмеримо сложнее, 
чем в период господства классической механики и возникновения квантовой теории. А ведь 
именно та ситуация стала для Куна образцом при построении его модели нормальной и 
революционной науки, где парадигме отводится столь решающая роль. Да и по сравнению с 
куновской эпохой 50-60-летней давности нынешнее состояние науки существенно иное: одна 
парадигма для всей науки или даже для отдельной дисциплины, невозможна, и каждая более или 
менее развитая сфера знания, особенно в гуманитарной области, содержит далеко не одну-
единственную парадигму, даже с поправкой на неоднозначное толкование термина. Между 
прочим, это продуцирует весьма серьезную проблему: в чем должно состоять единство науки, ибо 
если наука разбежится по самостоятельным и независимым дисциплинарным квартирам, 
определяемым собственными парадигмами, она вряд ли останется наукой. 

Ка бы там ни было, приходится констатировать, что в гуманитарной сфере наличествует 
большое количество парадигм, различающихся и уровнем, и сферами функционирования, и 
массой других параметров, не говоря о неоднозначности словоупотребления. Несовместимость 
парадигм, вытесняющих друг друга, характерна для классического естествознания, основанного 
на жестких канонах научности, и не является общекультурной или общенаучной нормой. 
Парадигмы, в основном, имеют собственные культурные и познавательные ниши. Модель 
сосуществования парадигм в культуре, в частности, в гуманитарных дисциплинах, является 
обобщением наблюдаемых там процессов. Поэтому она лучше соответствует реальной истории 
науки и культуры, но существенно уступает куновской модели в объяснительных интенциях. Ведь 
модель Куна хорошо описывает и объясняет характер и причины научных революций и 
относительно спокойных периодов и демонстрирует собственно эволюцию науки. Модель 
сосуществования парадигм этого не дает. Однако, если эволюция науки зашла так далеко, что 
породила многообразие парадигм, то «парадигма» как методологический конструкт перестает 
выполнять свою изначальную роль. Не следует забывать также о различии между теоретическим 
конструктом и реальностью: онтологизация конструкта имеет свои пределы. Похоже, что 
современные исследователи чрезмерно увлеклись понятием «парадигма», принимая конструкт за 
реальность. Возможно и в правду пора строить теорию парадигмы [34] или лучше изобрести 
другой, более адекватный нынешним реалиям, конструкт? 

Следует отметить, что во многих публикациях ощущается неудовлетворенность 
многозначностью термина «парадигма» и неразработанностью вопроса о связи прадигмальности и 
научности гуманитарного знания. Предполагается необходимость поиска новых парадигм 
гуманитарного знания [25]. В связи с претензией некоторых разделов гуманитарного знания на 
подлинно научный статус ставится вопрос о правомерности гуманитарно-научных парадигм [24]. 
Обсуждаются даже особенности парадигмальных оснований гуманитарного познания вообще и 
возможность или невозможность их общенаучного статуса [29]. Повсеместное применение 
термина «парадигма» обусловило вопросы о его терминологической значимости, точности 
определения, адекватности применения сопутствующих терминов к тому феномену, который 
именуется парадигмой, способах исследования парадигмы [3].  

Прояснение сложившейся ситуации в научном сообществе гуманитариевполезно начать 
свозврата к методологическому смыслу куновского понимания парадигмы, которое он уточнил в 
«Дополнении 1969 года», для чего было введено понятие «дисциплинарная матрица». В ее структуре 
Кун различает четыре компонента, хотя и оговаривается, что список не является исчерпывающим.  

Первый – это так называемые символические обобщения. Кун подразумевает понятия, 
которые получили определения в явном виде и «имеют формальный характер или легко 
формализуются» [22, с. 230]. Большая часть таких понятий определена через соответствующие 
законы, как, например, в физике. По этому пункту, главным образом, и разделилось научное 
сообщество в психологии, истории, социологии, литературоведении и др. Если одниразделяют этот 
тезис Куна, то позиция других может быть выражена следующим высказыванием. «Объекты 
гуманитарных наук, в частности, тексты не могут подчиняться законам, подобным 
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естественнонаучным, поскольку любой текст, созданный каким-либо автором по своему произволу, 
становится историческим событием, и если он не укладывается в рамки ранее сформулированного 
«гуманитарного» закона, то закон оказывается опровергнутым – в то время как сформулированные в 
естествознании законы природы единичными аномалиями не опровергаются» [39, с. 50]. 

Второй компонент – метафизическая составляющая. Сюда включаются общепризнанные 
предписания, «убеждения в специфических моделях» [22, с. 231], начиная от эвристических 
указаний и кончая онтологическими интерпретациями. Они часто принимаются априори. Их роль 
состоит в ограничении области поиска способов решения задач-«головоломок» и даже метафор, 
которыми пользуется исследователь. Это типизирует и конкретизирует научную задачу, облегчая 
ее решение и способы научения этому. По данному пункту научное сообщество гуманитариев 
также радикально разделяется. Одни действительно поступают так, как «естественники», а другие, 
напротив, «творчески» решают каждую проблему, привлекая самые разнообразные способы и 
подходы, зачастую философские, умножая, а не ограничивая области поиска возможных решений. 
Позиция вторых особенно наглядно прослеживается в литературоведении [20]. 

Третьим компонентомдисциплинарной матрицы выступают ценности, которые явно или 
неявно разделяет исследователь. Главным образом речь идет о научных ценностях, в частности о 
точности описания и предсказания фактов или событий и подчеркивается, что «количественные 
предсказания должны быть предпочтительнее по сравнению с качественными» [22, с. 232]. По 
данному пункту также нет единства среди гуманитариев, которых без большого преувеличения 
можно разделить на «качественников» и «количественников». Расширяет круг своих сторонников 
«качественная», в отличие от «количественной», социология [35, с. 118; 15; 14, с. 6-8], 
микроистория [23, с. 181], противостоящая «количественной истории», лишенной людей [5, с.  4]. 
В этом же ряду следует упомянуть литературоведение, как особую, именно гуманитарную, 
дисциплину, которая продолжает существовать и развиваться наряду с «количественным» 
(научным?), литературоведением. Эти две разновидности литературоведения даже стали 
предметом специального методологического анализа [1]. 

Четвертым компонентом, который Кун считает центральным и наиболее соответствующим 
смыслу слова «парадигма», являются образцы групповых предписаний деятельности в процессе 
решения задач [22, с. 235]. Такие образцы представляют собой общепризнанные примеры 
распутывания головоломок. И по этому поводу разделились гуманитарии. Первые работают по 
устоявшимся парадигмальным образцам, используя строгие методы. Вторые больше полагаются на 
собственное индивидуальное искусство и оригинальные подходы. Попытки последователей 
использовать подобные подходы в качестве метода или образца решения задачи оборачиваются 
провалом. Можно привести поучительный примериз литературоведения, когда ряд авторов 
предприняли попытку использовать в качестве методологического образца бахтинскую концепцию 
мениппеи. Это закончилось полным провалом и в отношении булгаковского романа «Мастер и 
Маргарита», и пушкинского «Евгения Онегина», и толстовского «Буратино» и пр. [2, с.148-155]. 

Таким образом, гуманитарное научное сообщество разделено как минимум на две группы. 
Первая работает в рамках научных идеалов и исследовательских парадигм. Вторая использует 
нежесткие критерии научности и не может похвастать соблюдением парадигмальных требований, 
особенно в русле дисциплинарной матрицы. Можно было бы предположить, что причинами этому 
является кризис науки, неразвитость гуманитарных наук, предпарадигмальное состояние 
гуманитарного знания, которому еще предстоит стать наукой и т.д. Однако бурное и эффективное 
развитие гуманитарных исследований и получаемые результаты не оставляют таких надежд. 
Вторая группа исследователей-гуманитариев скорее представляет иное состояние науки, которое 
не описывается куновской моделью. Поэтому вернее говорить не о кризисе науки, а о кризисе ее 
методологических моделей, в том числе о недостаточно адекватном современному состоянию 
гуманитарного знания понятии парадигмы. 
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Summary 
Afanasiev A., Vasilenko I. The Concept of "Paradigm" and Human Sciences. The article analyzes the 

concept of paradigms and disciplinary matrix. Stated a huge number of paradigms in the humanities and the 
ambiguity of understanding of the term "paradigm". This "spread" sense weakens the effect of the methodological 
concepts. Recorded the presence of two groups in humanitarian scientific community. The first works in the 
framework of scientific research paradigms and ideals. The second uses a non-rigid scientific criteria. Its scientific 
activity does not comply with the disciplinary matrix. This indicates not adequately present state of the humanities 
concept of paradigm. Keywords: paradigm, disciplinary matrix, the scientific community, science of humanities, 
scientific criteria. 
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ПАРАДИГМА: КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ АНАЛИЗА 

 
Понятие «парадигма» анализируется в коммуникативном аспекте, как своеобразная 

коммуникативная конструкция. Предпринята попытка проявить структуру научной коммуникации, в 
рамках которой формируются и развиваются парадигмы современной науки. Проблема несоизмеримости 
парадигм рассмотрена как ситуация позиционного конфликта. Предложена интеллектуальная система 
научной коммуникации развивающихся научных сообществ, состоящая из четырех смысловых слоев. 
Ключевые слова: коммуникативная конструкция, развивающееся научное сообщество, позиционный 
конфликт, интеллектуальная система. 

 
Актуальность темы. В применении к истории развития физики, химии и других 

естественных наук предложенные Т.Куном представления о парадигме уже получили множество 
эмпирических подтверждений, поскольку они позволили выделить закономерности развития 
научного знания, которые, вполне возможно, ускользнули бы от внимания исследователей, не 
вооруженных ими.  Между тем, такие научные направления как психология, социология, 
философия, литературоведение, семиология характеризуются тем, что для них едва ли существует 
общепринятая парадигма, напротив современная тенденция состоит в том, чтобы рассматривать 
весь возможный спектр парадигм, подходов, методов и концепций. Это связано с тем, что 
изучаемая гуманитарными науками реальность многомерна, противоречива, несводима к единому 
набору идей и стандартов, в каждой конкретной ситуации может оказаться работоспособной 
модель, построенная с помощью другой парадигматики. 

Основная часть. Т.Кун развивал свои идеи в мире, жестко разделенном на два 
идеологических лагеря (так называемый «свободный мир» и «социалистические страны»),  
идеологические догмы, установленные в каждом из них, в той или иной мере диктовали способ 
размышления о мире, об истории, о человеке. Сегодняшний мир можно охарактеризовать как 
многополюсный, включающий в себя взаимодействие субъектов, находящихся на принципиально 
различных позициях по отношению к любым обсуждаемым (изучаемым) темам и проблемам. 
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Научное сообщество, являясь частью человеческого общества, неизбежно оказывается под 
воздействием этих глобальных императивов. 

Сам Т.Кун писал о термине «парадигма» следующее: «Вводя этот термин, я имел в виду, что 
некоторые общепринятые примеры фактической практики научных исследований… дают нам 
модели, из которых возникают конкретные традиции научного исследования» [1, с. 34-35].   

Гипотеза Т.Куна практически с момента ее публикации стала широко распространенной 
практикой исследования истории науки. Более чем за полвека ее приложений к истории науки 
сформировалась даже своеобразная «дисциплинарная матрица», включающая в себя определенный 
символический язык, метафизические установки, ценности и образцы, нашедшие отражение в 
структуре учебников по истории науки и определившие логику многих статей и исследований. 

Закономерен вопрос, не является ли сама гипотеза Т.Куна своеобразной парадигмальной 
установкой? Возможна ли научная (и даже шире – интеллектуальная) революция, способная 
изменить ее? Возможно, даже само представление о парадигме может при этом претерпеть 
существенные изменения. 

Рассмотрим парадигму с точки зрения ее внутреннего устройства, как коммуникативную 
конструкцию, уделив особое внимание ее компонентам и внутренней структуре.   

Гипотеза о парадигмах формулировалась Т.Куном с помощью четырех основных понятий: 
1) «научная парадигма», 2) «научная революция», 3) «научное сообщество», 4) «нормальная наука». 

Сам термин «парадигма» уточнялся Т.Куном после выхода его книги. Он писал о 
«благосклонном читателе», который заметил, что термин «парадигма» используется в книге «по 
крайней мере двадцатью двумя различными способами» [1, с. 233]. Собственно, уточняя термин 
«парадигма», Т.Кун и предложил понятие «дисциплинарная матрица» [1, с. 234-245]. 

В понимании термина «парадигма» ключевую роль играет понятие «научное сообщество», 
коммуникация внутри которого предписывает ученому, на что ему следует обращать внимание, и 
каким образом ему надлежит строить свое исследование, чтобы оно соответствовало критериям 
«научности», существующим в сообществе, и было признано им. В процессе этой коммуникации 
задается определенный терминологический тезаурус и определенные символические коды, 
которые обеспечивают внутри сообщества наилучшее взаимопонимание между его членами. 

Парадигма, таким образом, начинает обретать значение своеобразной коммуникативной 
конструкции, транслирующей правила, образцы, тезаурус и символические коды, принятые в 
научном сообществе, то есть, обеспечивающей взаимопонимание и сотрудничество. 

Т.Кун в своей книге вводит понятие «несоизмеримость» парадигм [1, с. 254-255], а затем сетует 
на то, что его представление о несоизмеримости было существенно искажено интерпретаторами и 
критиками, поскольку они поняли, что представители разных парадигм вовсе не могут общаться друг 
с другом. Сам Т.Кун не отвергал возможность коммуникации между сторонниками различных 
парадигм, более того, он подчеркивал, что тезаурус этой коммуникации может в некоторой степени 
быть общим, хотя понимание одних и тех же терминов может быть и различным. 

Интерпретация парадигмы как коммуникативной конструкции позволяет  рассмотреть 
проблему несоизмеримости как проблему позиционного конфликта, который проявляется в 
коммуникации между сторонниками различных парадигм. Известно, что позиционный конфликт 
может протекать в различных коммуникативных формах. 

А. Здравомыслов в монографии «Социология конфликта» [2] пишет: «Конфликт 
присутствует и там, где есть сотрудничество и согласие. Главный вопрос состоит, следовательно, 
не в возвращении к якобы бесконфликтному состоянию, а в том, чтобы научиться жить с 
конфликтом, отдавая себе отчет в его стимулирующем воздействии в тех случаях, когда он 
развивается в определенных рамках, и осознавая его разрушительный характер, когда он 
перерастает эти рамки» [2, с. 5]. 

В коммуникации позиционный конфликт на первом этапе выглядит как жесткое 
позиционное самоопределение участников, которое, кажется, полностью исключает возможность 
какого-либо сотрудничества между представителями разных позиций. Однако, если участники 
заинтересованы в сотрудничестве (например, потому, что каждая сторона конфликта обладает 
набором компетенций, необходимых для решения общей задачи), на втором этапе форма 
коммуникации изменяется: участники стремятся понять позиции друг друга, логику друг друга, 
уточняют термины, договариваются о символических кодах для коммуникации и т.д., то есть 
начинают выходить в рефлексивные позиции и моделировать логику другого участника 
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коммуникации в своих представлениях. На третьем этапе возникает феномен «диалога 
понимающих друг друга», и на этой стадии становится возможным сотрудничество. Когда 
позиционный конфликт, моделируемый в коммуникации, развивается в очерченных рамках, он 
становится формой сотрудничества между сторонниками разных позиций [3]. Для описания такой 
формы сотрудничества может оказаться полезной и схема коллективной мыследеятельности, 
предложенная Г. Щедровицким [4].  

Вообще говоря, превращение позиционных конфликтов в форму сотрудничества между 
профессионалами, придерживающимися различных профессиональных логик, целей и ценностей, 
пользующимися разными символическими кодами, является типичной задачей для 
конфликтологов, фасилитаторов и мастеров жестких переговоров, и богатый арсенал их 
профессиональных методов и инструментов может быть применен для решения задачи 
согласования научных позиций. 

Научное сообщество, которое в процессе решения важной и масштабной задачи вступает в 
коммуникацию с представителями других объединений ученых, в дальнейшем тексте будет 
обозначаться как «развивающееся научное сообщество». В процессе подобной коммуникации 
происходит взаимное обогащение представлений о предмете дискуссии, усложнение и увеличение 
разнообразия символических кодов, рефлексивное осмысление позиций, занимаемых сторонами 
позиционного конфликта. 

В научных сообществах процесс такой коммуникации фактически происходил на 
протяжении всей истории развития науки. Хорошими примерами могут быть «корпускулярно-
волновая теория», которая родилась как объединение корпускулярных и волновых свойств света, 
представлявших собой разные парадигмы, термодинамика, которая появилась благодаря 
применению аппарата математической статистики к ньютоновской механике движения частиц 
идеального газа, модель атома Резерфорда-Бора, которая стала результатом напряженной 
дискуссии между двумя известными физиками, современная нам квантовая механика, которая 
стала результатом многолетних дискуссий, и в настоящий момент совмещает в себе несколько 
интерпретаций, в частности, многомировую интерпретацию Хью Эверетта и копенгагенскую 
интерпретацию В. Гейзенберга а также другие, менее известные. 

Можно сказать, что многие достижения и результаты современной науки появились  благодаря 
обращению ученых к другим парадигмальным установкам, к другим научным дисциплинам. 
Современные научные исследования в еще большей мере становятся полидисциплинарными и 
междисциплинарными, благодаря чему ученые начинают быть сторонниками уже не одной 
парадигмы, а целого спектра парадигмальных построений,  что позволяет говорить о 
полипарадигмальности как характеристике мышления значительного числа ученых. 

Изложенные выше представления о парадигме и о несоизмеримости парадигм позволяют 
иначе интерпретировать термин «научная революция». Появляется возможность рассматривать 
научную революцию не только как скачок (сдвиг) от одной парадигмы к другой, а, например, как 
включение в коммуникативную конструкцию представлений о полипарадигмальности, 
использования символических кодов, моделей, методов, зародившихся в недрах других парадигм, 
других научных дисциплин, - то есть научную революцию можно толковать как расширение 
мировоззренческих парадигмальных рамок и коммуникативных возможностей исследователей, 
включенных в развивающееся научное сообщество.  

Сам научный поиск (решение стоящих перед учеными задач) все в большей степени 
характеризуется движением в рамках новых подходов к решению, часто выходящих далеко за 
пределы науки, в которой ученый сформировался как профессионал. 

Это обстоятельство можно объяснить тем, что, по словам Т. Куна, главной задачей ученых 
является решение головоломок, а не споры вокруг основных принципов [1, с. 548-552]. Ведь 
именно решение головоломок (или задач) является причиной, по которой ученые, потерпев 
неудачу в использовании привычных для них парадигм и методов, начинают искать другие пути 
решения, таким образом, превращаясь в развивающееся научное сообщество.  

Сложность полидисциплинарных и междисциплинарных головоломок, решаемых 
современной наукой, такова, что практически все научные сообщества уже превратились в 
развивающиеся (активно коммуницирующие с другими научными сообществами). Ученые хотят 
получить решение головоломок, и привычные парадигмы теряют ценность в их глазах сразу после 
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того, как они показали себя неэффективными. Иными словами, получить решение теперь стало 
намного важнее, чем придерживаться какой бы то ни было жесткой парадигмы. 

Л. Лаудан в книге «Наука и ценности», анализируя проблему консенсуса и диссенсуса в 
науке, писал: «наука открывает перед нами замечательное зрелище области знания, в которой 
более старые точки зрения на многие центральные вопросы быстро и часто заменяются новыми… 
Изменяются центральные проблемы дисциплин, происходит сдвиг в базисных объясняющих 
гипотезах, и даже правила научного поиска медленно, но меняются» [5, с. 506]. Л. Лаудан 
анализирует диссенсус и структуру дебатов, приходя к следующей формулировке загадки 
консенсуса: «…каким образом получается, что весьма высокая доля ученых, имеющих 
первоначально различные (и часто взаимно несопоставимые) точки зрения на некоторый предмет, 
может в конечном счете прийти к поддержке единой точки зрения на этот предмет. Поставленная 
таким образом проблема консенсуса оказывается проблемой динамики конвергенции ряда 
разнообразных вер» [5, с. 511].  

Исследуя проблему консенсуса и диссенсуса, Л.Лаудан формулирует уровневую структуру 
парадигмы. В монографии «Наука и ценности» (Science and Values. Berkeley, 1984) он высказывает 
идею сетевой модели научной рациональности [6, с. 295-342]. Известный российский философ 
науки Л. Микешина так описывает эту идею Л. Лаудана: «Лаудан убежден, что нет 
привилегированных уровней, аксиология, методология и фактические утверждения с 
неизбежностью взаимодействуют и переплетаются. Рассмотрение в целостности всех трех уровней 
выражает существо «сетевой модели» научной рациональности, позволяющей понять многообразие 
их сочетаний, лежащих в основе консенсуса или диссенсуса… которые… существуют всегда, 
дополняя друг друга и отражая общий коммуникативный характер науки» [7, с. 126]. 

Таким образом, Л. Лаудан конструирует своеобразную динамическую иерархию уровней 
коммуникации (фактуального, аксиологического и методологического), лежащих в основе консенсуса 
и диссенсуса, и постулирует их постоянно изменяющуюся роль по отношению друг к другу. 

Л. Лаудан уточняет: «Сетевая модель очень сильно отличается от иерархической модели… 
Не имеет смысла далее трактовать какой-либо один из этих уровней как более привилегированный 
или более фундаментальный, чем другие. Аксиология, методология и фактуальные утверждения с 
неизбежностью переплетаются в отношениях взаимной зависимости» [6, с. 338-339]. 

Выделенные Л.Лауданом уровни, с одной стороны являются уровнями коммуникации, с 
другой – уровнями, на которых происходит обсуждение и развитие научной парадигмы. Однако, 
если рассматривать парадигму как коммуникативную конструкцию, предложенную Л. Лауданом 
систему уровней целесообразно дополнить, рассмотрев, в каких смысловых слоях разворачивается 
коммуникация развивающихся научных сообществ. Конструкцию смысловых слоев, в которых 
разворачивается научная коммуникация, представляется уместным назвать «интеллектуальной 
системой». В каждом из описанных ниже смысловых слоев предложенные Л. Лауданом уровни 
изменяются и интерпретируются. 

1. Предметный слой (первый слой научной коммуникации). В этом слое происходит 
продуцирование фактического материала науки, в том числе экспериментальных данных, при 
этом ученый руководствуется существующими методами и опирается на существующие системы 
ценностей, то есть опирается на актуальную в данный период времени парадигму. В научной 
коммуникации первого слоя речь идет об описании выявленных закономерностей с помощью 
некоторого символического кода, принятого среди сторонников данной парадигмы. Этот слой 
научной коммуникации соответствует представлению о нормальной науке Т.Куна. 

2. Слой социокультурного взаимодействия (второй слой научной коммуникации) является 
метаслоем по отношению к первому (предметному). В этом слое зарождаются и осуществляются 
научные революции (в понимании Т.Куна и изложенного выше представления о научной 
революции как о расширении мировоззренческих парадигмальных рамок). В слое 
социокультурного взаимодействия осуществляется самоопределение ученых как членов того или 
иного научного сообщества, происходит рефлексивный анализ научной коммуникации, 
происходящей в первом слое, что позволяет увидеть логику исследовательской деятельности, 
сопоставить эту логику с логикой других научных сообществ (групп), работавших над решением 
той же или подобной научной головоломки. В этом же слое осознается несовместимость 
парадигм и строится описанный выше позиционный конфликт. В слое социокультурного 
взаимодействия ученый из специалиста, изучающего данную предметную область, 
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превращаются в homo ludens (человека играющего (термин Й. Хейзинга)), в этом слое 
проявляются яркие социально-игровые феномены, такие как культура, ритуалы, обряды, 
традиции. В слое социокультурного взаимодействия также присутствуют в научной 
коммуникации факты, методы и ценности, выделенные Л. Лауданом, однако заданные в 
несколько ином контексте, чем в первом слое: здесь оказывается возможным сравнивать 
фактические данные, полученные в разных парадигмах, видеть отличие созданных научных 
гипотез и теорий и, благодаря этому, изменять и корректировать научную коммуникацию и 
деятельность. В слое социокультурного взаимодействия осуществляются междисциплинарные и 
полидисциплинарные исследования. Таким образом, во втором слое оказывается возможным 
проектирование изменений в предметном слое и своеобразное управление этими изменениями. 

3. Слой управления социокультурным взаимодействием (третий слой научной 
коммуникации) содержит в себе технологии изменения процессов, протекающих во втором слое. 
С помощью этих технологий оказывается возможным генерировать новые формы и способы 
социального взаимодействия и коммуникации во втором слое, которые в свою очередь тесно 
переплетены с обновлением коммуникации в предметном (первом) слое. В слое управления 
социокультурным взаимодействием возникают идеи, порождающие новые типы взаимодействия 
научных сообществ, а также методы управления развитием позиционных конфликтов между 
учеными, придерживающимися различных парадигмальных установок. Здесь возникают 
наддисциплинарные подходы, которые регулируют и направляют междисциплинарные и 
полидисциплинарные исследования второго слоя. Факты, методы и ценности, выделенные 
Л. Лауданом и используемые в третьем слое, по сути, являются моделями взаимодействия и 
объединения моделей, возникающих на втором слое. Факты, методы и ценности третьего слоя – 
это реалии управленца, в задачу которого входит управление  взаимодействием ученых на втором 
слое научной коммуникации. В третьем слое осуществляется большая часть разработок, которыми 
занимается современная философия науки, в том числе сюда можно отнести и идеи Т.Куна о 
парадигмах, научных сообществах и научных революциях, а также такие наддисциплинарные 
направления как системный подход, эволюционный подход, синергетика и др. 

4. Философско-методологический слой (четвертый слой научной коммуникации) 
содержит в себе идеи и концепты, описывающие принципиальные, базовые, фундаментальные 
составляющие научной коммуникации. Разработки, которые осуществляются в четвертом слое, 
позволяют проявить универсальные принципы, на основе которых создаются управленческие 
технологии третьего слоя. Можно сказать, что четвертый слой научной коммуникации позволяет 
сгенерировать, спроектировать и реализовать новую версию третьего слоя научной 
коммуникации. Факты, методы и ценности, возникающие и существующие в четвертом слое, 
являются метауправленческими конструкциями. Вместе с другими средствами мышления, 
которые генерируются в четвертом слое, они используются для управления научной 
коммуникацией в третьем слое. 

Необходимо отметить, что четвертый слой играет по отношению к третьему слою роль, 
сходную с ролью, которую играет второй слой по отношению к первому. Поэтому пары этих слоев 
можно рассматривать как подсистему общей интеллектуальной системы, описывающей и 
классифицирующей процесс научной коммуникации. 

Каждый следующий слой в описанной интеллектуальной системе, по сути, является 
метаслоем по отношению к предыдущему, то есть для выхода в каждый следующий слой 
необходимо задействовать способность к рефлексии. Процессы, идущие в каждом верхнем слое 
оказывают определяющее влияние на процессы, идущие в каждом нижнем. В то же время 
процессы, происходящие в нижних слоях, порождают содержание, которое обрабатывается в 
верхних. Таким образом, все слои взаимосвязаны единой сетью научной коммуникации. 

Интеллектуальная система из четырех слоев, подобная описанной выше, использована в  
книге «Сознание: инструкция пользователя» для описания управленческой деятельности по 
развитию социальных систем [3]. 

Наибольший интерес вызывают разработки, осуществляемые философами в четвертом слое 
предложенной интеллектуальной системы. 

Например, концепт многомерного мышления, фундаментально разработанный Л. Богатой 
[8], всецело расположен в четвертом слое, как и высказанное ею определение парадигмы: «Сама 
по себе парадигма является сверхсложным открытым саморегулирующимся 
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человекокосмомерным образованием». [9, с. 10-19] Л. Богатая рассматривает многомерность в 
качестве современного парадигмального тренда [10]. Эти интуиции почти не вписываются в 
предметный план и в план социального взаимодействия, но они уместны и актуальны в четвертом 
слое рассмотренной интеллектуальной системы, и обладают мощным потенциалом для 
обогащения и развития плана управления социальным взаимодействием. В частности, развиваемая 
Л. Богатой идея многомерности первого и второго рода [10], будучи примененной к описанной 
выше интеллектуальной системе из четырех слоев, позволяет получить широчайший спектр 
потенциально мощных интерпретаций практически любого комплекса парадигмальных идей. 

Выводы: 
1. Развивающееся научное сообщество – это сообщество, открытое для других 

парадигмальных влияний, больше стремящееся получить решение «головоломок», чем 
догматически придерживаться традиционных для него парадигмальных установок.  

2. Парадигма может быть интерпретирована как  своеобразная коммуникативная 
конструкция, транслирующая правила, образцы, тезаурус и символический код, принятые в 
научном сообществе, то есть обеспечивающая взаимопонимание и сотрудничество в процессе 
научной коммуникации. 

3. Если рассматривать идею несоизмеримости парадигм с точки зрения 
коммуникативного ракурса рассмотрения парадигмы, ее можно интерпретировать как 
позиционный конфликт сторонников различных парадигмальных конструкций. При управляемом 
течении этого конфликта он может стать основой для сотрудничества, взаимного обогащения и 
взаимопонимания. 

4. Парадигма может быть рассмотрена как своеобразная коммуникативная 
конструкция, развиваемая в рамках интеллектуальной системы, состоящей из предметного, 
социокультурного, управленческого и философско-методологического слоев научной 
коммуникации. 
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Summary 

Shohov A. Paradigm: Communicative Aspect of Analysis. In this article the term "paradigm" is analyzed 
in the communicative aspect as a kind of communicative design. An attempt was made to show the structure of 
scientific communication in which paradigms of modern science form and develop themselves. The problem of 
incommensurability of paradigms is considered as a situation of the position conflict. It’s proposed a smart system 
of scientific communication in developing scientific communities, consisting of four layers of meaning. Keywords: 
communicative design, developing scientific community, the position conflict, smart system. 
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ДИСЦИПЛІНАРНА МАТРИЦЯ ФІЛОСОФІЇ 
 
Дослідження присвячене дисциплінарній матриці філософії, завдяки якій філософія постає сутнісно 

схоплювальною галуззю гуманітарного знання. Пропоноване дослідження має на меті дефініціювання 
дисциплінарної матриці філософії та вирізняння її складникыв для демаркування філософії та науки. 
Філософія постає поліпарадигмальною цариною, яку спричиняє до появи суб’єкт через свою допитливість 
задля увідомлення світу та віднайдення свого місця у ньому. Головними методами дослідження є: 
розмірковувальний, аналізувальний, синтезувальний, герменевтичний, феноменологічний, моделювальний 
тощо. Висновок дослідження: обґрунтування дисциплінарної матриці філософії через вирізняння її блоків, 
частин та елементів уможливлює коректне розуміння філософії як особливої галузі гуманітарного знання, 
зорієнтованої на поліпарадигмальність. Ключові слова: філософія, філософування, дисциплінарна матриця 
філософії, допитливість, пізнання, дослідження, людина, світ, парадигма, поліпарадигмальність. 

 
Філософію сприймають по-різному: вона відлякує своєю складністю неофітів, знецікавлює 

фахівців, але захоплює читальників вдало обраних першоджерел. Філософію розуміють по-
різному: залежно від доби, території, пануючих ідей, візій окремих мислителів тощо. Згадані (а 
також інші можливі) параметри «розуміння філософії» радше її обмежуватимуть, аніж 
прояснюватимуть сутність феномену.  

Філософію здебільшого «зустрічають» через зовнішнє, але мало хто замислюється щодо її 
структури («кістяка»), структуроодиниць, ядра тощо.  

Пропонована тема є новою саме у такому формулюванні. Вона є частиною авторського 
бачення філософії через індивідуаційність.  

Феномен дисциплінарної матриці здебільшого досліджують у межах філософії науки як 
різнотлумачення ідей Томаса Куна та його послідовників та/або коментувальників, у контексті 
парадигм, а також як спроби структурування галузей знання. Зазначене у темі формулювання є 
однією з перших спроб вирізняння головних структурних складових філософії, завдяки поєднанню 
яких її необхідно відрізняти від інших галузей (особливо від науки). 

Мета пропонованого дослідження – роз’яснити сутність дисциплінарної матриці філософії 
через її блоки, частини та елементи. Завданнями обрано такі: окреслити специфіку філософування 
через допитливість суб’єкта; демаркувати феномени «дослідження» та «пізнання»; дефініціювати 
вираз «дисциплінарна матриця філософії»; виокремити структуроодиниці дисциплінарної матриці 
філософії; наголосити на подвійності парадигми як позивно-негативного феномена для 
філософських досліджень; запропонувати герменевтичне розбирання авторської дефініції філософії. 

Головними методами, застосованими у дослідженні, є розмірковувальний, аналізувальний, 
синтезувальний, герменевтичний, феноменологічний, моделювальний тощо. 

Вислів «дисциплінарна матриця» до терміновживання долучає Томас Кун (Thomas Samuel 
Kuhn) у доповненнях 1969 року до тексту праці «Структура наукових революцій» (1962). 
Американський філософ та історик науки зазначає: «…я пропоную термін “дисциплінарна 
матриця”: “дисциплінарна” тому, що вона враховує звичну належність учених-дослідників до 
певної дисципліни; “матриця” – бо вона складена з різних упорядкованих елементів, причому 
кожний з них вимагає подальшої специфікації» [1, с. 194]. До найважливіших компонентів, що 
складають дисциплінарну матрицю, включені: по-перше, «символічні узагальнення» («… ті вирази, 
які члени наукової групи використовують без сумнівів і розбіжностей, які без особливих зусиль 
можна вбрати в логічну форму типу (x) (y) (z) ф (x, y, z). Вони … мають формальний характер або 
легко формалізуються» [1, с. 195]); по-друге, «метафізичні парадигми» або «метафізичні частини 
парадигм» («… загальновизнані приписи. … сила приписів наукової групи змінюється вздовж 
спектра концептуальних моделей, починаючи від евристичних і закінчуючи онтологічними 
моделями, – а звідси … – всі моделі, тим не менше мають схожі функції. … вони постачають 
наукову групу прийнятнішими і допустимішими аналогіями і метафорами. … вони допомагають 
визначити, що треба прийняти як розв’язання головоломки і як пояснення. І, навпаки, вони 
дозволяють уточнити перелік нерозв’язаних головоломок і сприяють в оцінці значущості кожної із 
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них» [1, с. 196-7]); по-третє, «цінності» («… можуть бути спільними для людей, що водночас 
застосовують їх по-різному. … хоч цінності бувають широко визнаними серед учених і хоча 
зобов’язання щодо них визначають і глибину, і конструктивність науки, тим не менше, конкретне 
застосування цінностей іноді дуже залежить від особливостей особистості і біографій, що 
вирізняють членів наукової групи» [1, с. 198]); по-четверте «парадигма» (це «зразки» [1, с. 199]; … 
«конкретне розв’язання проблеми, з яким стикаються студенти від самого початку своєї наукової 
підготовки в лабораторіях, на іспитах або наприкінці розділів використовуваних ними навчальних 
посібників» [1, с. 199-200]; «загальновизнані зразки» [1, с. 200]). 

Не акцентуватиму увагу на деталізуванні та критикуванні позиції Томаса Куна сучасниками 
та наступниками. Розглядатиму дисциплінарну матрицю на прикладі філософії. Пропоноване 
дослідження вирізняє передусім авторська візія філософії як феномена, її структури та специфіки. 

Наукове співтовариство, на існуванні якого наголошує Томас Кун у тексті «Структура 
наукових революцій», у філософії існує так само як і в інших (не)наукових царинах, проте має свої 
особливості: філософувати неможливо гуртом – це ді́яння одного, переконування багатьох, 
формування кола декількох послідовників. Мислителі можуть поділяти деякі ідеї одного з обраних 
«вчителів», але до певного часу. Останній постає показником зрілості учня: тільки учень може 
аргументувати у чому саме «помиляється» (або ліпше «недалекоглядність», «обмеженість») 
бачення/тлумачення «вчителя», він сам може номінуватися вчителем. Далі тільки практикування, 
тобто у царині філософії – тематичне розмірковування. 

Філософувати починає суб’єкт. Він постає допитливим, головною метою якого є дізнавання. 
Дізнаватися неможливо з примусу. Дізнавання здійснює сам суб’єкт і ґрунтоване на інтересі, що 
вже включений у феномен, який постає невідомим дослідникові. Завдання філософа – 
увідомлювання, тобто всебічне досліджування невідомого, з яким довелося «зіткнутися», задля 
його пізнання, розуміння та розтлумачування через виявляння його сутності. 

Різниця між «дослідження» та «пізнання» існує. Перше передбачає виконання конкретних 
напередвизначених етапів для отримання результату – знання про предмет дослідження. Тут 
«знання про предмет дослідження» буде своєрідним моментозрізом, тобто тільки наявним, 
результувальним, вичерпним на даному відтинку даного простору з позиції конкретного 
суб’єкта (його знань, умінь, навичок). Дослідження «виключає» суб’єкта, він існує тільки як 
медіатор між невідомим (тобто досліджуваним) і щаблями дослідження. Натомість «пізнання» 
поставатиме обопільним процесом для увідомлювання невідомого та для розкривання 
іншограней самого суб’єкта. Пізнавальник змінюватиметься сам у ході увідомлювання, що так 
чи інакше впливатиме на результат. Таким чином пізнання включатиме дослідження як 
складник, але не навпаки. Власне, дослідження є ядром пізнання. 

Царина філософії спричинена до появи наміром (-ами) «декількох» суб’єктів пояснити світ 
загалом. Опозиція «людина – світ» виникає за прадавніх часів, зберігається донині, проте 
пом’якшується пізнавальними можливостями суб’єкта. Первинно світ поставав 
ворожим/небезпечним до суб’єкта, головним завданням останнього було вижити за будь-якої 
можливості. Освоєння людиною частини природи, комфортизування простору свого перебування 
уможливило поіснування «ворожого» (світу) і «нейтрального» (людини). Вказане розрізняння – 
«вороже» і «нейтральне» – здійснене за антропошкалою, тобто з позицій людини, і його необхідно 
розуміти як «вороже до людини» і «нейтральне до світу». Поіснування світу і людини закономірно 
спричинюватиме інтерес останньої до простору свого перебування. Саме своїм інтересом людина 
«вмикає» пізнавання, тобто процес постійного досліджування. Пізнавання включає елементами: 
зіткнення з невідомим, формулювання запитання, запитування, пошуки (емпіричні, раціональні), 
формулювання відповіді, я́влення відповіді (власне сама відповідь). 

Людина – єдине живе створіння, котре запитує та прагне віднайти відповідь. Це «прагнення 
до відповідевіднайдення» спонукає її до пошуку, пізнавання, що стимулюватиме саморозвивання. 
У дослідницькому полі філософії не існує простих (одновекторносхоплюваних) феноменів. Їх 
необхідно розглядати як складені, згорнені, зашифровані. Допитливість є ключем до 
увідомлювання, тобто до філософування, оскільки необхідне прагнення до досліджування. 

Проблема, яку порушує Томас Кун, здавалося би, найнезастосовніша до філософії: до чого 
тут дисциплінарна матриця, парадигма і тому подібне? Підхід слушний тільки у тому випадку, 
коли подібну тезу висловлюватиме не викладач (лектор). Студенти сучасних вишів (беру відтинок 
у 10 років – від 2005 до 2015) не мають наміру здійснювати самостійний пошук відповідей на 
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запитання, вони сліподовірливі підручнику та викладачу. Немає значення, що підручники 
здебільшого є тенденційними, а викладач – з позиції студента – «помилятися не може». З іншого 
боку, філософія – так само як і «фахові дисципліни» має «пропонувати чіткі та одновекторні 
відповіді», інакше студенти втрачають розуміння щодо необхідності нової дисципліни не тільки у 
професійній царині, а й для розв’язання особистих «головоломок». Зазначений перелік проблем є 
тільки начерком для подальшого деталізування авторської візії. 

Параметри академічності «уможливили вдягання» філософії у науковість: її узвичаєно 
дефініціюють через науку («філософія – це наука»). Можливо, це здійснено для виокремлювання 
з-поміж інших – фахових – дисциплін. Можливо, це данина моді. Можливо, це слідування 
традиції німецького типу лекціювання. Якою б не була відповідь, проблема залишається. В 
окремі періоди філософії доводилося «маскуватися» для самозбереження, але наразі – коли 
критичність розуму та відкритість джерел доступна кожному – необхідно розставити коректні 
акценти для розуміння самого феномену філософії без втрачання її специфікаційності. Для цього 
пропоную до розгляду дисциплінарну матрицю філософії. 

Під виразом «дисциплінарна матриця філософії» у пропонованому дослідженні необхідно 
розуміти: «параметри вирізняння філософії з-поміж інших царин знання, вчень, мистецтв, 
практик тощо» (їх «задає» маркер «дисциплінарна»: філософія відіграє особливу роль у людській 
життєдіяльності, оскільки сприяє випрацьовуванню дослідницького інтересу, розширенню 
кругозору, формуванню світогляду тощо, які усі без винятку уможливлюватимуть 
самовдосконалювання конкретного суб’єкта; філософія ширша за царину науки загалом та 
відповідно кожної наукової галузі зокрема, оскільки «має намір» схопити сутність феномену, 
тобто явища, процесу речі, іншого суб’єкта через формулювання запитань та віднайдення 
відповідей; останнє – відповідевіднайдення – для філософії не є головною метою, оскільки для 
відповідання існують вузькопрофільні галузі науки; тобто у полі філософії запитання здебільшого 
формулюють, потім «транслюють» у конкретні галузі науки, в межах яких вже пропонують 
конкретні зрізи відповідей, які усі разом «повертаються» у поле філософії для узагальнення та 
формування картини світу або інакше «умовноцілісної візії» – враховують відповіді на даний 
часовідтинок у даному просторі як варіабельне оновлення знань про досліджуваний феномен), що 
попередньо ґрунтовані на чіткій структурі (її «задає» поняття «матриця»: послідовність блоків, 
частин, елементів, що поєднані між собою за принципом взаємозалежної доповняльності), яка 
характерна тільки вихідному феномену (тобто філософії). 

Дисциплінарна матриця філософії складена із двох блоків: об’єктивного та суб’єктивного. 
Кожен блок включає частини, в якій можуть існувати елементи. Розбиратиму окремо кожен блок, 
його частини та згадуватиму головні елементи. 

Об’єктивний блок можна інакше називати науковим (оскільки його частини є обов’язковими 
для кожного дослідження) або нормовим (оскільки частини є сталими як за назвою, так само і за 
формою, іноді за змістом). Головними частинами нормового блоку є: 1) об’єкт дослідження 
(тобто дослідницьке поле: світ загалом, що включає і саму людину як невід’ємний складник, 
залишається незмінюваним, хоча в його структурі можуть з’являтися новоутворення як 
відгалуження від уже відомих – природи, культури, суспільства, техніки тощо); 2) предмет 
дослідження (тобто окремі запитання, що потребують розв’язання: людино-світнє відношення, 
оскільки «окремі запитання» виникатимуть тільки як результат впливання світу на людину і 
людини на світ; «дія» світу на людину виявлена через страхання суб’єкта від зустрічі з 
невідомим/непізнаним, що спричиняє увідомлення першосфери свого перебування – природи – та 
її подальше комфортизування; «дія» людини на світ постає як перетворювання первинних умов 
свого існування задля розуміння самого світу, його принципів та законів на прикладі живого 
та/або неживого, а також себе самого, своїх прагнень та цілей; тобто світ «постачає» 
дослідницький матеріал, а людина його опрацьовує задля розуміння, а «(не)зрозуміле» 
застосовує/використовує для спрощення життєдіяльності свого покоління та наступних; світ – 
джерело знань, людина є тільки медіатором між феноменами, тобто процесами, явищами та 
речами, і їх розумінням, тобто «розумозастосовністю для схоплення сутності феноменів, тобто 
процесів, явищ, речей та суб’єкта у різнорівневих зв’язках взаємовпливальної залежності»; 
формулювання залишається незмінним, хоча смислотлумачення складових – «людина» і «світ» – 
залежатиме від культурорегіону, історичної доби/періоду, епохи філософування, 
напряму/течії/школи, позиції окремого мислителя); 3) мета дослідження (те, заради чого суб’єкт 
проводить дослідження: пізнання; тобто увідомлення – «видобування» знань про досі невідоме як 
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дослідникові, так само і людству загалом); 4) інструменти дослідження (допоміжні знаряддя для 
досягання мети дослідження: мова як знаково-символьна система усталеного/стандарт-
ного/одновекторного інтерпретування, яку нормово застосовують через мовлення для 
світопізнавання та комунікування; мислення як оперування ідеями та поняттями); 5) методи 
дослідження (способи – спрощувальники – досягання мети дослідження: розмірковувальний, 
тобто метод запитування-відповідання; загальнонаукові та вузькогалузеві, філософські, авторські); 
6) завдання дослідження (головні задачі, яким необхідно віднайти розв’язання впродовж 
дослідження: ситуативні, тобто залежать як від предмета дослідження конкретної галузі 
філософського знання – наприклад, онтології, гносеології, аксіології тощо, так само і від 
дослідника); 7) поняттєво-категорійна основа дослідження (головні терміни, якими оперує 
дослідник для пояснювань своїх узагальнень: для філософії загалом – це «світ» та «людина», а 
решта постають вивідними з них; для кожної конкретної галузі філософського знання 
вирізнятимуть до п’яти базових понять/категорій: наприклад для онтології наріжною категорією 
поставатиме «буття», яке включатиме поняття «матерія», «форма», «простір», «час», «рух», 
«розвиток» тощо); 8) результат дослідження (висновки, до яких дослідник доходитиме: знання як 
освоєння частини – світу – реальності/дійсності, що зафіксоване на даний момент у даному 
просторі; постає умовним, а не остаточним, оскільки здобуватимуться нові знання про світ 
загалом та його частини зокрема, що спричинюватиме подальше уточнення, поглиблення вже 
отриманих знань про досліджену частину реальності/дійсності) тощо. 

Іншоназвами суб’єктивного блоку є антропний (оскільки його частини постають 
людиноґрунтними та людиною обґрунтованими, тобто їх долучання/застосування залежить від 
людиновтручання) або варіативний (оскільки передбачає змінюваність, яку «задає» та регулює 
сам суб’єкт). Основою філософського дослідження постає запитувальник, тобто суб’єкт. Саме він 
спричинюватиме пошуки через зацікавлення незрозумілим (ще невідомим) для нього феноменом, 
тобто процесом, явищем, річчю, іншим суб’єктом. В межах даного блоку необхідно виокремити 
частинами: 1) запитувальника (спричинювальник дослідження; він формулює запитання та 
«являє» його спільноті собі подібних); 2) світоглядну основу ді́яння (суб’єкт-призми вчиняння як 
системи поєднання індивідуальних досвіду, знання, цілі, цінностей, принципів); 3) комунікативне 
поле (царина «зустрічання» мовця (-ів) та слухача (-ів) задля досягання порозуміння та/або 
обопільного проникання/схоплення сутності феномена, тобто явища, процесу, речі, іншого 
суб’єкта); 4) мовогра́ння (практикування майстерності мовоодиницезастосування для 
(де)шифрування результатів дослідження; суб’єкт-уміння приховування/виявляння смислів); 
5) парадигму (фундаментальна теорія, якої дотримуються представники наукової спільноти; 
модель постановляння проблем та розв’язання найзагальніших з них; схеми розв’язання 
конкретних завдань («головоломок»); узагальнений зразок розв’язання дослідницьких завдань; 
загальновизнані приписи, якими керуються для віднайдення відповідей/рішень конкретних 
ситуацій; може бути функційно близькою до методу дослідження; у філософії здебільшого 
уджерелена у напрям/течію/школу/ідею філософування; у гуманітаристиці постає одновекторним 
пояснюванням – навіть не витлумаченням – феноменів; найпозитивніше з її застосування: векторує 
розгортання думки дослідника, що «утримує» його, тобто сприяє нерозпорошуванню його уваги, у 
межах дослідницького поля та/або на перетині дотичних дослідницьких царин; найнегативніше з її 
застосування: однобічність у баченні/тлумаченні феноменів, оскільки непояснювані нею феномени 
оминаються увагою («автоматично вилучаються з дослідницького поля»), адже застосування іншої 
парадигми може бути згубним для первинної; її оновлення/коригування має бути миттєвим задля 
розширення дослідницького поля і максимізування феноменоохоплювання; у філософії має 
застосовуватися тільки за потреби дослідника здебільшого для історико-філософського 
ілюстрування та/або компаративування) тощо.  

Філософія неможлива без суб’єкта, оскільки він є постачальником запитань, з пошуків 
відповідей на які спричинювані до появи нові напрями та течії філософування. Парадокс у тому, 
що спочатку суб’єкт формулює запитання (ніби «вловлює» його), а далі обґрунтовує свою власну 
відповідь. Видається на перший погляд, що філософія – це «тривала мандрівка суб’єкт-
баченнями». Проте з плином часу ці суб’єкт-бачення з варіативного блоку можуть перейти до 
нормового, оскільки кількісність обґрунтувань досягає межі (усі можливі варіанти тлумачень 
вичерпані). Тоді суб’єкт-бачення вважають основами, тобто стандартом, від якого відштовхуються 
у розгляданні подальших запитань. Кожний наступний мислитель у царині філософії доповнює 
своїми суб’єкт-баченнями окрему галузь філософського знання. Це можна прослідкувати на 
прикладі онтологічного питання [2, с. 139-151]. 
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Запропоновані Томасом Куном «упорядковані елементи дисциплінарної матриці» по-
авторському видозмінені, хоча й внесені до блоків дисциплінарної матриці філософії: по-перше, 
«символічні узагальнення» постають як поняттєво-категорійна основа дослідження (дефініційовані 
вихідні поняття та/або категорії; розташування: об’єктивний блок, частина 7); по-друге, 
«метафізичні парадигми» або «метафізичні частини парадигм» включені у саму парадигму (це 
підґрунтєві твердження для формування цілісної моделі відповідання на головні запитання у 
межах філософії; розташування: суб’єктивний блок, частина 5); по-третє, «цінності» 
(характеристика значимості окремих феноменів, тобто явищ, процесів, речей, що ними оперує 
та/або застосовує суб’єкт, з того отримує результати, які неодмінно мають бути градуйовані за 
шкалою «позитивне/негативне»; розташування: суб’єктивний блок, частина 4, один з елементів); 
по-четверте «парадигма» (це сама модель розв’язання проблеми, пропонування відповіді на 
запитання тощо; розташування: суб’єктивний блок, частина 5). 

Роль парадигми у філософії часом переоцінюють (це позиція авторська – історика філософії 
за фахом, дослідниці-трансдисциплінаристки, підтримувальниці ідеї регіоналізму філософії): 
періодично виникають моменти «жонглювання поняттям» без реального обґрунтування 
необхідності його застосування. Сам термін «парадигма» (у контексті напрацювань Томаса Куна) 
постає «загальновизнаним зразком розв’язання проблем» (хоча у самому тексті «Структура 
наукових революцій» автор не один раз дефініціює його по-різному). Парадигма у філософії є, але 
вона не одна-єдина: філософія постає поліпарадигмальною галуззю. Парадигму «задає» кожен 
мислитель, коли філософує: створює її, обґрунтовує, застосовує нарешті. Продовжувальники або 
підтримують «задану лінію», або пропонують її коригування (доповнюють парадигму, оновлюють 
її, уточнюють структурно та змістовно), або змінюють на іншу. Встановлене кимось правило 
«обов’язкової наявності парадигми» насправді у філософії постає недієвим, оскільки парадигму 
неможливо «приписати» до раніше виниклих ідей, шкіл, течій, напрямів філософування, вона 
може тільки активно діяти тут-і-зараз за умови існування-та-функціонування засновника або хоча 
б прямого послідовника – учня, тлумача, критика тощо. Коли ж ми послуговуємось принципом 
«обов’язкового нав’язувального приписування парадигми», страждатиме сама філософія та кожна 
галузь філософського знання через штучне обмежування, яке встановлює парадигма.  

Сама парадигма необхідна – вона є своєрідним дороговказом, але тільки для дослідників 
у галузях історії філософії, філософії науки, філософії освіти тощо, для інших вона має 
поставати тільки орієнтиром. Для галузевих фахівців-філософів вона обмежуватиме 
дослідницьке поле, оскільки «поза спектром її дії» можуть опинитися нагальні для конкретної 
галузі філософії запитання. Парадигма одночасно є поліпшувальницею (оскільки пропонує 
чіткий напрям дослідження через застосовність моделей розв’язання завдань, зразки 
відповідання на запитання тощо) та погіршувальницею (оскільки дослідник втраплятиме у 
«рабство однієї парадигми»: сама парадигма «задаватиме» умови можливості досліджень, що 
заводитиме дослідження у глухокуття). Одночасна поліпарадигмальність у одному дослідженні 
трапляється зарідко: це переважно кросдисциплінарні та/або трансдисциплінарні розробки. За 
таких обставин дослідник має випрацьовувати свою парадигму, поле дії якої могло б охопити 
декілька взаємонепов’язаних царин. Феномен поліпарадигмальності найяскравіше проявляється 
у межах ХХ ст. на прикладі панувальних течій, напрямів, шкіл, з-поміж яких виокремлю 
феноменологічну, екзистенційну, психоаналітичну, структуралістську тощо.  

Дослідження феномену в межах однієї парадигми збіднюватиме сам феномен та 
уярмлюватиме мислителя. Завдання мислителя – створювати іншобачення феноменів (явищ, 
процесів, речей, суб’єктів), тобто спричинювати парадигми, оскільки з’ява нових феноменів 
спричинюватиме потребу нових параметрів дослідження та оновлення/впровадження інших 
моделей для виявляння сутності. Ґрунтування своїх досліджень на парадигмі 
можливе/«дозволене» тільки першодосліднику та його учням/послідовникам. Головною метою 
сучасних філософів є не «прихиляння» до парадигм минулого (оскільки більшість з них уже 
всебічно обґрунтовані та оновлюються зі сталою періодичністю), радше створювання нових 
варіативів парадигм (згадаю синергетичну парадигму – «дитя» ХХ сторіччя). Новобачення та 
іншотлумачення, нажаль, не вітаються в сучасних філософських дослідженнях (на 10-річний 
відтинок: від 2005 до 2015): простіше вибудовувати обґрунтування через послуговування текстами 
інших дослідників (це вже коментування коментаторів ідеєвпроваджувальника), що призводитиме 
до втрачання як культури філософських досліджень, так само і до вироджування мисленнєвості. 
Зберігання минулого не спричинюватиме нових варіативних витків майбутнього. Молодші 
покоління «потенційних» дослідників вже чітко дотримуються лінії «відтворення 
сказаного/написаного», але не «пропонування нових/інших смислів», «грання у контексти», 
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«герменевтичні студії» тощо. Дослідження, варті уваги наукової спільноти, «проходять повз» і 
губляться поміж переліками коментаторських робіт. Років за 10-15 ми втратимо себе як 
інтелектуальні одиниці. Філософія – єдина царина саморозвивання, яка цьому перешкоджатиме. 

Філософію дефініціюють по-різному: через використання параметрів (науконалежності; 
невизначеності; галузевопов’язаності тощо) та/або маркерів («наука», «не наука», «не-наука», 
«лженаука»; «вчення», «мистецтво», «практика», «пізнання»; «світогляд», «теорія», «всезагальне 
знання», «навчальна дисципліна» та ін.), через описування її специфікацій, через виявляння 
аналогій, через вибудовування асоціаційних рядів і т. ін. Кожен з пропонованих варіантів тільки 
обмежуватиме досліджуваний феномен. Дефініціювання передбачає не тільки «вербальне 
обмежування феномена з коротким, проте влучним, описом найхарактернішого», а й детальне 
герменевтичне розбирання визначення.  

Для прикладу наведу власне визначення філософії, яке пропоную студентам у виші: «Філософія 
– галузь гуманітарного знання, метою якої є схоплення сутності задля цілісного пізнання та 
сприйняття/розуміння світу, людини, різноманітних природних явищ та суспільних подій».  

Тепер власне герменевтичне розбирання (визначення «розбиваємо» на частини і пояснюємо 
кожен блок окремо, але сприймати – тобто «читати/розуміти» – необхідно цілісно): філософія 
(шу́кане, невідоме) – галузь (найнейтральніший маркер для окреслення приналежності філософії до 
чітко визначеного сектора суб’єктдіяльності) гуманітарного знання (сукупності різнорідних 
дисциплін та/або царин, головним завданням яких є людинорозвивання, необхідність якого сам 
суб’єкт усвідомлює та практикує впродовж життя), метою якої (те, заради чого і навіщо суб’єкт діє 
через мислення та промовляння) є схоплення (результат пошуків суб’єкта, що має початок від 
зустрічі з невідомим через пошук у вигляді запитування та найвичерпнішого відповідання) сутності 
(головне завдання філософії – виявляння «ядра» кожного феномена, тобто явища, процесу, речі, 
суб’єкта; результат пошуку через запитування та відповідання) задля цілісного (взаємопов’язаність і 
взаємозалежність феноменів, тобто явищ, процесів, речей та суб’єкта) пізнання (увідомлення 
невідомого суб’єктові; сам пошук через запитування і відповідання) та сприйняття/розуміння 
(перетворення невідомого на увідомлене, досліджене, тобто доступне для пояснення як самому 
досліднику, так само й іншим нефахівцям) світу (простору перебування/залучання 
суб’єкта/суб’єктів), людини (самого суб’єкта як дослідника, що теоретизує і практикує одночасно, 
тобто застосовує отримані знання, вміння, навички до себе самого для перевіряння), різноманітних 
природних явищ (періодично повторюваних зразків елементів незалежних від суб’єкта, але 
необхідних для підтримування вітальності) та суспільних подій (спричинених та керованих 
суб’єктом процесів, якими можна регулювати поіснування поміж собі подібними). 

Висновок. Обґрунтування дисциплінарної матриці філософії через вирізняння її блоків, 
частин та елементів уможливлює коректне розуміння філософії як особливої галузі гуманітарного 
знання, зорієнтованої на поліпарадигмальність. 

Перспективи подальших досліджень зумовлені деталізуванням блоків, частин та елементів 
дисциплінарної матриці філософії з позиції регіоналізму, що виявлятиме специфіку 
культуровкоріненого філософування, а також авторських відповідей на супутні запитання, що 
спричинюватиме пропонований текст. 
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Summary 

Didenko L. Disciplinary Matrix of philosophy. The author explored the disciplinary matrix of philosophy. 
Philosophy is an essence grabing branch of the humanities. The main purpose of this inquiry is to define disciplinary 
matrix of philosophy and to distinguish its components for demarcation between philosophy and science. 
Philosophy is a poliparadigmal realm which is created by a human being because of his/her curiosity for knowing 
the world and finding his/her place in it. In essence I follow the procedures of questioning-answering, analysing, 
synthesing, hermeneutical, phenomenological, modeling, etc. Conclusion: distinguishing the components of 
disciplinary matrix of philosophy allowed to create proper understanding of philosophy as a special poliparadigmal 
branch the humanities. Keywords: philosophy, philosophizing, disciplinary matrix of philosophy, curiosity, 
cognition, investigation/inquiry, human being, world, paradigm, poliparadigmality. 

 



 

 
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 754 – 755. Філософія 

 
119

УДК 167/168:321.01 
© Оксана Терешкун 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
 

АРХАЇЧНА ПАРАДИГМА ТЕХНІКИ 
 
У контексті історичних трансформацій досліджується архаїчна парадигма техніки. Головна 

інтенція у дослідженні архаїчної парадигми техніки – пов’язати ґенезу техніки з картиною світу первісної 
людини і надати історії техніки гуманістичного змісту. Доведено, що технічна діяльність первісної 
людини здійснювалася не в раціональних формах, а в анімістичній модальності. Встановлено, що головною 
особливістю анімістичного розуміння техніки було трактування природного розвитку як діяльності душі. 
В архаїчній культурі людина створила перші різновиди техніки: ритуал, магію, семіозис, знаряддя праці, 
одяг, зброю тощо. Основним способом передачі технічного досвіду була усна традиція, а також 
наслідування, повторювання та запам’ятовування. Ключові слова: архаїчна парадигма техніки, людина, 
ритуал, магія, світогляд, картина світу.  

 
Дослідження, присвячені історії техніки, мають здебільшого локальний характер і звернені 

переважно на окремі науково-технічні аспекти, конкретні технічні відкриття, винаходи, діяльність 
видатних учених, техніків, винахідників. Технічні досягнення часто постають суміжною, 
додатковою інформацією в дослідженнях і публікаціях, які присвячені аналізу інших феноменів, 
пов’язаних з проблемами історії, науки, філософії, суспільства, культури тощо. Звертання до 
історичних парадигм техніки як моделей, з’ясування їхнього місця у світоглядній картині світу 
дозволить зрозуміти логіку історичних зрушень у розвитку техніки та її осмисленні. 

Мета цієї розвідки – засобами історичної реконструкції виявити й експлікувати архаїчну 
парадигму техніки. Головна інтенція у дослідженні архаїчної парадигми техніки – пов’язати 
історію техніки як такої зі світоглядними змінами, що відбулися в історії людства, надати історії 
техніки «людяніших рис» [6, с. 14–18].  

Світогляд людини формується за допомогою універсалій (світ, буття, рух, простір, час, 
природа, людина, Бог, добро, зло, істина, космос та ін.). У них акумулюється історично 
накопичений соціально-культурний досвід, за допомогою якого людина осмислює, оцінює та 
переживає світ, зводить у єдине ціле всі явища дійсності, що потрапляють у сферу її 
життєдіяльності, досвіду. Світоглядні універсалії існували ще до виникнення філософії, вони 
формували картину світу людини. Це стосується перш за все архаїчного суспільства та деяких 
інших культур, наприклад Стародавнього Єгипту, Вавилону, в яких не склалися розвинуті форми 
філософських знань. На основі світоглядних універсалій формуються базові цінності та смисли, за 
допомогою яких людина вибудовує ставлення до світу, до себе, оцінює вчинки свої та інших, 
емоційно переживає їх. Базові цінності та смисли, виражені у системі світоглядних універсалей, 
можуть бути усвідомленими або неусвідомленими. Неусвідомлені компоненти світоглядних 
універсалій культури (цінності, смисли, ідеали тощо) постають архетипами (К. Юнг), які тривалий 
час можуть існувати як надособистісні психологічні утворення, що управляють індивідуальною 
психікою. Різним типам суспільства притаманні різні типи світовідчуття, світосприйняття та 
світорозуміння, й залежать вони від змісту світоглядних універсалій, які є фундаментом культури. 
Виявляються світоглядні універсалії в різноманітних формах духовного та практичного освоєння 
людиною світу в буденній мові, феноменах моральної свідомості, естетичному освоєнні світу, 
функціюванні техніки тощо. Світоглядні універсалії культури транслюють накопичений досвід, 
передають його з покоління в покоління, забезпечують певний образ соціокультурного життя та 
відповідні йому типи особистості. Для людини «смисли універсалій постають своєрідними 
глибинними програмами, які зумовлюють зчеплення, відтворення та варіації всього розмаїття 
конкретних форм і видів поведінки і діяльності, характерних для певного типу соціальної 
організації» [5, с. 57]. Смисли універсалій кожної культури найчастіше сприймаються як щось 
само собою зрозуміле, з чим люди вибудовують свою діяльність, як правило, не усвідомлюючи їх 
як глибинні основи свого світовідчуття, світосприйняття та світорозуміння. 

Отже, світоглядні універсалії виконують такі важливі соціально-культурні функції: по-
перше, постають своєрідним фільтром історично змінюваного соціального досвіду; по-друге, 
слугують фундаментальною структурою людської свідомості, а їхні смисли визначають 
категоріальну канву свідомості кожної історичної доби; по-третє, взаємозв’язок універсалій 
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утворює цілісну картину людського світу, так званий світогляд епохи; по-четверте, вони 
формують певну шкалу цінностей, яка панує у певному типі культури, суспільстві.  

У філософії техніки склалося декілька підходів до дослідження історії розвитку техніки. Перший 
– це аналіз історії технічних артефактів, технологій і технічного знання. Такого підходу дотримується, 
наприклад, В. Черняк, який досліджує історію та «філософське осмислення необхідності й 
удосконалення знарядь техніки та технологічної діяльності людей на всіх етапах розвитку людства» 
[10, с. 2]. У посібнику в історичній хронології подано технічні винаходи з коротким описом принципів 
їх побудови та функцій. Обмеженість такого підходу пов’язана з акцентуванням саме на історичному 
аспекті при слабкій філософській рефлексії або й зовсім її відсутності. Поза аналізом залишається 
дилема між технічною цивілізацією та гуманістичною культурою. 

Другий підхід – соціологічний. Він досліджує загальну історію техніки як феномен, 
притаманний життєдіяльності людського суспільства упродовж його історії. В рамках такого 
підходу здійснюється реконструкція стану та змін у засобах праці та продуктивних силах від 
епохи до епохи впродовж усієї історії суспільства, а періодизація загальної історії техніки 
нерозривно пов’язана з періодизацією історії людства. Специфіка такого дослідження полягає в 
акцентуванні саме на внутрішньому розвитку техніки в рамках того чи того суспільства. 
Наприклад, О. Симоненко при виділенні періодів розвитку техніки розглядає зміни у внутрішніх 
процесах розвитку техніки та становлення інфраструктури різноманітних галузей [див.: 3]. 
Обмеженість зазначеного підходу полягає у формальній єдності техніки і суспільства. Основна 
увага приділяється саме внутрішнім процесам розвитку техніки. 

Третій підхід – марксистський. Техніку розглядають крізь призму зміни суспільно-
економічних формацій як провідного елемента продуктивних сил. Суспільно-економічні формації 
постають сходинками періодизації історії техніки: від первіснообщинної, рабовласницької, 
феодальної, капіталістичної і аж до комуністичної (соціалістичної). Такий підхід домінував у 
радянський час і представлений у працях С. Шухардіна, М. Ламана, О. Федорова та ін. [див.: 4; 7].  

З різким збільшенням наукоємності техніки, технологічного освоєння біологічних, 
когнітивних, інформаційних та інших процесів четвертий підхід досліджує техніку крізь призму 
розвитку науки. Техніку трактують як продукт наукових досліджень, а її історію – як систему 
знань безперервного конструктивного параметричного вдосконалення у часі. Історія техніки 
постає як розділ технічних знань (інженерознавство, технікознавство), метою якого є створення 
аналітичних моделей розвитку техніки, технологій та різноманітних методик прогнозування 
основних параметрів майбутніх технічних систем і пристроїв. Такий підхід до історії техніки є 
обмеженим і не дає широкого уявлення про розвиток техніки. За рамки виносяться всі 
соціокультурні чинники, які безпосередньо пов’язані з появою того чи того технічного артефакту. 
Історія техніки – це не тільки спеціальна галузь технікознавства, а й складний, суперечливий 
комплекс природничих, суспільних і гуманітарних наук. Ми вважаємо за потрібне представити 
історію техніки як історію філософії техніки, яка має своїм предметом дослідження 
закономірностей розвитку техніки як відкритої системи, пов’язаної передусім із діяльністю 
людини, її ментальністю, з різноманітними сферами суспільства (економічною, політичною, 
релігійною, культурною, морально-етичною, аксіологічною тощо).  

П’ятий підхід репрезентує періодизацію історії розвитку техніки у контексті цивілізаційного 
підходу. Прикладом може слугувати концепція Ю. Яковця [див.: 12]. Марксистська діалектико-
матеріалістична теорія революційних змін суспільного устрою як змін суспільно-економічних 
формацій замінюється при такому підході на уявлення про природні життєві цикли цивілізацій. 
Цивілізації відживають свій термін, процес їх зміни відбувається з верхнього та нижнього 
поверхів цивілізаційної піраміди, з криз у матеріальних потребах і духовній сфері. Останні 
детерміновані здебільшого суб’єктивними чинниками. Відмінність цивілізаційного підходу 
Ю. Яковця від формаційного (марксистського), який представляє історичний процес через 
об’єктивні закони розвитку економічного базису, полягає в залежності цивілізаційних процесів від 
духовних і суб’єктивних чинників. При переході від однієї цивілізації до іншої відбувається зміна 
технологічного способу виробництва, що супроводжуються технологічними революціями. В 
історії цивілізації автором виокремлюються три суперцикли, які складаються з тріад близьких 
цивілізацій. До першої тріади належать стародавні цивілізації, а саме: неолітична, 
ранньорабовласницька (бронзовий вік) і антична (залізний вік). До другої феодально-
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капіталістичної цивілізації належать ранньофеодальна, доіндустріальна та індустріальна. Третій 
цикл представляє сучасна постіндустріальна цивілізація.  

Свою ґрунтовну концепцію цивілізаційного підходу до аналізу історії техніки, взаємозв’язку 
техніки і цивілізації представив американський культуролог і філософ техніки Люіс Мамфорд у 
працях «Техніка і цивілізація», «Міф машини. Техніка і розвиток людства» та ін. У них філософ 
проаналізував широке коло проблем «механістичної цивілізації». Історію сучасної європейської 
цивілізації подано у вигляді трьох основних періодів розвитку техніки. Перший тривав з початку 
другого тисячоліття і до 1750 р. Його основу становила «інтуїтивна техніка», яка використовувала 
природний матеріал – деревину та силу води і вітру. В цей період, на думку Л. Мамфорда, 
існувала гармонія техніки і природи. Другий період у розвитку сучасної техніки – палеотехнічний 
(з 1750 р. до кінця ХІХ ст.). Тоді панувала емпірична техніка, що використовувала залізо і вугілля. 
Цей період філософ назвав «рудниковою цивілізацією», пануванням парової машини з 
жорстокими умовами праці. Техніка поневолює не тільки природу, а й людину. Поворот техніки 
до людини відбувається у третьому, неотехнічному, періоді (70-ті рр. ХІХ ст. – 80-ті рр. ХХ ст.). 
Використання електрики та освоєння технології сплавів сприяли розквіту побутової техніки. 
Технічний розвиток відбувається строго на науковій основі, а тому є сподівання, що саме в цьому 
періоді відновиться порушена у палеотехнічному періоді гармонія техніки і природи та 
відбудеться звільнення людини від експансії техніки.  

Отже, спільною властивістю різноманітних підходів до історії розвитку техніки є їхня 
фрагментарність, яка пов’язана з різними предметними сферами дослідження: науки, економіки, 
історії, культурології, соціології, психології тощо. А якщо проаналізувати суто історико-технічні 
науки, то історія техніки постане як система знань, які пов’язані з галузевими технічними та 
інженерними знаннями. За такого підходу залишаються поза увагою духовні, зокрема світоглядні, 
аксіологічні та морально-етичні чинники, які істотно впливали на розвиток техніки і на яких ми би 
хотіли зупинитися. Філософія техніки прагне допомогти суспільству в саморефлексії, сприяти 
формуванню основ нового світогляду, а на його основі й нового світу.  

 Різні культури породжували різні парадигми техніки. Не є винятком і архаїчна культура. 
Споконвіків людство виробляло та використовувало техніку для забезпечення своєї 
життєдіяльності. Зародження людини і техніки відбулось одночасно. Археологічні знахідки 
підтверджують, що у всіх відомих культурах техніка була. Проте, як зауважив Л. Мамфорд, «самої 
збереженості кам’яних предметів виявилося достатньо для твердження про їх переважаючу 
значимість» [2, с. 41]. Надмірна увага тільки до матеріальних знарядь праці стала результатом 
небажання враховувати будь-які свідчення, крім тих, які базуються на матеріальних знахідках, 
тобто на матеріальній техніці. Проте однобічним поглядом є трактувати людину передусім як 
тварину, що користується знаряддями праці. Це означає «не помічати основних розділів людської 
історії» [2, с. 17]. Відповідно з позиції технократичного підходу з поля зору було вилучено не 
менш важливі види діяльності людини, тобто духовна техніка. Виготовлення знарядь праці – лише 
«мала частина біотехніки», що сприяла повному пристосуванню людини до життя [2, с. 15]. 

Філософський аналіз техніки передбачає її дослідження в широкому контексті 
світоглядних орієнтирів, ціннісних настанов, а також соціокультурних практик. А тому 
осмислення всієї глибини історичного формування світогляду людини допоможе зрозуміти, 
яку роль відігравала техніка у розвитку людини. Відправною точкою початку історії людства 
слід вважати становлення homo sapiens, тобто той стан людини, коли вона, вийшовши з 
природи і піднявшись над нею, вперше рефлектувала себе. Для адекватного розуміння 
духовного світу первісної людини потрібно «подивитися на речі її очима і позбутись 
упереджень, які так глибоко впливають на наш світогляд» [8, с. 485].  

Від самого початку антропоїдна істота не володіла жодними знаряддями, крім органів 
власного тіла. Щоб підпорядкувати зовнішню природу, їй перш за все треба було впоратися зі 
своїм тілом: пізнати його та підпорядкувати певним формам існування. Головним завданням для 
людини «стало виробити своє нове “я” – збагачене розумом, відмінне як зовнішністю, так і 
поведінкою» від тварин [2, с. 67]. Антропоїдна істота спочатку володіла одним основним і 
багатоцільовим інструментом – своїм тілом. Він мав значно більше значення, ніж будь-яка пізніша 
сукупність інструментів. Ранньопервісна людина мала дуже важливу та цінну природну якість, яка 
розширювала її технічні знання: біологічно вона була оснащена краще, ніж будь-яка інша 
біологічна істота. По-перше, тіло ранньопервісної людини не було спеціалізованим у жодному 
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виді діяльності; по-друге, її мозок був здатний охопити ширше середовище порівняно з іншими 
тваринами; по-третє, вона могла поєднувати різноманітні частини свого досвіду в єдине ціле.  

Антропоїдній істоті потрібно було навчитися людяності. Якісний стрибок із тваринного 
стану в людський – це складний, поступовий процес, що відбувся завдяки стремлінню 
антропоїдної істоти привласнювати нові й нові форми існування. Самоперетворення – це перша 
техніка, яку освоїла антропоїдна істота, і «там, де природа перестала формувати людину, вона зі 
всією відвагою невігластва взялася перекроювати себе сама» [2, с. 68]. Еволюція людини 
розпочалася з проведення експериментів над самою собою. І це відбулося задовго до того, як 
людина «насмілилася підкорити своє фізичне оточення» [2, с. 68].  

Принципової відмінності людського стану від тваринного не було до того часу, доки людина 
не переорієнтувала органи власного тіла для функцій та цілей, відмінних від притаманних 
тваринам. Першим таким зрушенням було перетворення передніх кінцівок чотириногої істоти зі 
спеціалізованими органами пересування та живлення на багатоцільові та багатофункціональні 
інструменти для хапання, тримання, нанесення ударів, розривання, складання, копання тощо.  

У первісній техніці не було нічого специфічно людського, крім використання та зберігання 
вогню. Людина вперше здійснила крок поза межі свого попереднього тваринного існування 
завдяки своїй сміливості стосовно поводження з вогнем. Оволодіння технікою вогню стало 
переломним у розвитку як людини, так і самої техніки загалом. Вогонь володіє такими важливими 
властивостями як світло, тепло та енергія. Світло дало можливість долати темряву, відлякувати 
нічних хижаків. Тепло та енергія допомагали первісній людині підтримувати необхідну 
температуру та перетворювати сирі продукти у легко засвоювану їжу.  

Архаїчна техніка у своїх витоках була зорієнтована на життя, а не на працю та владу. У 
виготовленні знарядь праці не було нічого винятково людського до того часу, доки воно не 
виявилося модифікованим мовними символами, естетичними взірцями і знанням, яке 
передавалося соціальним шляхом. Технічна вправність первісної людини була дуже 
примітивною порівняно з багатьма іншими біологічними істотами (бджолами, павуками, 
мурахами, термітами, бобрами, птахами та ін.). 

Матеріали архаїчної культури свідчать, що головним механізмом її формування був 
семіозис, тобто виготовлення знаків та маніпуляції з ними. Символи – єдино доступні знаряддя, 
які можна було створити, виходячи зі скромних можливостей тільки власного тіла (візуальні 
образи, звуки, сновидіння). Мова стала найбільш могутнім засобом символічного самовираження 
людини. Основним семіотичним винаходом в архаїчній культурі були дух і душа. Анімістичне 
уявлення про душу, яке з семіотичного погляду можна інтерпретувати як знак, підмінює реальні 
предмети (природні явища, людей, тварин тощо) та пояснює їхню поведінку. Відкриття знаку-
душі дозволило архаїчній людині не тільки осмислювати такі звичні явища як сновидіння, 
непритомність, хвороба, смерть, а й створювати відповідні соціокультурні практики: захоронення, 
лікування, виклик душі, звертання до душі та спілкування з нею. Техніка захоронення мала на меті 
створення для душі нової домівки, куди клали все, що їй потрібно для продовження у новому місці 
повноцінного життя (їжу, одяг, посуд, зброю тощо). Дії стародавньої людини стосовно 
захоронення базувалися на вже існуючій примітивній матеріальній техніці, яка детермінувала 
створення та формування нової технології. Ще один вид архаїчної техніки – лікування. Вона являла 
собою різноманітні прийоми впливу на душу: умовляння душі, піднесення їй дарунків, 
пожертвувань, створення комфортних умов тощо. Метою цих технік було змусити душу 
повернутися в тіло, що означало б одужання людини. Архаїчна техніка лікування передбачала 
відслідковування та запам’ятовування природних ефектів, а також комбінування практичних 
прийомів, які давали позитивний ефект, тобто формувалася справжня техніка лікування в контексті 
анімістичного світовідчуття. Техніки виклику душі, звернення до неї та спілкування досягалися за 
допомогою засобів стародавнього мистецтва (співів, малювання, гри на інструментах, виготовлення 
масок, фігурок тощо). Для них потрібна була нова спеціальна техніка та нові технології у вигляді 
виробництва музичних інструментів, знарядь для малювання, скульптури.  

Прикладом ще однієї техніки може слугувати описана Туром Хеєрдалом історія 
піднімання багатотонної статуї духу племені Аку-Аку [див.: 9]. Підніманню статуї передували 
магічні дії, ритуальні пісні й танці. Одинадцять чоловіків упродовж сімнадцяти днів під 
керівництвом старости села піднімали величезну статую. Причому аборигени були впевнені, що 
статуя сама встала і рухалась, але не кам’яна багатотонна статуя особисто, а її дух. Характерною 
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особливістю всіх анімістичних технік був обов’язковий супровід магічних ритуальних дій. 
Пов’язано це насамперед зі світовідчуттям архаїчної людини, яка вважала, що всі живі істоти 
мають душі, які можуть покидати свої тіла і знову до них повертатися. Душа – це сила, яка 
поводиться по-різному: може бути помічником людини, а можеі  шкодити їй. Душі живуть не 
тільки в тілі. Вони можуть тимчасово покидати його під час сновидінь, запаморочень і навіть 
залишати тіло назавжди (смерть), коли душа йде у дім предків. 

 Архаїчна людина оперувала душею як знаком. Вона могла впливати на душі людей і духів 
племені. А для цього використовували різноманітні техніки у межах стародавніх магії та ритуалу. Для 
архаїчної людини з анімістичним світоглядом це був спосіб впливу на душі й духів. Він ґрунтувався на 
природних причинах обміну у формі жертвопринесення, умовляння чи залякування шляхом 
заклинання, залучення душі до дії у вигляді ритуального танцю і т. д. Всі технічні дії для архаїчної 
людини були завуальовані схилянням душі чи духа діяти у потрібному для людини напрямі.  

Первісною та універсальною формою світорозуміння архаїчної людини була магія, що 
сприймалась як мистецтво чаклунських технік. В її основу були закладені два принципи: аналогії, 
або подібності та контакту, взаємодії. Останній означає, що речі, які хоча б один раз стикалися 
одна з одною, продовжують взаємодіяти опосередковано на відстані вже після припинення 
прямого контакту. Виходячи з принципу аналогії робиться висновок, що викликати будь-яке 
явище можна за допомогою простого наслідування, імітації. Техніка магії первісної людини була 
зорієнтована на практичну сторону, тобто диктувала дії, котрі первісна людина зобов’язана була 
здійснити для отримання бажаного результату. Помилковість магічного світорозуміння первісної 
людини полягає у примітивному розумінні природної закономірності. Каузальність бажаної події 
чи явища первісна людина вбачала у здійсненні обряду.  

Повторюваність природних явищ (схід сонця, зміна пір року тощо) для первісної людини 
була прямим наслідком ретельного виконання щоденних, щомісячних або щорічних обрядів і 
ритуалів. Підтриманню такої ілюзії сприяли дивовижний порядок, одноманітність і 
повторюваність, що спостерігались у протіканні природних циклів, процесів та явищ. Навіть у 
примітивному буденному світогляді первісної людини закарбувалися регулярні повтори 
природних циклів, процесів, явищ гігантського вселенського механізму, який функціонує точно, 
справно та з певною періодичною повторюваністю. Для цивілізованої людини сили, які приводять 
у дію гігантський механізм, перебувають поза межами її знання. Зате первісна людина вважала їх 
зрозумілими й доступними для управління за допомогою магічних ритуалів та обрядів. Магічні 
ритуали й обряди були, по суті, інсценуваннями природних процесів. Для отримання бажаного 
результату потрібно було просто, наслідуючи його, багаторазово повторювати. Отже, магія – це 
стародавній ритуал, завдяки якому робиться спроба взяти під контроль природні сили. Ритуал – це 
безпосереднє обрядове дійство, практична сторона магії. 

Від самого початку ритуальні взірці, так звані архетипи чи парадигми мали для людини 
архаїчної культури надприродне, трансцендентне походження, тому що «у “первісній”, або 
архаїчній, свідомості предмети зовнішнього світу – так само, втім, як і самі людські дії – не мають 
самостійної, внутрішньо притаманної їм цінності» [11, с. 32]. Будь-який предмет або явище 
набуває смислу, тільки якщо щось символізує або є частиною якогось символу, знаменує якийсь 
магічний акт. Необроблений природний матеріал і виготовлений людиною предмет стають 
реальними, справжніми лише за умови їхньої причетності до трансцендентної реальності. Все 
позбавлене реальності, а отже й смислу, якщо для нього немає взірцевої моделі. Предмет або дія 
отримують смисл і реальність виключно за умови відтворення певної прадії, а тому «стають 
реальними лише тією мірою, якою вони імітують або повторюють архетип» [11, с. 55]. Освоєння 
первісною людиною навколишнього світу здійснювалося шляхом постійного вдосконалення 
обрядів, ритуалів, які символічно повторювали архетипну модель, яка загалом і надавала 
реальності та законності всьому сутньому.  

У межах анімістичної парадигми поведінки для первісної людини не тільки ритуали мають 
свою магічну силу, а й будь-які людські дії вважаються успішними, якщо вони точно 
повторюють дії, здійснювані предками, героями чи богами. Останні постають моделями для 
наслідування. Буття архаїчної людини перебуває під впливом магії, яка трансформує буденний 
фізичний просторово-часовий континуум на сакральний, а техніка ритуалу переносить людину в 
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епоху первісності та робить її своєю сучасницею. Ритуал завжди пов’язаний з відтворенням 
первісної події, розкриттям таїнства. Він встановлює тип людської поведінки, парадигму для 
значущих актів життєдіяльності людини. Повторення архетипного акту в ритуалі постійно 
повертає людину до першооснови. Відтак у світі не відбувається нічого нового, тому що все є 
лише повторенням первісного архетипу, який «нескінченно утримує світ в одній і тій самій 
світанковій миттєвості начал» [11, с. 91]. У результаті такого перманентного повернення до 
первооснови первісна людина існує в постійному теперішньому часі, де час набуває циклічного 
характеру, характеру вічного повернення до витоків.  

Первісний порядок ритуалу, що повторювався багаторазово, – це той перший тип порядку, 
який «людина вимушена була розробити для самозахисту й управління колосальним надлишком 
психічної енергії», що був у її розпорядженні завдяки значно більшому мозку, ніж у тварин [2, 
с. 17]. Завдяки розвиненому та безперервно функціонуючому мозку первісна людина могла 
розпоряджатися значно більшою кількістю розумової енергії, ніж їй потрібно було для виживання 
на суто біологічному рівні. Саме тому виникла потреба скеровувати надлишки енергії не просто на 
добування їжі, а на такі форми життя, які перетворюють розумову енергію у відповідні культурні, 
тобто символічні форми більш конструктивно та безпосередньо. Задовго до того як технічні 
навички обробки каменю зв’язали «руку і око міцним ланцюгом рефлексів», ритуал уже встановив 
порядок, зберіг минуле, утримував нововідкритий світ у цілісності [2, с. 95].  

Стандартизовані взірці матеріальної техніки, характерні для раннього періоду виготовлення 
знарядь праці, зумовлені насамперед стандартизованою технікою ритуалу, тобто строгими 
повторюваними рухами танців і пісень, яка тривалий час зберігалась у первісних народів і 
досягала більш високого та вишуканого стилю порівняно з технікою виготовлення знарядь праці. 
Культурна діяльність отримувала перевагу перед ручною працею. Для нових духовних видів 
діяльності вимагалося більше, ніж просто дисципліна рук, м’язів, очей тощо, які потрібні при 
виготовленні інструментів та їхньому використанні. Крім цього, нові форми діяльності вимагали 
контролю над усіма природними функціями людини.  

Ритуал сприяв виникненню суспільної солідарності, породжував загальний емоційний стан, 
який значною мірою готував людину до свідомої спільної праці. Він служив основою стійкого 
суспільного порядку, будь-якого осмисленого тлумачення. Ритуал передував усім іншим формам 
культури. Якою б убогою не була матеріальна культура будь-яких первісних народів (знаряддя 
праці, помешкання, одяг тощо), вона обов’язково буде наділена великою різноманітністю 
ритуалів. Первісна людина досягла культурного розквіту завдяки суспільним діям, які прямо 
пов’язані з ритуалами, обрядами, а не завдяки самому лише використанню знарядь праці. 
Виготовлення знарядь праці тривалий час істотно відставало від високорозвиненої техніки 
ритуалу, від церемоніальних засобів. Найважливішими знаряддями для первісної людини були ті, 
що пов’язані з її власним тілом: рухи, образи, звуки. У ритуалі ці засоби ставали загальним 
надбанням і цим самим сприяли згуртуванню людей.  

Спосіб життя первісної людини, що постійно супроводжувався ритуалом, є «не просто гра 
чи маска, а складова частина “справжніх” мисливських дій, оскільки від її точного дотримання 
значною мірою залежить успіх полювання» чи будь-якої іншої діяльності [1, с. 193].  

Проте ритуал мав не тільки позитивне значення для розвитку людини, суспільства, культури 
і техніки. Скеровуючи та впорядковуючи неусвідомлені імпульси первісної людини, ритуал часто 
заважав їй діяти і мислити розумно, перешкоджав розвитку свідомості, гальмував творчі здібності. 
Ритуали часто набували автоматизму, механічного несвідомого існування, а тому призупиняли 
розвиток людства. Завдяки домінуванню ритуалу сформувалася тенденція переоцінювати минуле, 
боязнь змінювати у житті людини будь-що, осторога будь-яких нововведень. Ритуал – це 
потужний формуючий чинник звички, яка посилювалася колективною формою буттєвості. 
Первісна людина формувала звички абсолютного контролю над своєю поведінкою, а втрату 
свободи компенсували колективна солідарність і передбачуваний порядок. Отже, ритуальна 
техніка та пов’язана з нею дисципліна, суворі моральні обмеження, що приписували табу, 
виявилися надзвичайно важливими для формування самоконтролю в людини, а згодом сприяли як 
технічній, так і культурній діяльності.  
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Підводячи підсумок нашого дослідження, зазначимо, що саме в архаїчній культурі в 
результаті архаїчних практик формувалася первісна техніка. Вся сфера існування первісної 
людини – ритуал, танець, магія, табу – послужила міцним фундаментом для подальшого 
розвитку людини. Техніка ритуалу заклала строгу основу порядку і смислу в житті людини. 
Первісна потреба в порядку й досягненні його за допомогою повторюваних дій стала основою 
для всього розвитку людської культури. Завдяки порядку людина отримала певний контроль над 
власними ірраціональними пориваннями, емоційними імпульсами, певний захист від 
неконтрольованих дій інших людей, а головне – людина зуміла переносити цей порядок на 
природне оточення, виявляти порядок у русі планет, в облаштуванні космосу загалом. Архаїчна 
духовна техніка відіграла важливу роль у людському розвитку, а згодом і в його гальмуванні. 
Технічна діяльність людини здійснювалася не в раціональних формах, а в анімістичній 
модальності. Головною особливістю анімістичного розуміння техніки було трактування 
природних процесів як діяльності душі. В архаїчній культурі основним способом передачі 
технічного досвіду була усна традиція, а також наслідування, повторювання та запам’ятовування. 
Архаїчна техніка генетично була зорієнтована на життя, а не на працю та владу. Проте в рамках 
технократичного дискурсу розвиток техніки подається як самоціль. Однак для первісної людини 
матеріальна техніка не була визначальною. В її світогляді панували інші цінності. Саме тому 
техніку не включали у картину світу, її ніби не помічали. Пов’язано це насамперед з уявленнями 
людини про себе, природу, своє місце у світі та з духовними цінностями епохи. Знаряддя праці для 
архаїчної людини служили не головними «оперативними агентами» людського розвитку, а лише 
допоміжними інструментами, а відтак перебільшення ролі знарядь праці, зброї, технічних 
пристроїв та машин викривило реальний шлях розвитку людини.  
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Summary 
Tereshkun O. Archaic Paradigm of Technology. In the context of historical transformation paradigms 

studied by techniques of historical reconstruction and explication archaic paradigm of technology. The main 
intention of the study archaic paradigm of technology – technology genesis link from ideological view of the world 
of primitive man and the history of technology to provide humanistic content. Proved that technical activities carried 
out by primitive man not rational forms, and animistic modality. Established that the main feature of animistic 
understanding of technology was natural interpretation of development as a soul. In archaic culture technique 
created the first man, ritual, magic, semiozys, tools, clothing, weapons and so on. The main way of transferring 
technical expertise was oral tradition and imitation, repetition and memorization. Keywords: archaic paradigm of 
technology, technique, paradigm, man, ritual, magic, world outlook, world view. 
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ ИСТОЛКОВАНИЯ МИРА 
 
Рассматривается феномен нового парадигмального сдвига, связанного с обращением к 

квалитативной стратегии научного анализа, одним из проявлений которого являются типологические 
построения. Основываясь на широком охвате типологических построений в конкретных дисциплинах, 
автор обращается к их конструктивному концептуальному анализу. Указаны особенности онтологических 
оснований типологических конструкций, их место в постнеклассической познавательной системе, 
традиционных видах систематизации научного знания. Ключевые слова: целостность, типология, 
систематизация научного знания, конструктивизм, методология. 

 
В истории познания сложилось множество вариантов истолкования мира. Среди них можно 

выделить квантитативно-количественный и квалитативно-качественный варианты, распадающиеся 
на ряд близких им в логическом смысле познавательных приемов. Оба варианта анализа мира были 
заложены ещё в античности, но в процессе развития философско-научного знания, указанные 
стратегии миропонимания часто разводились по разные стороны, не создавая продуктивного 
синтеза. Генетически первым оформилось в�дение целостности мира в его качественном 
многообразии. С древнейших времен поиск связующей основы всего сущего, поиск целостности 
мира явился неисчерпаемой областью познавательных интенций. Однако представление о 
целостности мира, заложенное ещё в античности и имевшее ярко выраженный онтологический 
характер, к Новому времени оказалось утраченным. Философия и нарождающаяся классическая 
наука Нового времени выдвинули квантитативную познавательную стратегию, которая, с одной 
стороны, обеспечила цивилизационное развитие, с другой – односторонности и редуктивистский 
стиль мышления. Со временем идея целостности была подменена понятием системы, а органичное 
многообразие связей – формально-механическими и функциональными соотношениями.  

В ХХ веке успехи различных форм системных исследований, начиная с Л.фон Берталанфи и 
заканчивая теорией сложных самоорганизующихся систем, укрепили позиции квантитативного 
приема, делавшего излишним рассмотрение мира как целостного. И хотя целый комплекс наук не 
воспринял в полной мере квантитативную стратегию (среди них биология, науки о человеке, 
геология, языкознание) и сохранял ориентацию на целостно-качественный подход, она, тем не 
менее, во многом оказалась утраченной. В результате была предана забвению способность 
различать в общей картине мира качественные определенности сущностей и целостность как их 
характеристику. Произошла утрата идеи квалитативизма и перед исследователями, прежде всего 
методологами, встает задача вновь обрести ориентиры, позволяющие достичь в�дения мира как 
целостности. Эта задача имеет свои сложности. В её решении мы сталкиваемся либо с вариантами 
унификации и стандартизации в анализе мира, либо с восприятием его как хаотичного, 
раздробленного, лишенного значимых социальных и культурных образцов. Вот почему сам факт 
признания целостности мира (неизбежно связанный с признанием наличия в нем дискретностей) 
не приводил к разработке приемов, позволяющих зафиксировать модусы целостности и добиться 
содержательной полноты их анализа. Фокусировка познавательного процесса на признании мира 
как целостности, требует выработки конкретных приемов достижения указанного в�дения мира.  

К настоящему времени представители разных научных направлений осознают 
необходимость осмысления создавшегося в познании положения, вызванного отсутствием 
единого общетеоретического подхода, направленного на выделение качественных состояний 
природного и социального мира, неразрывно связанных с принципом целостности. Вот почему, 
современная познавательная ситуация делает актуальным обращение к познавательным 
парадигмам, приоритетом которых является выявление качественных определенностей сущего.  

Методологическая составляющая современной эпистемологии, все более ориентирует на 
использование познавательного потенциала квалитативной стратегии, что предполагает 
разработку новых содержательных концепций и влечет за собой развитие и обновление теоретико-
методологических средств познания. Интеллектуальным ориентиром, задающим стратегию 
анализа и координирующим исследовательские действия указанной направленности, является 
принцип целостности, идеи холизма. Теоретико-методологический анализ указанного принципа и 
его модусов позволит преодолеть негативное отношение к понятиям квалитативной 
направленности и сделать холистическую методологию полновесным инструментарием 
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современной науки. Одновременно это позволит выявить плодотворность тех познавательных 
подходов, которые длительное время находились в тени научного познания и лишь в условиях 
складывающейся новой познавательной парадигмы приобретают возможность 
продемонстрировать научную состоятельность и перспективность.  

 Исторический анализ феномена целостности и его теоретико-методологическое прочтение 
позволяют выделить ряд научно-философских подходов, раскрывающих его сущность, среди 
которых ведущее место занимают исследования типологической направленности. В последние годы 
мы сталкиваемся с усилением интереса к осмыслению типологической проблематики, что связано, 
наряду с другими показателями, с близостью ее современным познавательным тенденциям [2]. 
Интерес к проблемам целостности и типологии мы встречаем также в зарубежной 
исследовательской литературе. Безусловно, прежде всего, это ставшие классикой работы М. Вебера, 
однако следует выделить и ряд более поздних работ зарубежных авторов, затрагивающих указанную 
проблематику [9]. Однако всесторонность анализа не достигнута. Мы сталкиваемся с постоянным 
превышением возможности теоретико-методологического осмысления проблем типологии, а 
частота использования понятия «тип», стремление «типологизировать» определенный круг явлений 
довольно часто приводит к некритической экстраполяции указанного понятия и, как следствие, 
процедуры типологизации на объекты, не соответствующие логико-методологическому статусу 
процедуры типологизации. Дискуссия, состоявшаяся на страницах одного из научных журналов, 
лишь указала на проблемы, связанные с исследованиями типологической направленности, хотя сам 
факт подобного обсуждения примечателен [4].  

К настоящему времени, как правило, мы имеем дело с конкретно-научными исследованиями 
типологической направленности, лишенными всесторонней логико-методологической 
проработанности, что приводит к демаркации научного и философского анализа типологических 
построений, лишая их полноты рассмотрения. И хотя обращение к принципу целостности, 
использование типологических познавательных приемов нарастает, однако единого фокуса анализа в 
настоящее время нет. Философское осмысление типологической проблематики не успевает за 
динамикой ее распространения, прежде всего, в конкретно-научной практике. Не сформулированы 
ключевые проблемы ее философского обоснования, не предложены наиболее перспективные решения, 
достаточно размыт язык научных дискуссий по указанной проблеме. Обращение к типологизации как 
самостоятельному познавательному приему не сопровождается теоретическим обоснованием и 
зачастую остается в рамках историко-описательного подхода, что делает уязвимым теоретико-
методологический статус типологических построений. Указанное нами отсутствие единой смысловой 
целостности в исследованиях типологической направленности делает актуальным задачу достижения 
научного консенсуса в рассмотрении проблем типологической направленности. Вот почему, в число 
первоочередных задач не может не войти осмысление типологических построений как формы 
реализации принципа целостности, анализ эпистемологических регулятивов, позволяющих выявить 
качественные определенности сущего, анализ онтологических оснований типологии, прояснение 
концептуального аппарата типологических построений.  

 Нельзя не признать, что отсутствие на сегодняшний день единых теоретико-
методологических представлений о типологии как модусе целостности образует значительную 
методологическую брешь. Анализ и разрешение проблем, встающих перед исследователями при 
обращении к феноменам целостности и типологии, позволит прояснить их сущностное начало и 
преодолеть их некритическое использование в виде стихийной познавательной процедуры и, тем 
самым, избежать неправомерного навязывания типологизации тем явлениям и объектам, которые 
не соответствуют требованиям, предъявляемым указанному познавательному приему. 

 Поставленные задачи требуют прояснения ряда вопросов, в числе которых, наряду со 
многими другими, история формирования типологических построений, анализ понятий и 
логических принципов, раскрывающих понятия «целостность» и «тип», рассмотрение 
онтологических оснований типологических построений, выявление эпистемологических функций 
типологии, проблемы систематизации научного знания, одним из видов которой является 
типология. Следует также помнить, что безусловным требованием полновесного анализа 
типологических построений является учет как общетеоретических и методологических 
положений, так и социокультурных условий формирования типологии.  

 Проведенный мной анализ типологических построений позволяет сделать следующие 
выводы. Прежде всего, следует указать кодификацию понятий, структурирующих концепты 
«целостность» и «тип». Среди таковых понятия «Единое», «часть-целое», «гештальт», «форма» и 
ряд других. Указанный логико-понятийный аппарат мы встречаем как в историко-философском 
анализе типологических построений, так и в конкретно-научных исследованиях типологической 
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направленности. Кроме указанных понятий интерес представляет современное прочтение понятий 
«система» и «структура», неизбежных в анализе типологических построений, заставляющее по-
новому взглянуть на системно-структурный подход в целом и его современное прочтение – 
синергетику. Исследователи справедливо отмечают методологическую значимость синергетики 
для восприятия мира как целостности: «Синергетику, вне всякого сомнения, следует относить к 
универсалистскому направлению. Есть два важнейших течения – ранее упомянутый редукционизм 
и холизм. Синергетика занимает промежуточное положение между этими двумя крайностями или, 
лучше сказать, положение посредника» [7, с. 246]. Следует также отметить, что анализ понятий 
типологической направленности представляет интерес ещё и как язык современного познания в 
его особой, внерациональной специфике. 

 Типологические построения, отражающие устойчивые характеристики сущего, не могут не 
затрагивать проблем онтологии. Обращение к онтологическим истокам типологии позволяет 
указать на понятие «архетип», модификации которого, затрагивающие социально-экономическую 
динамику бытия, сыграли роль в становлении научного понятия «тип» [5]. Анализ онтологических 
оснований типологических построений позволяет истолковать конкретно-научные исследования 
типологической направленности как вариант региональной онтологии, а феномен целостности как 
базовую, допредикативную характеристику бытия. Кроме этого, анализ типологической 
проблематики применительно социально-исторического знания позволяет говорить об 
осмыслении бытия и как сущего, и как возможного, затрагивая вопрос изменения онтологической 
парадигмы. Важным показателем всех типологических построений является изначальная 
объективная структурированность типологизируемой реальности, ее исходная устойчивость, 
позволяющая избежать «онтологической иллюзии» [6].  

 Обращение к проблеме систематизации научного знания и рассмотрение таких ее вариантов 
как классификация, периодизация, типология и теория позволяет подчеркнуть особенности 
каждого из них. Типологические построения тесно связаны с классификационными процедурами. 
И в лингвистике, и в биологии, проблемы типологии «выросли» из проблем морфологической 
классификации языков и биологических организмов. Тот факт, что оба познавательных приема 
имеют инструментальный характер, наделены формально-логической близостью, приводил к 
тому, что внимание исследователей привлекали, прежде всего, те аспекты типологического 
подхода, в которых он выступает в классифицирующей функции, то есть преимущественно в 
формальном отношении как некая калькуляционная процедура. В свое время такое понимание 
типологических процедур предопределило и их оценку. Порой типологические познавательные 
приемы рассматривались как техника первичного классифицирующего расчленения объекта. 
Однако резкость классификационных границ, возможность быть выстроенной с опорой на 
минимальное количество показателей, все это проигрывает в сравнении с характеристиками, 
которые мы находим в типологических построениях. И если понятие «класс» однозначно делит 
материал, то в понятии «тип» устанавливаются динамические зависимости по форме «больше – 
меньше». Понятие «тип» наделено «плавностью» переходов, и, в то же время, устойчивостью и 
повторяемостью признаков, создающих его структуру, что заставляет вспомнить теорию нечетких 
множеств Л. Заде. Понятие «тип» демонстрирует значимость так называемых размытых понятий и 
соответствующих им множеств, а построения типологической направленности могут 
восприниматься как своеобразный вариант анализа логических проблем неточности.  

 Типологические построения начинают оформляться в начале ХХ века, в период научной 
революции рубежа ХIХ-ХХ веков. Их появление можно рассматривать как отражение нового 
способа в�дения мира, затрагивавшего многие разделы научного и философского знания. 
Известно, что первая четверть ХХ века была ознаменована выработкой новых логик, в числе 
которых модальная, интуиционистская, паранепротиворечивая, проблемы логического 
исследования ценностей, логического следования и ряд других. Исследователи приходили к 
необходимости создания более «тонких» логических воззрений на мир, нежели те, которые были 
выработаны классической логикой. В частности, во многих разделах неклассической логики 
затрагивалось действие закона исключенного третьего. Известно, что этот закон исторически 
возник в рассуждениях о конечных множествах объектов. Но в ХХ веке возникают 
многочисленные варианты теории множеств и закон исключенного третьего уже не одинаково 
применимым в рассуждениях о любых объектах. В контексте анализа типологических построений, 
как модуса целостности, следует подчеркнуть особую значимость паранепротиворечивой логики. 
Она связана с именем отечественного логика Н. А. Васильева, высказавшего, ещё в начале ХХ 
века, сомнения в неограниченной приложимости закона непротиворечия и считавшего 
необходимым ограничить действие закона исключенного третьего [1]. Васильев отмечал, что 
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классическая логика подходит к противоречиям несколько прямолинейно. Так если при опоре на 
классическую логику, теоретическое положение, при наличии в нем противоречий, устраняется, то 
паранепротиворечивая логика оставляет право предпочтения, выбора из суммы составляющих. 
Ведь среди воззрений содержащих утвердительные или отрицательные суждения, есть ещё и так 
называемые индифферентные суждения, способные выразить гармонию, взаимную органическую 
дополняемость как выражение целостности мира, в противовес раздирающим 
противоположностям формальной логики. Паранепротиворечивая логика затрагивает вопрос 
организации знания, связанный со стремлением отразить мир в его полноте и целостности.  

 Периодизация и типология – взаимосвязанные познавательные приемы. Обращение к 
социально-историческому знанию позволяет указать на трактовку исторического процесса, 
выработанную Г. Гегелем и являющуюся вариантом периодизации, предполагающим введение 
фактора времени, и культурно-исторических типов О. Шпенглера, наделенных временными 
сбоями и воспринимаемых как рядоположенность исторических явлений.  

 Интерес представляет соотнесение таких видов систематизации знания как теория и 
типология. В. С. Швырев справедливо указывал на типологический концепт как «предтечу» 
построения научной теории. «Важным этапом в переходе от эмпирической науки к теоретической 
является возникновение и развитие таких форм, как первичные концептуальные объяснения и 
типологии» [8, с. 312]. Научная практика показывает, что такого рода посредники при переходе к 
теории как высшей форме познания могут представать в виде понятия-образа, каковым 
справедливо считается понятие «тип». Типологические обобщения способны объединить в одну 
целостность чувственное и логическое, выступить в виде своеобразного «интеллектуального 
образа». Анализ теории и типологии позволяет отметить, что разделение знания на высший пласт 
«теория» и низший – «информации о феноменах», не может считаться единственным вариантом 
организации знания. Успешное научное знание характеризуется тем, что теория, метод и факты в 
нем не стратифицированы, а интегрированы на основании определенного принципа, в 
рассматриваемом нами случае – на основании принципа целостности. Кроме этого, мы можем 
отметить методологическое превосходство типологических построений перед теорией. Известно, 
что теория является выверенной, логически связанной и непротиворечивой системой знания. 
Однако познавательное совершенство теории приводит к методологическим затруднениям. Оно 
связано с тем, что совершенные формы (каковой является теория), в силу выверенности их 
логического построения становятся самодостаточными и, во многом, статичными. И этот ореол 
безукоризненности, свойственный теории, оказывается камнем преткновения, лишая 
«совершенное» эффективной подвижности, возможности улавливать познавательные нюансы, 
столь значимые для современного состояния знания. 

 В числе функций типологии может быть выделена коммуникативная функция. Известно, 
что понимание требует общего языка для коммуникантов, универсальных базисных понятий, 
понятных всем, наличия образных или логических посредников. Таковыми могут быть как общие 
для всех людей компоненты психики, явленные в чувственных формах о которых пишет А. Айер, 
так и логические инварианты репрезентации мира, представленные понятием «тип». Следует 
указать также на логически связанную с коммуникативной функцией интегративную функцию, 
присущую типологическим построениям, которые фокусируют «пороговые» значения в 
постижении сущностных характеристик бытия.  

 Говорить о дисциплинарном статусе типологических исследований сложно, ибо они 
формируются в самых различных областях знания. В свою очередь это не может не порождать 
пристального интереса к поиску общей логики типологизации. К настоящему времени мы не 
можем говорить о единой исследовательской методологии. Тем не менее, выделить 
познавательные процедуры, сопровождающие создание типологических построений, вне 
зависимости от дисциплинарной принадлежности можно. Одной из наиболее значимых явилась 
идеализация, значение которой применительно типологических построений продемонстрировал 
М. Вебер. Именно идеализация позволяет выявить «теоретическую идею» предметностей мира, 
привести к возможности «интеллектуального созерцания», к открытию глубинного сущностного 
начала типологизируемого. Образно говоря, именно идеализация «лепит» тип. Существенную 
роль в создании типологических построений играют сравнение как познавательная процедура и 
различные варианты научного обобщения. Пример плодотворного использования сравнения при 
создании типологических конструкций мы находим в лингвистике. Так в языкознании он 
способствует прояснению наличия сходных черт в генетически не связанных языках, проблеме, 
неизбежной при отыскании языкового типа. Указанная идея была сформулирована Ж. Вандриесом 
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в докладе под названием «Сравнение в лингвистике», прочитанном, в свое время, на заседании 
лингвистического общества в Париже [10]. 

 Останавливаясь на процедурах, участвующих в создании типологического модуса 
целостности, нельзя не указать на конструктивизм, положения имеют различные версии, в том числе 
и в анализе феномена целостности. «Чтобы постигать целостность, не нужно полагать ее 
независимого существования в качестве абсолютного начала. Постижение целостности есть плод 
конструктивных усилий. В�дение целостного необходимо для возникновения конструкций, но 
никакое целое не появляется без конструирования» [2, с. 73]. В социально-исторических 
построениях обращение к конструированию неизбежно уже в силу того, что в�дение эпохи никогда 
не бывает «окончательно-безоговорочным» и часто мы сталкиваемся с потребностью его 
переосмысления. Взаимодействуя с конкретно-исторической реальностью, исследователь фиксирует 
ее устойчивые состояния, которые получают объяснения в виде целостных концептов, одним из 
которых является тип. Следует подчеркнуть, что процесс конструирования типологической 
целостности должен учитывать такой генетически обусловленный фактор как естественная 
структурированность типологизируемого. И если конструктивистские модели, задаваемые порой 
исключительно формально-аналитическими процедурами, вовсе не требуют онтологической 
«привязки», то типологические построения всегда имеют онтологическое основание, во многом 
определяющее теоретико-методологическую эффективность их функционирования.  

Мы остановились лишь на отдельных характеристиках типологического модуса 
целостности. Но, даже исходя из этого краткого анализа, можно сказать, что типологический 
концепт отражает требования современной познавательной парадигмы, связанные с отсутствием 
жестких смысловых границ, открытостью горизонтов значения, легитимируя такие 
характеристики современного мышления как гибкость и нелинейность. 
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Summary 

Matrosova N.The Typological Concept of Interpretation of the World. The article "The typological 
concept of interpretation of the world" examines the phenomenon of the new paradigm shift that is associated with 
the address to obtain qualitative strategy of scientific analysis, one manifestation of which is the typological 
construct. Based on the wide coverage of typological constructions in specific disciplines, the author refers to their 
constructive conceptual analysis. We point out the ontological foundations of typological structures, their place in 
post-non-classical cognitive system, traditional forms of systematization of scientific knowledge. Keywords: 
integrity, typology, classification of scientific knowledge, constructivism, methodology. 
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ПЕРВИННИЙ ОБРАЗ СВІТОТВОРЕННЯ У ПАРАДИГМІ  
КРИТИЧНОГО МОДУСУ САМООПИСУ 

 
Зміст дослідження визначає інтерпретація метафорично-образного ядра символічного виробництва. 

Зв’язок людини та світу становить класичну проблему філософії, науки, релігії. Методологічні настанови 
структурно-конструктивних особливостей цього зв’язку визначаються концепцією світотворення 
Н. Гудмена та теорією соціальних систем Н. Лумана. Виокремлено конструктивну систему 
функціонального взаємозв’язку. Структура світобачення в культурному та соціальному полі відтворює 
конфлікт легітимності знання світу та влади. Це дослідження обмежене лише питанням віддзеркалення 
світу в горизонті людської самобутності. Розвиток досліджуваної тематики відкриває шлях визначенню 
процесів відтворення, виробництва та споживання образу в новітніх ідеологічних, мистецьких та 
філософських інтерпретаціях парадигм світобачення. Ключові слова: символічне виробництво, соціальна 
система, конструктивна система, світ, функціональна модель, «світове яйце», «лабіринт», метафора, 
міфопоетичний образ світу, генеалогічний універсум. 

 
Тема статті пов’язана із парадоксальним відношенням взаємозамінності понять «світ» і 

«людство» при застосуванні поняття «горизонт». Усталена симетрія об’єктивної значущості 
поняття «світ» і феноменального визначення поняття «людство» відграє важливу роль для 
історії наукового пізнання. Ми можемо спостерігати, як на основі елімінації інтелектуальних і 
чуттєвих уявлень, пов’язаних з існуванням людини вироблялось наукове поняття світу. Так 
само паралельний процес спостерігався в людському самопізнанні. Приміром, впровадження 
концепції «гуманітарних наук», теорії «наук про дух», претензії окремих галузей наукового 
знання посісти домінантне місце в структурі пізнання, наприклад, історичних наук у пізнанні 
закономірностей суспільного розвитку, психології в розумінні особливостей, закономірностей 
та причин людської поведінки тощо. 

Поняття світу відграє таке ж саме значення в теорії соціальних систем, відповідно до 
викладеного Н. Луманом погляду, що поставив під сумнів теоретичний ефект акумуляції 
емпіричного знання в соціальній теорії [див.: 5, с. 15]. Отже, вироблена історією науки модель 
розуміння суспільства відображає «дефіцит раціональності» (Н. Луман) [див.: 5, с. 615]. На 
нашу думку, він є наслідком очікування кумулятивного ефекту в символічному виробництві 
знань про людину та світ, тобто переконання, що суспільство і людина, перетворюючись на 
об’єкти пізнання, змінюються. 

Системний підхід і його теоретичне обґрунтування Н. Луманом знайшли широке визнання в 
Україні. Насамперед, слід відзначити використання одного з центральних понять теорії Лумана 
«аутопойезіс» (в українській термінології також використовується написання «аутопоезис») для 
аналізу українського суспільства як соціальної системи (В. Овчаренко [8], О. Пономаренко [11], 
О. Зайцева [3]), у вирішенні актуальних проблем методології права (Н. Арабаджи [1], 
Н. Орловська [9]), для опису взаємодії та конкурентоспроможності суб’єктів економічних 
відносин (Г. Мазур [6], Є. Рудніченко [10], С. Чурилов [13]), як детермінанта мережевих 
комунікацій (О. Кучерук [4]). Місце і роль теорії соціальних систем Лумана в соціологічному 
теоретизуванні представлено в дослідженні теоретичного плюралізму сучасної соціології, яке 
проведено М. Соболевською [12]. Загальні принципи системного підходу Н. Лумана 
використовуються для аналізу медійного простору та становлення інформаційного суспільства в 
Україні (Н. Іщук, Н. Степанюк, О. Дольска, І. Харченко, Т. Пушкар, Д. Кіслов), в контексті аналізу 
технологій управління (О. Славіна, В. Колтун, Ю. Бєлікова).  

Отже, головні напрями досліджень спрямовані на використання соціальної теорії Н. Лумана 
та поняття аутопойезису для вивчення механізмів відтворення в сучасному суспільстві на рівні 
економічних відносин, у перспективі розвитку інформаційних технологій та з метою розвитку 
технологій соціального управління на державному рівні та місцевого самоврядування. 
У теоретичному плані також показовою є спрямованість використання доробку Лумана з метою 
аргументації автономії соціального та політичного поля влади. Проведення такої стратегії 
дискурсів у культурному та соціальному полі містить ризик перетворення наукового 
інструментарію на ідеологічний інструмент прихованого примусу. Обмеження теоретичного 
аналізу практичними інтересами серед наслідків включає і те, що влада починає використовувати 
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науку для самоопису, метою якого є підвищення ефективності механізмів соціального контролю. 
Серед непередбачуваних наслідків використання ідеологізованої соціальної науки є і фактор її 
перетворення на елемент соціальної маніпуляції. Тож, наявність питань пов’язаних із 
фундаментальними науковими питаннями, як, наприклад, взаємозв’язок «світу» та «людини» є 
запорукою збереження автономного простору інтелектуального досвіду, тобто такого простору 
мислення, який не може використовуватися в інтересах влади та з метою обґрунтування практик 
прихованого примусу, а лише, як утверджував Н. Луман, із «чистого зацікавлення». Аналіз 
досистемного образу світу становить відкритий напрям для філософії в Україні. 

Метою статті є виокремлення такого напряму дискусії, в якому враховується не 
кумулятивний ефект наукового знання, а континуальність критичного потенціалу філософії. В 
окресленні платформи дискусії ми маємо врахувати кілька факторів, які мають визначити 
диспозицію її учасників. Нашим завданням є аналіз специфічних ознак символічного виробництва 
образу світу. Гіпотезою нашої розвідки є те, що безперервність символічного виробництва 
функціональної моделі забезпечується метафоризацією впорядкованості сфери існування людини і 
всесвіту, дій та прагнень, що визначають людську самобутність та самоздійсненність людини у світі. 

Відмінність світу та людства виражає протилежність області застосування понять. Поняття 
«світ» ототожнюється з природознавством. Поняття «людство» зумовлюється розмаїттям 
людського буття у світі. Кумулятивний ефект наукового знання виникає тоді, коли наукова теорія 
перетворюється на інструмент соціального контроля та претендує на самоопис дійсності мовою 
наукових теорій. Тож, відмінність світу та людини має значення не емпіричної достовірності, а 
виражає схематизацію інтелектуальних і чуттєвих уявлень у культурному та соціальному полі. 
Таке твердження, відображає внутрішньо-системні процеси пізнання, що залежать від 
зацікавлення, а не інтенцій досконалості чи недовершеності. 

Розв’язання проблеми кумулятивного ефекту знання зумовлюється постановкою питання 
про критичний модус самоопису, позначеного Н. Луманом. Дефіцит раціональності, на наш 
погляд, характеризує символічне виробництво соціальних систем у сучасному світі. Його слід 
аналізувати не в контексті традиційних для соціальних наук дисциплінарних матриць, що 
виражаються проблемами еволюціонізму та кризи відповідно до парадигми протиставлення 
стратифікаційної та функціональної моделі диференціації соціальних систем. 

Методологічна настанова нашого дослідження виходить з ідеї дворівневих теорій 
соціальних систем, представленої Н. Луманом. Теорія першого рівня, в нашому випадку, включає 
проблему символічного виробництва образу світу в контексті протиставлення стратифікаційної та 
функціональної моделей. Теорія другого рівня засновується на концепції світотворення, 
впровадженої Нельсоном Гудменом для опису структурної організації та інтерпретації 
конструктивних систем. Виокремлення образу світу в функціональну модель досистемної мови 
дозволяє охарактеризувати світ як задану мовами множину, тобто світ є множиною, що задається 
мовами, які включають як підмножину досистемну мову. Системні мови функціонують як мови 
фізики, математики, повсякденності. 

Мова фізичної науки дозволяє сконструювати світ об’єктних сутностей, математична – світ 
інтелігібельних сутностей, тобто таких, що осягаються розумом, мисленням. Зрештою 
феноменологія дозволяє описати життєвий світ особистості. Втім, незалежно від системи опису 
слід визнати, що він не може бути вичерпним, оскільки потребує інтерпретації та коментарів, а 
також становить «раціональну реконструкцію» зв’язку ідей [див.: 2, с. 266]. 

Слід зазначити, що єдиної мови реконструкції світу не існує. Опис світу – це комплекс 
речовистості фізичної мови, відношень математичної мови, повсякденної феноменологічної 
мови. Творення універсальної та адекватної мови опису є завданням, традиційним як для релігії, 
науки та філософії, так і малоймовірним для його виконання. Оскільки універсальна мова має 
відобразити зв’язок світу речей, світу відношень та повсякденного світу. Отже, слід погодитись 
із Н. Гудменом, що філософія не відтворює досвід, але ж і її завдання не в тому, щоби 
відтворити досвід уречевлення та повсякденності, а відобразити його [див.: 2, с. 270]. І в цьому 
розумінні вона виконує функцію конструктивної системи у пізнанні світу, самовизначення та 
самоздійсненності людської самобутності у світі. 

Серед факторів, яякі визначають ефективність соціальних порядків, слід відзначити на ті, що 
зумовлюються протилежністю образу природної легітимності соціального зв’язку та штучності 
соціальних порядків. Репертуар образів світу включає різні аспекти функціональних особливостей 
конструктивних систем. У кожному окремому значенні вибудовується концептуальне поле 
«образу світу». Його ядро складає міфопоетичне уявлення про світ, знання та творча діяльність 
репрезентують відгалуження, в яких відобивається відношення світу системи та світу досистемної 
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мови [див.: 2, с. 275]. Функціональні моделі досистемного образу світу такі: (a) «світ» як «світове 
яйце», (b) «світ» як «лабіринт», (c) «світ» як «арена», (d) «світ» як театр життя із «концертом 
світових націй», (e) «світ» як «матриця».  

З усього різноманіття репертуару образів світу це дослідження зосереджене на 
співвідносності образів «світового яйця» та «лабіринту». В них і сьогодні відтворюється 
протистояння «влади» і «знання». Сучасна «влада» шукає опору своєї легітимності не тільки у 
свідомості громадян, а й у «стандартизації вірувань». У них, на наш погляд, прослідковується 
обмеженість уявлення природності соціальних порядків як таких, що відповідають нормам 
генеалогічного універсуму. Образ «світового яйця» є невід’ємним складником масового ритуалу, 
пов’язаного з релігійними і державними святами, а образ «лабіринту» в сучасному мистецтві та 
ігровій культурі набув значення метафори універсальної системи знань і дії. 

Схематизація міфопоетичних образів та їх перетворення на функціональну модель має місце 
у традиціях дописемної культури. Міфопоетичний образ «світового яйця» схематизує зв’язок 
людини з природою. Це уявлення про природу як форму життя та існування; ним вирізняються 
стандарти релігійного та наукового бачення світу. Ототожнення життя та існування, імовірно, 
належить до найбільш архаїчних елементів функціональної моделі. У них послідовність 
природних явищ впорядковується у цикли існування. Міфологічне ядро цих образів пов’язане з 
демаркацією солярних і лунарних циклів та укладанням на їх основі календаря. Представле ними в 
аврамічних релігіях традиціями Песаху, Пасхи, Рамадану засвідчується зв’язок теологічних 
уявленьіз кодифікацією первинних спостережень за природними циклами. У них зафіксована 
структурна протилежність «вічного життя» та «тимчасовості існування». 

Впроваджена Аристотелем концепція зародження та розпаду природних речей вводить 
уявлення природної закономірності, а її застосування для систематизації природознавства 
дозволяє розмежувати фізичну теорію причин і біологічну теорію опису видів. На її основі в 
науці виокремлюються дві сфери пізнавальної діяльності: біологія та фізика. В них виражається 
фундаментальна ознака системного образу світу: відмінність життя та існування. Ервін 
Шредінгер писав: «Упорядкованість, яка спостерігається в розгортанні життєвих процесів, 
походить з різних джерел» [14, с. 82]. Отже, у свідомості людини є різні пласти образу 
світувпорядковуються у функціональну модель. Ядро системного образу світу відображає 
стандарт протиставлення «вічне / тимчасове», та його відгалуження в науці «життя / існування». 
Проте ці опозиції не є безумовними. Ядро образу світу може відображати стандартом 
протиставлення «смертне / безсмертне», а його відгалуження в мистецтві «існування / сутність». 
Відтак, світ є змінною та збірною конструкцією. 

Досистемний образ світу зумовлюється міфопоетичними конструкціями. Наприклад, 
міфопоетичний образ «світового яйця». На відміну від лінійної модуляції системного образу світу 
вони відображаються у векторах нарації. Їх розбіжності засвідчуються, принаймні, двома мотивами: 
у китайському оповіданні Пань-Гу міститься мотив перетворення або народження людини зі 
світового яйця. Інший мотив збереглися у фіно-угорських та слов’янських народів у казкових 
оповіданнях про Кощеєву загибель. Приховати власну смерть – один із найдавніших мотивів, перше 
літературно-письмове згадування цього мотиву належить до єгипетського оповідання «Казка про 
двох братів». Зв’язок Кощеєвої загибелі із символом «світового яйця» та календарним циклом змін 
пір року містить інтерпретація Володимира Топорова та Ромена Назірова [7].  

Власне Кощей, який приховав свою смерть, є архетипним образом людського втручання у 
природний хід речей. Він є своєрідним образом «тіні-двійника» існування. Власне у протистоянні 
Кощея і богатиря в одне ціле згортаються архетип «тіні-двійника» та архетип «героя, що визволяє 
сонце». Це згортання забезпечує не тільки цілісність сюжету панування, а й легітимність уявлення 
смислів упорядкування: «влада, що втаємничує, краде» та «влада, що боронить, захищає та 
охороняє». У цьому сюжеті народжується міф «царського місця», яке є «тінню» самого себе, яке 
протиставляється «царській справі», яка є дією сонця. Міфологія легітимності влади 
відслідковується артефактах влади. Наприклад, образ «короля-сонця» Людовика XIV 
викарбуваний на золотих монетах, луїдорах, де на реверсі зображено колісницю Геліоса. 

Утвердження демократії перенесло проблему «царської справи» до розв’язання проблеми 
виховання особистості. Її філософське осмислення представляється в дискусії Сократа і Софістів. 
У діалозі Платона «Євтедем» («Ευ�θύδημος») розмова точиться довкола виховання і справ 
«царського мистецтва». Слово «царське» в сенсі «найважливішого у справах управління» 
[Plato. Euthydemos 291b]. Майже в середині розмови Сократ, відповідаючи на запитання Критона, 
наводить пару порівнянь: полювання дітлахів за воронами, а інше – з перебуванням у лабіринті. 
У символічному вимірі цих прозорих порівнянь вміщується одна суттєва проблема непрозорості 
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образу світу в культурному та соціальному полі. Не менш важливе й те, що наведені Платоном 
приклади впорядковують «полювання» та «лабіринт». Імовірно, що проект лабіринту є моделлю 
тропів полювання, крім того, план лабіринту включає пастки, що також вказує на його зв’язок із 
цим прадавнім мистецтвом. 

Найвідоміша розповідь про лабіринт пов’язана з подорожжю Тезея до Криту і його перемогу 
над Мінотавром. Згадаємо, що особливістю цієї розповіді є парність героїв, розподілених 
відповідно до ґендерного принципу в генеалогічному універсумі. Показовим є те, що в міфі жінки 
представлені зрадницями стосовно чоловіків. Тема жіночої зради – постійна у міфах. Аріадна 
зраджує батька, Тезея, пізніше Олена Прекрасна зрадить чоловіка, Клітемнестра – Агамемнона. 
Наслідки зради жінок завжди печальні: Мінос, батько Аріадни, втратить владу над Афінами, 
помститись за ганьбу Менелая, чоловіка Олени Прекрасної, допоможе Троянська війна, відносини 
Клітемнестри та Агамемнона, дружини та чоловіка, приведуть до трагічної розв’язки Ористеї. Так 
само і необхідність побудувати лабіринт пов’язана із таємницею бажання Пасіфаї. 

Дедал, образ технічної досконалості людства, допомагає зберігати симетрію у відношеннях 
людського світу. Він допомагає Пасіфаї задовольнити своє кохання до бика, а потім, створює 
будівлю, в який плід породжений цим коханням, Мінотавр, буде прихований від чужих очей. Так 
само як і Пасіфаї, Дедал допомагає Міносу утримувати своє панування над Критом. Можливо, що 
греки, розповідаючи про Дедалові діяння, передають нам розуміння того, що світ генеалогічного 
універсуму є недосконалим і в ньому постійно відбуваються мутації, порушується симетрія. 
Відтак, мають бути створені засоби, які підтримують його симетрію та гармонію. 

Періодично симетрія наративу зазнає мутацій. Тезей переодягається, разом із 
супутниками в жіноче вбрання – це одна з перших продій в оповіданні про подорож Тезея на 
Кріт. Вона показує, що легітимність розподілу соціальних ролей підпорядковується не 
природним факторам, а доцільності. Так, заради певної мети, а міфи про Тезея – це 
вивільнення Афін від критського панування, чоловіки можуть переодягнутись у жіноче 
вбрання. Наступний етап пов’язаний із перебуванням Тезея на Криті. І «золота нитка» Аріадни 
вирішує долю Тезея та його повернення після перемоги над Мінотавром. У цьому випадку 
Аріадна йде проти батьківської влади. І її приклад підтверджує, що легітимність усередині 
генеалогічного універсуму є відносною, оскільки залежить від бажань. І Аріадна, як і її матір 
Пасіфая, у певні моменти свого життя керуються бажаннями, які ставлять під загрозу чи 
руйнують лад, розбудований на принципах природної легітимності генеалогічного універсуму. 
Наступний етап – повернення Тезея, який постає переможцем Мінотавра, до Афін. У 
відносини Тезея та його улюбленої втручається Діоніс. І Аріадна залишає Тезея. Відтак, ми 
можемо зрозуміти, що людське та божественне не можуть «злитися» в одне ціле. Людина має 
підкорятися навіть примхам, якщо вони мають божественне джерело. Вимушене прощання з 
Аріадною стає причиною іншої трагедії. Вітрила на кораблі, яким плив Тезей, не змінили з 
чорного на білий колір. Це мало би означати, що подорож завершилася добре і Тезей 
повертається переможцем в Афіни. Утім, сталося по-іншому: вітрила були чорні, тому батько 
Тезея, Егей, подумавши, що його син загинув, кинувся зі скали у море. Цей елемент розповіді 
також навертає розуміння на те, що всі зв’язки в генеалогічному універсумі, як зв’язок батька 
та сина, умовні, що існують речі більші за будь-яку «генеалогію моралі», якщо скористатися 
метафорою Ф. Ніцше. Отже, вся розповідь про подорож Тезея на Кріт наповнена точками, в 
яких мала би відбутися зміна диспозицій, за аналогією гри у шахи – рокіровка, але вона не 
відбувається. Впорядкованість генеалогічного універсуму не підтримується природністю. 
Парадокс гармонічної рівноваги «вдачі» та «нещастя» становить основу розповіді про подорож 
Тезея на Крит, соціальна рівновага, збалансованість соціальної системи не є природною, а 
цілком залежить від людських діянь. 

Узагальнення образу світу дозволяє встановити такі твердження щодо його 
функціональної моделі: 

Репертуар міфопоетичних образів світу становить основу архітектоніки соціальної системи. 
Міфопоетичний образ «світового яйця» становить дописемний концепт життєвих циклів. 

Людина має вписатись у життєві цикли, але визначення шляху її самобутності становить проблему 
функціональної моделі, яку представляє міфопоетичний образ лабіринту. 

Контамінація міфопоетичного образу «світового яйця» наративами про творення людини або 
про людські діяння становить один із архетипичних елементів протиставлення метафор «світового 
яйця» та «лабіринту» в розумінні протилежності природної впорядкованості та людських діянь. 

Математична модель «світового яйця» та «лабіринту» є відмінними ментальними моделями. 
Математична модель «світового яйця» елептична; вона нагадує про коловороти небесних тіл; 
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математична модель лабіринту – синусоїда. Лабіринт – це символ «прихованої таємниці»; 
і,розв’язуючи її, герой проходить випробування лабіринтом – це один із центральних сюжетів 
героїчної міфології. І якщо «світове яйце» є природним символом, то «лабіринт» є моделлю 
штучною. Якщо образ «світового яйця» віддзеркалює свою тінь-двійника – це образ людини, то 
образ «лабіринту» становить сіть відображень людської самобутності в світі. 

Стратифікація образу світу становить множину вірувань стандартизованих у теології, 
філософії, науці. Верифікація твердження про те, що теологія є специфічною відзнакою західного 
релігійного етосу, маючи на увазі ототожнення «західного» з «європейським», а в широкому плані 
«євроатлантичним», в оцінних категоріях – «євроцентричним», становить один із перспективних 
напрямів аналізу соціокультурної реальності на основі демаркації стратифікаційних і 
функціональних моделей. Імовірно, що теологія становить функціональну модель релігійної мови 
та має бути репрезентована в окремому напрямі досліджень. 

Взаємозв’язок функціональної та ментальної моделі світу становить важливий елемент 
розуміння дійсності, як зазначив Д. Р. Форрестер: «Ментальний образ світу навколо Вас, який 
Ви носите в своїй голові, є моделлю. У нашій голові не має міста або уряду, або ж країни. 
Наявні лише концепти та відношення, використанням яких послуговуються, щоб 
репрезентувати реальну систему» [15]. 
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Summary 
Yankovsky S. The Original Representation of the World Self-Making into Critical Modus Paradigm. 

The connection between the human being and the world is a classic problem of philosophy, science and religion. 
Methodological guidelines to study structural and design features of this relationship are defined by N. Goodman’s 
concept of worldmaking and N. Luhman’s theory of social systems.  

The constructive system of functional relationships was highlighted in the course of the study from the 
perspective of the critical mode of self-description. The content of the study is determined by the interpretation of 
metaphorically-shaped core of symbolic production. The structure of the world view in the cultural and social field 
reproduces the conflict of legitimacy between the knowledge of the world and the power. 

This study was limited only by the reflection of the world in the horizon of human identity. The development 
of the research area enables to define the processes of reproduction, production and consumption of the image in the 
latest ideological, artistic and philosophical interpretations of the worldview paradigm. 

The original image of the worldview reflects structural organization and interpretation of structural systems. 
It allows to demarcate the paradigm of the competition between stratificational and functional models of the 
differentiation of social systems.  

The world marks the horizon of the human identity generated by the language systems in the cultural and 
social field. The continuity of symbolic production of functional model is provided by the metaphorization of 
regulating in the spheres of human existence and the universe, as well as actions and intentions.  

The repertoire of the world images includes various aspects of functional characteristics of structural 
systems. In each meaning we can easily build the whole tree which trunk is the worldview and the branches 
represent various branches of human knowledge and creative activity in which the world is reflected. 
Keywords :symbolic production, social system, structural system, the world, functional model, “world egg”, 
“labyrinth”, metaphor, mythopoetic world-vision, “genealogical universe. 
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ДВІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 
Соціальна робота – важливий аспект сучасної культури. Сьогодні соціальну роботу трактують 

переважно як діяльність із захисту прав людини. Багато авторів говорять про необхідність системного 
підходу в соціальній роботі, проте науково-теоретичні передумови соціальної роботи як гуманітарного 
знання ще не склалися – головно через відсутність опрацювання її методологічних основ. У статті 
пропонується використання параметричної теорії систем як однієї з таких основ. А також зроблено 
спробу повністю охопити визначення предмета соціальної роботи за допомогою двох подвійних і 
додаткових визначень поняття "система". У статті показано, що подальший розвиток соціальної роботи 
у глобальному контексті сучасності потребує теоретико-методологічного обґрунтування. Ключові слова: 
система, соціальна робота, права людини, загальна параметрична теорія систем. 

 
У наш час соціальна робота стала важливим аспектом сучасної культури. У широкому 

значенні, головною метою соціальної роботи є забезпечення життя та сприяння максимальній 
адаптації всіх членів суспільства до прийнятої в цьому суспільстві системи соціальних відносин. 
Однак таке визначення потребує певних уточнень, оскільки з визначення випадає той шар 
соціальної роботи, який не передбачається безпосередньою державною організацією соціальної 
роботи, а саме «горизонтальні» відносини соціального працівника з людьми, які не 
регламентуються державою. 

Часто соціальну роботу трактують як діяльність із захисту прав людини. У такому 
широкому значенні про сучасну світську соціальну роботу можна сказати, що вона є системою 
духовної та практичної діяльності, концептом якої постають уявлення про захист прав людини. 
Оскільки суспільство постає перед сучасною людиною перш за все в особі держави, то й соціальна 
робота сприймається як першорядний обов’язок держави. На це звертав увагу ще Дж. Локк: 
«Свобода людей, котрі перебувають під владою уряду, полягає в тому, щоб мати постійне правило 
для життя, загальне для кожного в цьому суспільстві та встановлене законодавчою владою, 
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створеною в ньому» [6, с. 16]. Локк пов’язує свободу людини з пануванням права. Тільки воно 
може забезпечувати всім рівне становище у суспільстві. Утім, ще Геракліт наполягав на 
непорушності закону: «Народ повинен битися за закон, як за власні стіни» [2, с. 247]. 

Тоді структурою такої системи соціальної роботи постають засоби організації діяльності 
держави, різних установ і окремих громадян, які визначаються відповідними законами, 
нормативними актами. А субстрат (діючі елементи) цієї системи – самі установи і люди, на яких 
спрямовані дії. 

Справді, в Україні (та в інших пострадянських країнах) світська соціальна робота – це 
насамперед діяльність, яка здійснюється державою на благо своїх громадян, яка включає в себе 
роботу профільних установ – центрів зайнятості, пенсійних фондів, медичних, виховних, освітніх 
та інших організацій. Водночас державна соціальна робота поки малоефективна і має безліч 
недоліків [див.: 3]. Причиною цьому слугує не лише погана організація соціальної допомоги 
(тобто проблема структурного рівня), а й ідеологічні проблеми, пов’язані як із концептуальним 
рівнем, так і зі структурним і субстратним. 

Говорячи про концептуальний рівень, усі автори звертають увагу на тісний зв’язок цього 
принципу з ідеєю правової держави, а саму цю ідею зближують з гуманістичною позицією стосовно 
людини як найвищої цінності. У такому руслі формується соціальна робота в тому вигляді, який ми 
спостерігаємо сьогодні не тільки в Україні, а й на загальносвітовому рівні. В. Нерсесянц зазначає, 
що «історія прав людини – це історія олюднення людей, історія прогресуючого розширення 
правового визнання як людини тих або тих людей для того чи того кола відносин» [7, с. 108]. Але 
що в цьому випадку розуміється під «олюдненням» людей? 

Якщо подивитися з системного погляду, то за цим проглядається тенденція до поступового 
руху в бік спрощення субстрату – до скорочення кількості шарів у такій багатошаровій системі, 
якою є суспільство. А системоутворюючим відношенням, прийнятим як концепт, у цьому випадку 
виявляється відношення ототожнення, без якого не добитися правової однорідності, коли 
громадяни (саме в цьому політико-правовому розумінні) будуть вважатись однорідними у цьому 
відношенні (тотожність у значенні володіння правами) елементи. Усі громадяни рівні перед 
законом, «закон один для всіх». 

Вочевидь, що системне уявлення суспільства й, відповідно, соціальної роботи здійснюється 
тут за реляційним визначенням поняття системи [12]: (А)Система =df t([(A*)a)]), де t – 
відношення рівності, ототожнення, a – властивості людей бути громадянами держави, незалежно 
від статі, віку, віросповідання, майнового стану, займаних посад та інших відмінностей. 

У філософському та політологічному значеннях становлення та розширення прав людини 
пов’язують із поширенням ідей лібералізму. Але при цьому звертається увага на те, що сама собою 
ліберальна ідея ще не забезпечує правової держави. Спостерігаються і негативні наслідки життя 
відповідно до ліберальних принципів. Зокрема, принцип так званих «рівних стартових 
можливостей», здійснюваний при повному невтручанні з боку держави, породжує розшарування 
суспільства, оскільки далеко не всі люди мають здібності та бажання брати участь у жорсткій 
боротьбі та конкуренції. А розшарування, у свою чергу, тягне за собою те, що Дж. Оруелл адресував 
не демократичним, а тоталітарним державам: усі рівні, але деякі все ж «рівніші за інших». 

Спробуємо взяти до уваги те, що, як підкреслював А. Тойнбі, основою і тлом будь-якої 
цивілізації є релігія [9], а персоноцентристська європейська цивілізація спирається на ідею 
толерантності, як у значенні віротерпимості, так і в інших значеннях: расово-фізіологічному, 
психологічному або етнокультурному. Інакше було б неможливим поширення гуманістичної ідеї 
турботи про права окремої людини. «Права людини» стали для європейців, образно кажучи, 
світською релігією. Ця етика має фундамент у різних релігіях, що і дає можливість говорити про 
загальнолюдську мораль. У США є поняття "громадянської релігії", що претендує на роль 
загальноетичної основи всіх світових релігій і "природного права": не вбивай, не кради, шануй 
закони, що захищають людину від іншої людини, від колективів, від держави. Будь солідарний з 
усім добрим. Це і є загальнолюдська етика. 

Не є несподіванкою те, що в тих країнах, в яких релігійне життя виявлено слабо, або ж 
традиція особистої благодійності була перервана (до таких, звичайно, належить і Україна), не 
міститься великих релігійних ресурсів для створення власної концепції соціальної допомоги, 
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аналогічної ідеї прав людини. Водночас у нашому суспільстві у концепції «прав людини» немає і 
міцних філософських засад – вона в готовому вигляді запозичується з міжнародних правових 
документів. Оскільки ця концепція зросла не на власному ґрунті, вона сприймається суспільною 
свідомістю поверхнево і не виконує своєї головної функції – не ініціює громадську діяльність, не 
пробуджує правової свідомості та тяги до справедливості не лише для себе, а й для іншого. 

Серед основних причин ситуації, що склалася, різні автори (в їх числі й українські, й 
російські) зазвичай називають безініціативність людей результатом життя при тоталітарному 
устрої; «колективістський тип ментальності», для якого не властивий персоналізм і повага до 
окремої особистості; східний інтровертований тип духовності тощо. Водночас, всупереч усім 
переліченим причинам, ідея цінності людини, її права на свободу й гуманне ставлення, характерні, 
насамперед, для європейської цивілізації, продовжує декларуватися на державному рівні. Але в 
будь-якому випадку ситуація з правами людини досліджується крізь призму індивідуальної або 
суспільної свідомості. Для європейського способу мислення природним є те, що ніхто не може 
бути більш зацікавленим у забезпеченні прав людини, ніж самі громадяни. І тільки під контролем 
громадянського суспільства держава забезпечує права людини. 

Але для сучасної України більш характерна ситуація, коли багато сторін життя суспільства, 
включаючи соціальний захист і благодійність, регулюється державою. Цей факт говорить про те, 
що суспільство фактично продовжує значною мірою зберігати інерцію колишньої тоталітарної 
системи. Тоталітарну ж систему автор параметричної теорії систем А. Уйомов визначив як таку, в 
якій «будь-яке відношення в субстраті визначається концептом системи» [11, с. 50], інші ж 
відношення просто нівелюються. 

Для суспільств тоталітарного типу характерна майже абсолютна гомогенізація, що 
виявляється як впровадження "городнього" принципу, коли з однакового насіння мають зрости 
однакові рослини. Якщо насіння перемішані, то їх потрібно відсортувати, тобто впорядкувати. 
Саме так робив Й. Сталін, коли переселяв цілі народи, так чинять педагоги, коли організовують 
розподіл та навчання дітей по класах за якоюсь однією ознакою – "гуманітарії", "математики", 
"природники" або, ще гірше – "відмінники", "середні" і "ті що відстають". Але суспільство не 
город, і створення однакових "грядок" тягне за собою появу гомогенних і нежиттєздатних систем. 
У загальній параметричній теорії систем є таке визначення субстратно-гомогенної системи: 
«Субстратно-гомогенною системою є така система, в якій довільна властивість якогось об’єкта є 
властивістю всіх підсистем цієї системи» [11, с. 50]. Але чи може бути не гомогенізуючим, а яким-
небудь іншим ідеологічний концепт, заданий державою, особливо унітарною? 

Отже, системне уявлення суспільства з погляду політико-правового концепту і, певною 
мірою, релігійного (щодо інших концептів це було б неправильно), навіть за умов панування 
ліберальної ідеї, – це гомогенна (однорідна) за субстратом система, що зумовлюється 
принципом рівності громадян перед світським законом або перед законом Божим. При цьому 
варто звернути увагу на відмінність субстратної гомогенності/гетерогенності від 
однорідності/різнорідності функціювання системи чи окремих її елементів. Когерентності, тобто 
пов’язаності, в розумінні Пригожина-Стенгерс, відповідає саме субстратна гомогенність. Це, 
між іншим, цілком відповідає і відомій аристотелівській думці про те, що речі можуть 
взаємодіяти лише в тому випадку, якщо у них виявляються спільні властивості [див.: 8, с. 404]. 
У такій системі права людини не можуть бути забезпечені без відповідної законодавчої бази або 
морального кодексу, здатних субстратно гомогенізувати соціум. 

Однак і в християнстві, і в реально здійснюваній соціальній роботі є сильним також 
момент гетерогенного розуміння об’єкта соціальної роботи. Атрибутивний системний 
параметр гетерогенності характеризує ступінь різноманітності в концепті, структурі чи 
субстраті, причому ця властивість лінійна, тобто може бути більш або менш інтенсивною. На 
державному рівні він знаходить вираження, наприклад, у тому, що чи не основною ідеєю 
сучасної демократії є захист прав меншин. Права не повинні бути пов’язані з кількісними 
характеристиками груп. В основі концепції прав людини, західної за своїм походженням, 
лежить не лише ідея рівності стосовно закону, а й повага до відносної автономії людської 
особистості, до відмінності культурних і психологічних інтересів. 
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Саме ця різниця й різноманітність, повага до індивідуального та визнання несхожості має 
забезпечувати захист прав і свобод людини. А наслідком нерозрізнення гомогенізуючої та 
гетерогенізуючої ідей був відомий сумний досвід, коли в СРСР була повністю «розв’язана» 
проблема статевої нерівності. На цій підставі жінки нарівні з чоловіками «здобули» право 
укладати асфальт, працювати на лісоповалі та виконувати іншу важку фізичну роботу. 

На думку Ф. Хайєка, саме індивідуалізм, який виріс із елементів християнства й античної 
філософії, розрісся в західноєвропейську цивілізацію. «Основними рисами індивідуалізму стали 
повага до особистості як такої, тобто визнання абсолютного пріоритету поглядів і пристрастей 
кожної людини в її власній сфері діяльності, якою б вузькою вона не була, а також переконання в 
бажаності розвитку індивідуальних обдарувань і схильностей» [13, с. 177–230]. 

Але обмовимося, що поняття індивідуалізму часом видозмінювалось і трансформувалося в 
«егоїзм і самозакоханість» [13, с. 177–230]. А. Токвіль трактує індивідуалізм як «...зважене, 
спокійне почуття, що спонукає кожного громадянина ізолювати себе від маси собі подібних і 
замикатись у вузькому сімейному і дружньому колі. Створивши для себе, таким чином, маленьке 
суспільство, людина перестає вболівати за все суспільство у цілому» [10, с. 12-23]. Як наслідок, 
індивідуалізм «...спочатку вражає лише паростки чесноти громадського характеру, а проте з 
плином тривалого часу він вражає та вбиває і всі інші й у кінцевому підсумку сам перетворюється 
на егоїзм» [10, с. 16], тобто в надмірну любов до самого себе, що змушує людину ставитися до 
всього на світі лише з погляду особистих інтересів. 

Таке перебільшення індивідуальних потреб тягне за собою спотворення поняття «свобода», 
що приводить суспільство до моральних деформацій і до особливої соціальної патології. 
Користуючись термінологією І. Пригожина та І. Стенгерс, громадян, які переходять природний 
кордон індивідуалізму, можна було б назвати "гіпнонамі" – елементами, які перебувають у 
врівноваженому стані. У роботі «Порядок з хаосу» читаємо: «В урівноваженому стані молекули 
поводяться незалежно: кожна з них ігнорує інші. Такі незалежні частки можна було б назвати 
гіпнонами («сомнамбулами»). Кожна з них може бути якою завгодно складною, але при цьому «не 
помічати» присутності інших молекул. Перехід у неврівноважений стан пробуджує гіпнони і 
встановлює когерентність, цілком чужу їх поведінці в урівноважених умовах» [8, с. 240]. Ось чому 
потрібно розводити поняття індивідуалізму і егоїзму. 

Гетерогенність людського суспільства спочатку передбачалася ідеєю гуманізму, яка також 
лежить в основі соціальної роботи нарівні з ідеєю рівності громадян перед законом. Про гуманізм 
неможливо вести мову, доки йдеться «про тотожних одне одному людей». Він індивідуальний за 
своєю спрямованістю й передбачає співчуття та взаємотурботу. Хоча С. К’єркегор вважав, що 
співчуття може сприяти «задоволенню власного егоїзму», але в тому випадку, «якщо той, хто 
співчуває, у своєму співчутті ставиться до того, хто страждає, так, що він у повному розумінні слова 
осягає, що мова йде про його власну справу», воно, це співчуття, «набуває значимості» [4, с. 211–
212]. За словами М. Бахтіна, «...я існую не тому, що мислю, усвідомлюю, а тому, що відповідаю на 
звернений до мене заклик іншої людини» [цит. за: 5, с. 22-28]. 

Однак поняття гуманізму не зводять лише до співчуття. Гуманісти ще в епоху Відродження 
утверджували саме духовну свободу людини, її неповторність і її здатність до морального 
самовдосконалення. В епоху Просвітництва з її культом розуму, свободи, індивідуалізму та 
особистої ініціативи гуманізм спочатку сприймався аж ніяк не протилежністю рівності громадян 
перед законом. Але це інша ідея. Не випадково ж спочатку соціалісти-утопісти, а потім марксисти, 
повертали думку про гуманізм до ідеї соціальної рівності на основі скасування приватної 
власності, а значить, до зазначеного реляційного уявлення про соціум. Не можна сказати що тепер, 
після невдач реалізації марксистських проектів реорганізації суспільства, проблеми гуманізму 
знайшли адекватне розв’язання. Про це свідчать невтихаючі в усьому світі вимоги гуманізувати 
науку, освіту, політичне життя, як і різні антисцієнтистські концепції в культурі. Нестача 
гуманності сприймається як хвороба сучасного суспільства. 

Чи досягнута ясність у визначенні поняття гуманізму? Мабуть, ні. Натомість негативне 
визначення – відповідь на питання про те, що є антигуманним – не представляється проблемою. У 
своєму «Листі про гуманізм» М. Гайдеґер писав, що люди лякаються апології антигуманного та 
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прославляння варварської жорстокості. Адже що може бути «логічніше» від висновку, що тому, 
хто заперечує гуманізм, залишається лише стверджувати нелюдяність? 

Намагаючись якось примирити «гомогенізуючу» і «гетерогенізуючу» ідеї, соціальний та 
індивідуальний первні, європейські філософи найчастіше йшли екстенсіональним шляхом – 
говорили про ступені та «кількість» свободи, яка є допустимою для окремих громадян. 

До сьогодення серед соціальних діячів існує думка, що вся благодійність повинна 
ґрунтуватися виключно на співчутті, й у жодному разі не повинна бути директивною. Тому що 
будь-які правила і приписи у цій сфері просто аморальні. За цією позицією стоїть міркування про 
те, що якщо права людини не отримують свою силу з моралі, релігії чи природи, тоді на якій 
підставі ми можемо сказати, що ці права повинні дотримуватися? 

Подібно до етичних норм, права людини універсальні, хоча в іншому розумінні. Етика 
висуває вимоги до всіх індивідів як таких. Але права людини є політичними вимогами. Сказати, 
що права людини не є етичними принципами, не означає сказати, що вони байдужі до етики, 
однак це означає, що права людини не засновані на етиці. В сучасному світі права людини 
представляють окремий вид практичних зобов’язань, можливих лише в межах специфічного світу. 
І ці практичні зобов’язання вимагають раціонального підходу для їх здійснення. 

Між іншим, розмірковуючи про різноманітність типів особистості, не обов’язково брати за 
основу етичні чи навіть психологічні міркування. Можна, наприклад, піти за типологією 
особистості, заснованою на системних дескрипторах. Тоді відразу можна знайти такі три «чисті» 
типи особистості й, відповідно, три типи суспільств, де ті чи ті типи переважають [14]. 

1) Є суспільства, в яких переважають "концептуалісти". Це люди, які сенсом свого життя 
бачать конструювання систем. У них «є ідеї», з них виходять підприємці. Вони задають концепти, 
іноді розробляють структуру і формують субстрат, тобто всі необхідні дескриптори для створення 
нової системи. Соціальний працівник повинен взяти це до уваги, якщо стоїть питання, 
припустимо, про соціалізацію такої особистості – незалежно від того, в якому суспільстві ця 
особистість соціалізується. 

2) Є суспільства, в яких домінують "структурники". Такі громадяни (структурні 
організатори) беруть участь у реалізації, можливо навіть не ними придуманих, систем. Якщо мова 
йде про економічну діяльність, то структурники – це менеджери. Для них головна мета полягає в 
тому, щоб розробляти структуру, виходячи із заданого концепту. Так само вони можуть 
організовувати субстрат відповідно до структури. 

3) Нарешті, є цілі суспільства, в яких переважають "субстратники". Таким є суспільство, 
яке досить довго перебувало в умовах тоталітарного режиму. Для субстратників важливо бути 
просто "робочими" елементами системи, «гвинтиками» єдиного механізму. Такі люди залежні як 
від концептуалістів і структурників, так і від системи, в якій опиняються. 

Вочевидь, що в громадянському суспільстві переважають «концептуалісти» і 
«структурники». Саме вони будуть володіти характеристиками, здатними проектувати і втілювати 
ідею прав людини. Без необхідної підприємливості та розуміння питань «що робити» і «як діяти», 
неможливо організувати соціальне життя взагалі і соціальну роботу зокрема. Суспільство, де 
багато «субстратників» (такі, в основному, пострадянські держави), як правило, безініціативне й 
націлене на виконання конкретних завдань, підпорядкованих державній ідеології. 

Але підійдемо з системного погляду до самої проблеми гомогенізації/гетерогенізації. На 
перший погляд, здається, що настільки різне розуміння прав людини – політико-правове (і 
частково релігійно-культурне), з одного боку, і гуманістичне, з іншого, несумісні. Справді, на 
одному й тому ж самому субстраті (громадянах) виконуються різні системні уявлення – з різною 
структурою, а головне, з різними концептами. У передбачуваній єдиній концепції соціальної 
роботи мав би здійснитися синтез цих систем у єдиній ідеї забезпечення прав людини, яка була б 
придатною для практичної реалізації. Проте синтез систем з різними концептами неможливий. 

Синтез, це таке поєднання систем, внаслідок якого утворюється нова система, відмінна від 
синтезованих за структурою та елементами (або за однією з цих ознак). Єдиною обставиною, що 
обмежує згаданий синтез, є вимога як до інтегрованих, так і до отриманої нової системи, бути 
системами в одному й тому ж значенні. Отже, якщо синтез різних уявлень щодо забезпечення прав 
людини неможливий, то ставиться під сумнів і можливість єдиної теоретичної бази для соціальної 
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роботи: соціальна робота тоді повинна проводитися не на єдиній основі, а двома розбіжними 
шляхами. У соціальній роботі виявляються дві різні парадигми. 

Однак насправді не все так безперспективно. 
Вище ми говорили, що соціально-правове і, до певної міри, церковне уявлення про систему 

соціальної роботи будуються за реляційним системним уявленням: спочатку передбачається 
відношення рівності людей перед світським або божим законом, яке вимагає бачити спільність 
людей, як просто людей або як громадян, незважаючи на природні відмінності. Однак принцип 
гуманізму посилається соціальній роботи у вигляді атрибутивного концепту: бути гуманним – 
означає шукати різні, в кожному випадку особливі, форми ставлення до людей як до несхожих 
індивідів. Це означає, що тут використовується визначення (формула – (2.1)): 
(А)Система=df([a(*A)])t, де t – властивість гуманності, a – визначене ставлення до людей, у 
кожному випадку особливе – залежно від статі, віку, віросповідання, майнового стану, професії, 
психічного стану та іншого, а A – довільні люди. 

Такі два різні системні уявлення про соціальну роботу дозволяють не ставити питання про 
синтез цих систем. Справді, згідно з параметричною теорією систем [12, с. 88–89] у цьому випадку 
ми маємо справу, по-перше, з подвійними поняттями про предмет соціальної роботи. Принцип 
подвійності зводиться до того, що визначення – властивості як відношення і відношення як 
властивості – двоїсті стосовно один одного, тобто виходять один з одного шляхом заміни терміна 
«властивість» терміном «відношення» і навпаки. Причому «Принцип подвійності, істинний для 
пар категорій «властивість – відношення» і «річ» – «властивість», не підходить до пари «річ» – 
«відношення»» [12, с. 228]. 

Якщо ми уявимо заснування двох уявлень про соціальну роботу у вигляді максим, то 
отримаємо вимоги з двояким змістом: 1) Різні люди вимагають до себе однаково рівного 
ставлення, тому що всі вони – люди, 2) Люди різні вже від народження, і ставлення до кожного з 
них не повинно бути однаковим, а тільки унікальним. 

По-друге, два визначення «системи» не тільки двоякі, а й додаткові [12], що виражається в 
компліментарності двоїстих системних уявлень: «...вони і виключають одне одного, не можуть 
здійснюватись одночасно, і припускають одне одного за принципом двоїстості; вони відображають 
структуру об’єкта, що розуміється по-різному, кожен з них залишає невизначеними якісь 
характеристики описуваного субстрату» [15, с. 132] – чи властивості, при атрибутивному 
визначенні, чи відношення, коли застосовується реляційне визначення. 

Отже, сказане дозволяє дійти таких висновків. 
Системний аналіз виводить проблему прав людини зі сфери одних лише моральних 

розбіжностей і повертає її в русло раціонального, наукового обговорення. Предмет соціальної 
роботи справді є двоїстим. Два поняття соціальної роботи насправді не виключають одне одного, а 
навпаки, передбачають, оскільки є додатковими їх системні уявлення. 

Це має бути усвідомлено не тільки у спробах теоретичного обґрунтування соціальної 
роботи, а й у практичній підготовці сучасних соціальних працівників. 
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Summary 

Ivanova Y. Two Paradigms of Modern Social Work. Social Work is important aspect of modern culture. 
Today social work activities mainly regarded as human rights. Many authors talk of the need to systemic approach 
to social work, but the scientific and theoretical foundations of social work as the humanities have not yet developed 
– mainly because of lack of study of its methodological foundations. The article proposes the use of parametric 
systems theory as one of such grounds. Also, the article deals with the attempt to give the complete definition of the 
subject of social work using two dual and complementary definitions of the term "system". It is shown in the article 
that the further development of social work, in a global context, requires theoretical and methodological grounds. 
Keywords: system, social work, human rights, parametric general systems theory. 
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ВІДПОВІДНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ГУМАНІТАРНИХ 
ДИСЦИПЛІНАРНИХ МАТРИЦЬ У МЕДИЧНІЙ  

ВИЩІЙ ОСВІТІ ЄВРОПЕЙСЬКИМ 
 
Висвітлено питання гармонійного досягнення відповідності української та європейської 

гуманітарної освіти у профільних (медичних) ВНЗ. Аналіз гуманітарних дисциплінарних матриць 
європейської освіти (на прикладі Англії, Франції, Польщі, Данії, Німеччини) та США дозволив виділити 
деякі заходи, спрямовані на досягнення якості освіти, які можна екстраполювати на українську освіту: 
корекційні курси для недостатньо підготовлених студентів, можливість вибору студентами різних 
комбінацій спеціалізації, ідея «розширеної компоненти» (обов’язкове вивчення студентами всіх 
спеціальностей дисциплін гуманітарного та природничого циклів) та «поглибленої компоненти» 
(безпосередньо професійна підготовка). Ключові слова: гуманітарні дисциплінарні матриці, вища медична 
освіта, європейські стандарти. 

 
Важливим чинником формування творчої, інноваційної, соціально адаптованої 

особистості сучасного фахівця є забезпечення високої якості, передусім, гуманітарної 
складової вищої професійної освіти, яка має «займати позицію наукового лідера» навчально-
виховного процесу. У зв’язку з цим постає питання про відповідність вітчизняних 
гуманітарних дисциплінарних матриць європейським. 

Мета нашої наукової розвідки: порівняти відповідність вітчизняних гуманітарних 
дисциплінарних матриць до європейських на прикладі вищої медичної освіти. 

У цьому дослідженні ми будемо спиратись на праці вітчизняних вчених, у яких 
проаналізовані зміни парадигми освіти в умовах сучасного інформаційного суспільства, 
В. Андрущенко, І. Зязюна, В. Кременя, І. Предборської та ін.; наукові доробки з проблем 
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викладання гуманітарних дисциплін у медичних ВНЗ України А. Алексєєнко, І. Васильєвої, 
О. Волосовець, П. Грицаєнко, М. Попова. 

Зміни, що відбуваються в освітній галузі України, включаючи дисциплінарні матриці у 
сфері гуманітарного знання, спрямовані, передусім, на підвищення якості освіти. Не зважаючи 
на те, що у вітчизняному науковому дискурсі досить широко розглянуто освітянські тенденції, 
недостатньо вивченими залишаються питання, що саме необхідно зробити для гармонійного 
об’єднання української та європейської освіти. 

Оскільки Україна стійко спрямовує свій розвиток у європейському векторі, варто, перш за 
все, конкретизувати для себе саме європейські погляди на якість освіти. Так, стандарти якості 
вищої освіти в європейському освітньому просторі враховують три шляхи забезпечення її якості: 
зовнішні кроки щодо забезпечення якості вищої освіти; внутрішньовузівські, спрямовані на 
досягнення якості; діяльність агенцій із зовнішнього забезпечення якості [3]. Між тим, ЮНЕСКО 
визнає три форми освіти, згідно яких вимоги до їх якості будуть дещо різнитись: формальну 
(освітні установи, освіта в яких закінчується видачею диплому відповідного зразка), неформальну 
(клуби, гуртки, секції тощо, що поглиблюють знання, однак не передбачають отримання якогось 
документу), інформальна (бібліотеки, ЗМІ, друзі, музеї, театри, виставки – неорганізоване і часто 
нецілеспрямоване отримання інформації) [8, с. 1-136]. 

В Україні контролювати забезпечення якості вищої освіти повинна Національна агенція 
(згідно нового закону «Про вищу освіту», ст. 25). Також, до агенцій із зовнішнього забезпечення 
якості вищої освіти в Україні можна віднести діяльність незалежного центру зовнішнього 
оцінювання випускників шкіл, ліцеїв, гімназій – абітурієнтів ВНЗ та у медичній вищій освіті 
Національні ліцензійні інтегровані іспити (Медичний ліцензований іспит – МЛІ). Так, низка 
науковців вважають, що «складання добровільного національного іспиту, який оцінює здатність 
лікаря застосовувати медичні знання, концепції та принципи, а також надавати безпечну та 
ефективну допомогу, є обов’язковою вимогою для отримання ліцензії на медичну практику, а 
також одним із універсальних критеріїв, що використовуються під час відбору осіб до престижних 
спеціальностей» [2, с. 181]. 

Багато українських вчених вважають, що забезпечення високої якості гуманітарної 
складової медичної освіти, можливе лише за умови поєднання певних умов: мотивації 
навчального закладу до гарантування якості; зовнішнього оцінювання якості; контролю 
змісту/процесу/результату освіти; сприйняття стандартів як стимулу до розвитку й реформ; 
ставлення до стандартів як до засобу визначення мінімального рівня якості. Зокрема, 
О. Голубенко, Т. Морозова вважають, що забезпечувати якість освіти необхідно відповідно до 
ключових процесів, які відбуваються у ВНЗ [1, с. 408–411]. 

На наш погляд, сьогодні у вищій медичній освіті України забезпечення якості її 
гуманітарної складової обмежується наступними заходами: 

- формуванням структурних одиниць, тобто кафедр, що будуть надавати студентам-
медикам гуманітарні знання; у деяких медичних ВНЗ створені наукові студентські гуртки, де 
майбутні лікарі мають змогу проводити науково-дослідну роботу з гуманітарної проблематики; 

- забезпечення означеними кафедрами освітнього процесу завдяки наявності матеріально-
технічної бази, навчально-методичного матеріалу, професорсько-викладацьких кадрів; 

- діяльність кафедр, власне, з надання студентам гуманітарних знань. 
У міжнародному досвіді, незалежно від акредитації медичного ВНЗ, якість освіти вивчається 

за багатьма параметрами. Погляньмо, на що ж погоджується європейське наукове співтовариство. 
Рекомендації Ради Європи у сфері освіти декларуються в резолюціях та рішеннях 

Європейської Комісії. Ці рекомендації обов’язково враховуються державами-членами ЄС та 
поступово і державами-учасницями Болонського процесу. Однією з ключових структур 
координації галузі освіти є Рада з культурного співробітництва, яка всебічно сприяє в державах 
Євросоюзу умов розвитку національної освіти, мови та культури [6; 11; 23]. 

Наприклад, у Лондонському університеті моніторинг якості навчання з клінічних дисциплін 
відбувається у два етапи: теоретичному та практичному. Натомість, оцінка рівня професійної 
компетентності випускників відбувається у три етапи: теоретичному, практичному та з вибіркових 
дисциплін. При цьому використовуються як поширені (тестування, письмовий та усний іспит, 
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практичний іспит з аналізом клінічної ситуації, спостереження під час клінічних ротацій, складання 
портфоліо – з фото і відео матеріалами попередніх клінічних маніпуляцій студента з пацієнтами, 
муляжами тощо), так і мало поширені методи (модифікований усний екзамен на виявлення 
аналітично-клінічного мислення випускника, модифікований письмовий екзамен – есе-аналіз 
клінічних ситуацій з неадаптованими джерелами інформації, як-то кардіограми, рентгени тощо) [13, 
с. 765–767]. Також, у Великобританії з 1975 р. завдяки Р. Хардену, М. Стевенсону, В. Доуну та 
Г. Вілсону з метою подолання надмірного письмового моніторингу успішності студентів-медиків, 
було розроблено методику підготовки та проведення специфічного за формою екзамену під назвою 
«Objective Structured Clinical Examination» (організація 7-8 станцій, на кожну з яких студент витрачає 
не більше 10 хв. та по 5 хв. на маніпуляції та усне/письмове опитування) [15, с. 447–450]. 

Загалом у європейських країнах за якість освіти несуть відповідальність або освітні заклади, 
або держава. 

Першим прикладом є Німеччина: згідно суворих рекомендацій Міністерства підлітків, сім’ї, 
жінки та здоров’я й Міністерств освіти окремих земель, проводяться регіональні іспити та 
моніторинги якості освіти, тобто система освіти в усіх федеративних землях Німеччини не є 
однаковою – різні індивідуальні структури, бюджет (основним критерієм якості освіти є успішне 
опанування професією, формування творчої особистості випускника, його науково-дослідна 
робота і доцільне поєднання ним теоретичної та практичної діяльності, а от кількість і зміст 
гуманітарних дисциплін є різним у всіх землях) [26, с. 73]. 

Іншим прикладом є Франція: практикуються оцінювання результатів навчання на 
державному і регіональному рівнях. Так, у Франції освітні установи відповідно вимог до якості 
освіти поділяються на три групи: заклади з державними стандартами освіти; Національна 
Асоціація професійного навчання – освітні установи, що знаходяться на самофінансуванні, де 
форми і методи освітньої діяльності ґрунтується на врахуванні особливостей контингенту 
(гнучкий графік, часто індивідуальні заняття, групові – для розв’язання конкретних завдань або на 
замовлення установ), де над якістю постійно працюють, вдосконалюючи програми, підходи, 
кваліфікації, якість перевіряють не лише викладачі, а й замовники-заклади, представники місцевих 
органів влади, задоволений освітою слухач, тобто за якістю стежить не лише держава завдяки 
стандартам, а й громадськість, що зацікавлена давати об’єктивну оцінку хоч і неформальну; 
соціальні освітні проекти загальнокультурного спрямування (краєзнавчі та фольклорні клуби, 
спортивні об’єднання, клуби за інтересами) – можна вивчити історію району чи власної родини, а 
якість освіти оцінюється споживачем та громадськістю. Тож, якість освіти у Франції, окрім 
державних стандартів, спирається на комфортні умови навчання, зручний час занять, наявність 
навчальних посібників та іншого доступу до інформаційних джерел [18]. Однак варто зауважити, 
що не медична галузь цікавить сучасну французьку молодь, а нерухомість, електроніка, естетична 
краса, маркетинг, реклама, мода, текстиль тощо [16]. 

У Польщі, наприклад, якість освіти забезпечується передусім моніторингом народжуваності, 
а, відповідно, і плануванням співвідношення кількості майбутніх освітньо-активних молодих 
людей до кількості студентів на душу одного викладача (у державному ВНЗ на 1 викладача 15 
студентів, у приватному – 32 [23], а також потрібної кількості ВНЗ, в тому числі приватних 
(станом на 1998 р. програми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» пропонували 
лише 12 приватних ВНЗ, сьогодні понад 150 з 328 [9, с. 319]. Ці показники узгоджуються з 
моніторингом і плануванням ринку праці та створенням необхідних освітніх програм і 
кваліфікаційних спеціалізацій, зокрема, у приватному секторі освіти намагаються створювати нові 
перспективні напрями спеціалізацій (впродовж останніх 20 років прогнозується кількість 
абітурієнтів недержавної вищої освіти на наступне десятиріччя [22, с. 1-514]. Ще одним важливим 
елементом у забезпеченні якості освіти Польських ВНЗ є гнучкість навчання: можливість 
працівникам розширювати і поглиблювати свої знання, формувати і розвивати вміння й навички; 
мобільне навчання спрямоване на забезпечення виконання професійних функцій на схожих 
посадах у різних місцях і час [4, c. 181]. Спостерігається у Польщі й тенденція до підвищення 
наукового рівня академічних працівників ВНЗ недержавної форми власності [24, c. 28]. 

У Данії забезпечення якості освіти починається з так званої «орієнтації на професію» чи 
«допрофесійної підготовки» – дворічні скорочені програми середньої професійної освіти (для 
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випускників 10-х класів чи тих, хто має стаж роботи 1 рік) [10, c. 6]. Щорічно данський 
центральний комітет оцінювання моніторить охочих отримати професійну вищу освіту, тож 
другий етап забезпечення якості вищої освіти полягає у досить серйозному відборі абітурієнтів до 
ВНЗ Данії. До лав студентів ВНЗ долучається обмежена кількість абітурієнтів, які: мають найвищі 
бали випускних іспитів зі шкіл та коледжів (середня освіта); склали підготовчі іспити; навчались у 
так званих вищих народних школах; мають певний практичний досвід, тобто реальне уявлення 
про майбутню професію; мають після співбесіди позитивні рекомендації Вченої ради навчального 
закладу [19, с. 1-169.] Ступені, які може отримати людина, що іде шляхом вищої освіти, 
відповідають європейським стандартам: бакалавр-професіонал, магістр, доктор філософії, доктор 
наук [5, с. 54-75]. Всі навчальні заклади мають консисторії – центральні органи управління (5-15 
членів – представники муніципалітету, профспілок, визнані суспільством професіонали, до яких 
приєднуються студентські академічні ради та спілки викладачів), які здійснюють нагляд за їх 
розвитком, зовнішньою освітньою діяльністю і, що найважливіше, – якістю освіти [27]. За 
внутрішню освітню діяльність відповідають ректори. До речі, у питаннях внутрішнього 
управління ВНЗ Данії досить автономні, однак, все таки, за наявністю контролю з боку 
Міністерств та муніципальної влади. Особливістю досягнення якості освіти у Данії є науково-
дослідна діяльність: викладачі разом із студентами поєднуються у дослідницькі команди та 
виконують наукові проекти, що є замовленнями міністерств. 

Якість абітурієнта в європейському світі досліджується шляхом моніторингу: SAT-І – тест 
на готовність до навчання у ВНЗ, SAT-ІІ – рівень засвоєння шкільних предметів, АСТ – субтести з 
окремих предметів, АР – на поглиблене знання предмету. 

На відміну від європейських університетів в американських існує інша класифікація 
академічних ступенів, що присвоюються випускникам: від асоціата до доктора наук. Також, у 
США виокремлюють шість груп вищих навчальних закладів: коледжі, які присвоюють ступінь 
асоціата; дослідницькі університети; магістерські коледжі та університети; бакалаврські коледжі; 
спеціалізовані ВНЗ та коледжі для корінного населення. Між тим в Америці існує 150 
університетів, 2542 коледжі з чотирирічним навчанням та 1694 – з дворічним терміном навчання. 
Дві третини ВНЗ є приватними [14, с. 51-55]. Проте законодавчо не регламентується які ВНЗ 
можуть називатись університетом, а які коледжами [17, с. 109]. Зрозуміло, що і забезпечення 
якості вищої освіти ведеться за багатьма напрямками. Так, сьогодні у США щороку 
досліджуються: фінансове становище закладів (економічна допомога, гранти, позики, 
сумісництво, фінансова заборгованість студентів); академічні питання; адміністративні проблеми 
(кадрові питання, площа, бібліотечна база, інформаційні комунікації); об’єктивні дані (показники 
працевлаштування випускників, результати ліцензійних іспитів, успішність студентів у порівнянні 
з нормами за національними тестами досягнень); оцінка рівня професійної компетентності 
випускників та аналіз результатів оцінки залежно від методів навчання тощо. Але був період, коли 
якість освіти у США була під загрозою [21]. Через проблеми протиріч у фінансуванні, які довгий 
час не втрачали актуальності, та неохоче спрямування коштів відділом освіти на розвиток 
інклюзивної освіти з рахунків загальної, проблема впровадження спеціальної освіти – все це 
впливало на якість загальної освіти всіх ланок від початкової дошкільної до вищої. Лише поправки 
до «Закону про освіту осіб з обмеженими можливостями» (1983, 1990 рр.) [21] розширили права 
людей з обмеженими можливостями, заборонили будь-яку, зокрема освітню, дискримінацію над 
ними, звільнили загальну освіту від певних проблем, що впливали на її якість у цьому розумінні. З 
іншого боку, саме подолання дискримінації за кольором шкіри, віросповіданням, національністю, 
статтю, віком, сімейним станом, сексуальною орієнтацією, інклюзією, ветеранів війни у В’єтнамі 
та інших бойових зонах дозволили університетам Америки поліпшити стан якості освіти [20, с. 7-
11]. Водночас ця зазначена проблема забезпечення якості вищої освіти США сприяла розвитку 
гуманітарної складової американського суспільства і освіти: «Коли інклюзивне навчання буде 
повністю опановане, ми зможемо відмовитись від ідеї, що люди для того, щоб приносити користь 
суспільству, повинні бути схожими одне на одного. Замість цього, ми будемо шукати і 
підтримувати таланти, властиві усім. Ми розглянемо нетипові способи, щоб виховати 
повноправних членів суспільства, і в процесі цієї роботи ми дамо всім людям відчуття того, що 
вони потрібні» [12, c. 322]. Також, на відміну від європейської освіти, де встановлюються єдині 
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стандарти якості освіти та існують центральні органи, її досягнення в США – наочна 
децентралізація керівництва вищої освіти, що відповідає 10-й поправці Конституції [7]. 
Наприклад, однією з особливостей забезпечення якості вищої освіти є наявність власної 
університетської поліції, яка не підпорядковується поліції штату. Американська система освіти 
підпорядкована органам управління окремих штатів, де є власні акредитаційні органи. Власне, 
діяльність ВНЗ регламентується відповідними радами, які повинні співпрацювати з радами освіти 
штату з метою розв’язання конкретних питань, зокрема, проблеми забезпечення якості освіти. 

З того, що нам сподобалось і, на наш погляд, Україні варто було б запозичити у вищої освіти 
США це, по-перше, заходи спрямовані на досягнення якості освіти саме для студентів першого 
року навчання, серед яких: корекційні курси для недостатньо підготованих студентів; 
ознайомлення з навчальним закладом, його історією, традиціями, клубами, секціями тощо; 
університетські служби підтримки і цілодобовий доступ до них; різноманітні позанавчальні 
заходи. По-друге, забезпечувати якість вищої освіти допомагає можливість обирати різні 
комбінації спеціалізацій: або дві спеціалізації, кожна з яких є основною (так звана major), або одна 
спеціалізація основна, а інша допоміжна (minor). У будь-якому випадку студент отримає і диплом, 
і сертифікат. І, що найголовніше – спеціалізації можуть бути як в одній галузі знання, так і в 
різних. По-третє, це ідея «розширеної компоненти», коли всі спеціальності широко вивчають 
загальноосвітні дисципліни компоненти», що складається з загальнопрофесійних і спеціальних 
дисциплін. Причому питома вага гуманітарного та природничого циклів, а також «поглиблена вага 
гуманітарних дисциплін може сягати 40% навчального навантаження студента [8, с. 510-511]. 

На наш погляд, варто виділити наступні напрямки заходів, спрямованих на визначення 
показників, ступеню чи виявлення проблем якості вищої освіти: спільні моніторинги якості освіти 
для держав ЄС (є подібні моніторинги, але з певними нюансами, залежними від національних 
особливостей освіти) й для держав, що беруть участь у Болонському процесі; нарешті, є 
специфічні моніторинги, які залежать від особливих, вузькоспрямованих, індивідуальних у 
кожному ВНЗ заходах щодо досягнення якості. Також, на наш погляд, моніторинги якості вищої 
медичної освіти спрямовані на оцінку чи виявлення тенденції або проблем суто матеріального, 
тобто вигідного/корисного для суспільства спрямування: є стандарт, наприклад, оволодіння 
маніпуляційними навичками, і за умови оволодіння студентом мінімумом цих навичок освіта 
вважається якісною; є мінімальне фінансове забезпечення освітнього процесу і освіта знову 
вважається якісною; наявність комп’ютерів впливає на якість освіти – промоніторимо їх кількість 
у ВНЗ і знову освіту віднесемо до якісної; написав студент поточні тести з теорії – освіта якісна 
тощо. Навіть гуманітарна складова медичної вищої освіти моніториться у тих самих 
спрямуваннях: показники успішності студентів; забезпечення навчально-методичним матеріалом; 
використання новітніх технологій; забезпечення професорсько-викладацькими кадрами та їх 
кваліфікації/ступені. І лише у США, на досить високому рівні, постійно моніториться ступінь 
задоволення студента навчанням у ВНЗ; психологічна комфортність студента, його участь у 
студентському житті; моніториться громадська активність, наявність сприйняття 
загальнолюдських цінностей та корпоративних; його відчуття безпеки, його життєві позиції, 
патріотизм, тобто саме те, що може бути справді показником якісної гуманітарної освіти. На наш 
погляд, без моніторингу зміни мислення студента від курсу до курсу, еволюції його життєвих 
позицій, показників розвитку його особистості, творчості та іншого ми не можемо зі 100%-ю 
відповідальністю говорити про якісну гуманітарну освіту, а можемо лише запевняти про 
отриманий студентом мінімуму теоретичних знань, які можливо зроблять з нього до певної міри 
корисного працівника для суспільства. До того ж «можливо», бо мінімум знань для сучасності 
занадто мало, а «до певної міри корисного», бо людина не може бути корисною у повному обсязі 
без сформованого гуманітарною освітою відчуття відповідальності, гідності, відчуття краси, 
любові до життя та іншого живого і неживого світу. 

Стандарти вищої освіти України містять вимоги до рівня сформованості у студента 
соціальних і громадянських якостей з урахуванням особливостей майбутньої професійної 
діяльності, а також вимоги до формування у нього патріотизму, знання української мови тощо. 
Тобто, незалежно від стану знання, людських ресурсів, економіки освіти, а також форми власності, 
рівнів акредитації навчального закладу, форми навчання, спеціалізації, освітньо-кваліфікаційного 
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рівня тощо, людина з вищою освітою, передусім, повинна засвоїти гуманітарну складову освіти. А 
відтак, повинні існувати і моніторинги щодо засвоєння гуманітарного знання. Відповідно до 
державних освітніх стандартів цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки для 
медичних ВНЗ (6 років навчання), зазвичай, включає такі дисципліни: 1) гуманітарні – філософія, 
релігієзнавство, історія України, ділова українська мова, українська та зарубіжна культура, основи 
психології, іноземна мова, латинська мова і медична термінологія, фізичне виховання і здоров’я, 
основи права, основи педагогіки (всього 1188 годин, що складає 9,1% від загальної кількості); 2) 
соціально-економічні – соціологія, політологія, основи економічних теорій, (всього 432 години – 
3,3%); 3) курси за вибором. Кількість навчальних годин із дисципліни визначає МОЗ України. 

Зрозуміло, що держава, намагаючись задовольняти освітні потреби людини та потреби 
суспільства у кваліфікованих фахівцях, повинна контролювати результати освітньої діяльності 
всіх її учасників на всіх етапах. Йдеться про необхідність формування моніторингової системи 
відстеження якості «готового продукту освіти», тобто реальних знань, навичок і умінь випускника 
ВНЗ та відповідності сформованих у нього індивідуальних соціально і професійно важливих 
якостей з погляду доцільності використання його праці в конкретних умовах. Іншими словами, 
надаючи всім однакові можливості здобувати освіту, суспільство має право сподіватися на їх 
сумлінне використання. Реалізація поставленої мети ґрунтується на впровадженні вже наявної 
системи стандартів вищої освіти як нормативної бази її функціювання, спрямованої на досягнення 
оптимального ступеня впорядкування освітянської галузі. 

Висновки. У сучасній Україні є три види заходів, що забезпечують якість гуманітарної освіти 
у медичних ВНЗ – формування структурних одиниць, що надають інформацію гуманітарного 
ґатунку, забезпечення цими структурними одиницями освітнього процесу, надання ними 
студентам-медикам гуманітарного знання; у Європі та США цикл викладання гуманітарних 
дисциплін у медичних ВНЗ може сягати до 40% навчального плану, а в Україні 9,1% (+соціально-
економічні 3,3%); про якість освіти студентів-медиків може свідчити саме результат моніторингу 
їх гуманітарних знань та навичок. В контексті відповідність сучасних українських освітніх реалій 
до європейських, особливо важливими є такі заходи, що спрямовані на досягнення якості освіти як 
корекційні курси для недостатньо підготовлених студентів, можливість вибору студентами різних 
комбінацій спеціалізації, ідея «розширеної компоненти», тобто обов’язкове вивчення студентами 
всіх спеціальностей дисциплін гуманітарного та природничого циклів та «поглибленої 
компоненти», спрямованої безпосередньо на професійну підготовку. 
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Summary 
Romanuk O. V. Domestic Humanitarian Disciplinary Matrixes in Medical Higher Education 

Compliance with European. To traverse a subject of harmonious achievement accordance of Ukrainian and European 
humanitarian education in specialized (medical) higher education establishment. The analysis of humanitarian 
disciplinary matrices of European education (on the example of England, France, Poland, Denmark, Germany) and 
USA allowed to distinguish some measures aimed at achieving quality education, that can be extrapolated on Ukrainian 
education: corrective courses for insufficiently prepared students, a possibility students to choose of among different 
combinations of specialization, the idea of " extended component” (students of all specialties necessarily must learn 
disciplines of humanitarian and natural cycles) and “depth component” (aimed directly at professional preparation). 
Keywords: humanitarian disciplinary matrices, higher medical education, European standards. 
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У пропонованій статті досліджується історія ідей Київського Науково-філософського 

товариства (1914-1919) в контексті її відношення до західноєвропейської філософії, репрезентованого 
двома підходами. Аналізується перший з них, представлений іменами Є. Спекторського та Л. Шестова, 
що передбачав діалог у смисловому полі цієї філософії, яка визнавалася універсальною, і включав елементи 
її критичного переосмислення. Розглядається також другий підхід (його обстоював В. Зеньковський), у 
межах якого велася дискусія з західноєвропейською філософією як з одним з можливих типів філософу-
вання, що є частиною культури, чиї світоглядні засади визначаються католицизмом. Це водночас 
передбачало формування іншого типу філософії, яка б ґрунтувалася на православному віровченні. 
Ключові слова: історія філософії в Україні початку ХХ ст., філософське товариство, західноєвропейська 
філософія, раціоналізм, ірраціоналізм, релятивізм, гносеологія, філософія культури, етика.  

 
Незважаючи на значний обсяг публікацій з історії філософії в Україні початку ХХ ст., в ній 

все ще залишається немало невивчених сторінок, до яких належить й історія Київського Науково-
філософського товариства (1914-1919), до засновників і членів якого належали викладачі 
Київського університету св. Володимира та Київської Духовної Академії. Фактично КНФТ 
присвячено всього дві статті, одна з яких написана істориком [6], інша – філософом [4]. При цьому 
перша в основному акцентована на розкритті історії товариства як певної організаційної 
структури, і лише в другій, крім уточнення даних попередньої публікації, КНФТ розглядається як 
певний діалоговий майданчик київських професорів та шанувальників філософії та конспективно 
окреслюється коло тем, що обговорювались на його засіданнях. Саме тому метою даної статті, що 
продовжує попередні пошуки автора, є більш детальне відтворення саме історії ідей КНФТ.  

Відразу слід зауважити, що історико-філософські дослідження завжди пов’язані з 
намаганням не лише виокремити основні ідеї в творчій спадщині чи-то окремого мислителя, чи 
певної наукової школи, або, як у нашому випадку, філософського товариства, а й віднайти те 
зовнішнє «смислове коло», діалог або ж дискусія з яким стали поштовхом для формування цих 
ідей чи допомогли у пошуку аргументації на їхню користь. Саме в такому сенсі ми 
розглядатимемо західноєвропейський контекст стосовно історії Київського Науково-
філософського товариства (1914-1919), створення якого співпало з початком першої світової 
війни, що також наклало свій відбиток на коло тих ідей, які обговорювалися на його засіданнях. 

Характерно, що, на відміну від ситуації розмежування у відношенні до західноєвропейської 
філософії – надто критичного у тогочасних релігійно-філософських товариствах, в тому числі, й 
Київському РФТ (1908-1919), і вкрай позитивного, як наприклад, у групі, що гуртувалась навколо 
журналу «Логос», – у Київському НФТ ми спостерігаємо наявність і співіснування двох позицій, 
що передбачали як діалогічність, так і дискусійність стосовно західноєвропейської традиції. На 
наш погляд (аргументацією на користь якого слугуватиме подальший виклад), відмінність і 
нерідко гостра дискусія між цими двома підходами зумовлена різним баченням того, чим є 
філософія в контексті культури. Для тих, хто обстоював діалог з західноєвропейською традицією, 
філософія – це особливе, навіть автономне явище культури як такої, тому існує певна 
неперервність філософської думки, яка не знає часових і просторових меж, а, отже, для нас однаково 
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відкриті і зрозумілі ідеї як давньогрецького мислителя Аристотеля, так і німецького філософа Канта. 
Однак уже в ХІХ ст., зокрема у О. Хом’якова та І. Киреєвського, з’являється ідея про відмінність 
західноєвропейської і російської культури, оскільки вони мають різну релігійну основу – 
католицизм (разом з породженим ним протестантизмом) і Православ’я, кожен з яких задає культурі 
певні унікальні смисли, що де в чому не співпадають, а нерідко й суперечать один одному. Отже, 
навіть в Європі ми живемо не в світі однієї культури, а в світі культур, тому філософія є частиною 
національної культури, специфічність якої задається її релігійним підґрунтям. Зрозуміло, що 
прихильники цієї позиції формулювали свої філософські ідеї, виходячи з критики 
західноєвропейської філософії як явища іншої культури. В історії КНФТ ці два підходи представлені 
в різних модифікаціях в залежності від особистих дослідницьких цілей того чи іншого автора. 

Почнемо з першого з них. Уже на засіданні, що відбулося відразу після установчих зборів 
товариства, його голова – екстраординарний професор кафедри енциклопедії права та філософії 
права Університету св. Володимира Євген Васильович Спекторський, у своїй доповіді від 
23 листопада 1914 р., окреслюючи завдання, які, на його думку, стоять перед КНФТ, апелює 
виключно до західноєвропейської філософії, не лише з точки зору існуючих в ній проблем, а й 
згадуваних ним персоналій (серед близько 20 прізвищ, які прозвучали у виступі, немає жодного, 
яке б належало вітчизняному філософові). Однак це не означає, що доповідач просто повторює 
існуючі філософські ідеї, навпаки, тут ми маємо зразок повноцінного діалогу, який включає в себе 
й спробу запропонувати власне вирішення наявних проблем, при цьому не ставлячи під сумнів 
можливість вирішення їх саме в межах західноєвропейської філософської традиції. 

Відразу зазначимо, що Є. Спекторський демонструє глибоке і всебічне знання європейської 
філософії, оперуючи прізвищами (від Платона і Аристотеля до Джеймса, Ніцше і Пуанкаре) та 
ідеями різних епох (від античної до нової та сучасної філософії, не боячись проводити аналогії між 
певними періодами її розвитку). Він також чудово орієнтується в різноманітних сферах 
філософського знання – онтології, гносеології, філософії історії, філософії культури, філософії права, 
етиці та естетиці. Все це дозволяє йому переконливо використовувати знання західноєвропейської 
філософії для аргументації власних поглядів. Так, характеризуючи стан сучасної йому філософії, 
Спекторський використовує ідею Сен-Сімона про органічні та критичні епохи, зазначаючи, що 
донедавна філософія переживала саме першу з них, оскільки домінуючим було переконання, що 
основні принципи існування природи та культури з’ясовано, отже, все, що залишається філософії, – 
лише нюансування здобутого, уточнення деяких деталей. «Філософ перестав бути шукачем істини і 
перетворився або на рецензента науки, або на історика філософії. Всі шляхи думки здавалися вже 
пройденими. І самопізнання філософії зводилося до історичних спогадів, обмежувалося тим, що 
вона оглядала ретроспективним поглядом пройдений нею шлях» [3, арк. 5]. Тут він вбачає певну 
аналогію з історією античної філософії періоду її занепаду, коли «вперше прозвучали заклики 
«назад» – назад до Піфагора, і з’явилися неопіфагорейці, назад до Платона – і з’явилися 
неоплатоніки – так і тепер прозвучали заклики «назад» – назад до Канта, і з’явилися неокантіанці… 
З допомогою додатка «нео» історія філософії була піднята до рівня системи філософії» [3, с. 6].  

Однак, констатує доповідач, на даний час ситуація докорінно змінилася. Характерною 
ознакою цього, за його словами, є, зокрема, поява скептицизму стосовно науки як взірця для 
філософського знання, яким вона довгий час була. Натомість у філософії відбувається поворот до 
метафізики і навіть містики в тому, що стосується пояснення наукових і філософських проблем [3, 
арк. 7]. Говорячи про зміни, які відбулися у філософському знанні, зокрема в гносеології, він бере 
за приклад теорію істини, констатуючи, що довгий час, незважаючи на відмінність у її розумінні, 
домінувало переконання, що можливе та реально існує пізнання об’єктивної та однозначної 
істини. При характеристиці сучасного йому стану гносеології Спекторський знову ж таки вдається 
до аналогії з античною філософією: в гносеологічному скептицизмі своїх сучасників він знаходить 
багато спільного з поглядами Протагора та інших софістів і, влучно використовуючи біблійний 
образ, називає їх «Самсонами пізнання, що міцно прив’язані до нього та все ж власними силами 
перетворюють його на руїни» [3, арк. 10]. Домінуючі тенденції в тогочасній гносеології він 
називає гносеологічним імпресіонізмом та опортунізмом, використовуючи мистецтвознавчі та 
соціологічні терміни для того, щоб з допомогою аналогії підсилити свою оцінку релятивістських 
тенденцій в теорії істини, в яких висловлюються сумніви не лише щодо реальності чи можливості 
однозначної істини, але й щодо її необхідності. Основними трендами він вважає уявлення про 
істину як про економію наших розумових сил стосовно вічно непізнаваного, яке ми іменуємо 
об’єктивним світом, твердження, що істинне – те, що відповідає нашим потребам (прагматизм 
Джеймса), визнання множинності ізольованих суб’єктивних істин (доповідач використовує яскраву 
ілюстрацію італійського письменника Дж. Папіні, автора книги «Занепад філософів» (1906), для 
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якого філософія – коридор готелю з безліччю дверей, де кожен займається своєю справою, не 
цікавлячись тими, хто живе поряд). Все це Спекторський вважає не перевагою, а безпорадністю 
гносеології, свідченням того, що старі шляхи втрачено, а нові не знайдено [3, арк. 9-10]. Він 
демонструє глибоку обізнаність щодо змін, які відбулися в європейській науці й призвели як до 
руйнування усталених уявлень про простір, про реальне й можливе, так і до того, що вчені 
(називаються імена Пуанкаре та Оствальда) через безпорадність філософів самі вдаються до певних 
узагальнень гносеологічного характеру, які не завжди відповідають дійсності, а це, за його словами, 
– знову ж таки наслідок довготривалої вторинності філософії по відношенню до науки. 

Наводячи перелік назрілих проблем (окрім гносеології, згадуються етика, естетика, 
філософія права), що стосуються, за його словами, кабінетної, або ж професійної філософії, 
Є. Спекторський особливу увагу приділяє тим питанням, «які перетворюють на філософа кожну 
більш-менш чуйну та вдумливу людину» [3, арк. 10] і свідчать про кризу європейської культури, 
викликану війною. Війна, в перші ж місяці якої Німеччина перетворила Бельгію з однієї з 
найкомфортніших країн у світі на руїну, на думку доповідача, показала невідповідність між 
декларованим і реальним станом європейської культури: «Що сталося з філософією культури та 
культурних цінностей, проповідь яких так наполегливо доносилась останнім часом з Німеччини? 
Де та абсолютна цінність людської особистості як особистості моральної, що незалежно від 
наявних чеснот тих чи інших емпіричних індивідів ніколи не повинна слугувати засобом для 
будь-кого?» [3, арк. 19]. Тут Є. Спекторський знаходить вагомий аргумент для визначальності 
морального в суспільному житті, а, отже, – і в суспільних науках. При цьому він наголошує на 
необхідності розуміння морального як належного та об’єктивно обов’язкового, а не як 
практичної доцільності (як у Джеймса), нестримної волі до життя ( як у Шопенгауера) чи волі до 
влади (як у Ніцше). На його думку, останній перебіг подій спростовує твердження про 
застарілість пошуку об’єктивних етичних імперативів і абсолютних моральних цінностей й 
водночас змушує переглянути беззаперечність і конструктивність еволюційної моралі, що 
декларує мінливість і гнучкість критеріїв добра та зла, відмову від проблеми добра як спосіб її 
вирішення, а також кінець філософських пошуків там, де вони ще й не починаються [3, арк. 22]. 
Таким чином, як у сфері гносеології, так і в етиці та філософії культури Спекторський виступає 
проти релятивізму в його явній чи прихованій формі, використовуючи для критики цих 
тенденцій західноєвропейської філософії як історико-філософські паралелі, так і факти історії та 
науки. Чітко розуміючи вади західноєвропейського раціоналізму, основи якого було закладено 
механістичною науковою парадигмою, він водночас пропонує шукати нові форми саме 
раціоналізму, оскільки бачить реальні загрози як для науки, так і для суспільного життя в разі 
відмови від об’єктивності та однозначності як істини, так і моралі. 

Таким само прикладом розуміння західноєвропейської філософії як філософії загалом і 
діалогу виключно з нею без жодного згадування прізвищ своїх співвітчизників є доповідь 
відомого філософа, свого часу випускника юридичного факультету Університету св. Володимира, 
Льва Ісаковича Шестова «Самоочевидні істини», що прозвучала на засіданні КНФТ 17 (4 – за 
старим стилем) листопада 1918 р. На той час він переїхав до Києва, а роком раніше у журналі 
«Мысль и слово» (1917, Т. 1), що видавався у Москві, під цією ж назвою було опубліковано його 
статтю. Доповідь Шестова особливо цікава тим, що в ній при спільному з Спекторським баченні 
західноєвропейської філософії обстоюється діаметрально протилежне ставлення до раціоналізму 
як такого. Змальовуючи широку картину історії західноєвропейської філософії, спорідненість з 
якою він констатує і в католицькій теології, її основну ваду він вбачає саме в раціоналізмі, який, 
починаючи ще з давньогрецького філософа Анаксимандра й до сьогодні, у своєму захопленні 
єдиним, загальним, сутністю фактично нищить індивідуальне буття як вторинне й неповноцінне. 
Шестов досить вільно інтерпретує християнське віровчення, прочитуючи його по-своєму, в 
результаті чого не помічає різниці між Єдиним Плотіна і Богом-Особистістю в християнстві, 
приписуючи обом статус загального, яке поглинає індивідуальне [5, с. 106-108]. Тим не менш, слід 
зазначити, що він, хоч і в дещо спотвореній формі, вхопив ту тенденцію католицької теології, за 
яку її критикували православні богослови – перекіс у бік сутності, природи у Богопізнанні, що 
дійсно сформувався під впливом захоплення і некритичного засвоєння еллінської філософії.  

Наслідком протиставлення індивідуального загальному та приниження першого як чогось 
недосконалого стало, за словами Шестова, негативне відношення до свободи як ознаки 
індивідуальності, яку він не відрізняє від сваволі. Відтак, пізнання, розуміння, що тяжіє до єдиного, 
загального, він протиставляє свободі, яка є ознакою й основною рисою індивідуального. Щодо цього, 
він знову ж таки знаходить однодумців саме в західноєвропейській філософській традиції в особі 
Оккама і Тертулліана. Він, наприклад, вказує, що спирається у своїх розмислах на В. Оккама, одного з 
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пізніх схоластів, оскільки той, на його думку, реабілітував свободу (сваволю), назвавши основним 
началом Божественної сутності «нічим необмежену, а тому нічим не пояснювану, нізвідки невиведену 
сваволю» [5, с. 115]. Тут у Шестова можна прослідкувати також обриси тих ідей, які дістали розвиток у 
пізнішому екзистенціалізмі Сартра та Камю: «Історія філософії розповідає нам про те, як мудрі люди 
слідом за Платоном, Аристотелем і їхнім натхненником Анаксимандром бігли від мінливої дійсності 
до вічного незмінного. Але буває, що людина з усією силою, притаманною їй у хвилини відчаю чи 
екстазу пристрасті, розбиває твердині філософських забобонів і виривається на божественну свободу, 
в якій останні схоласти не побоялися побачити сваволю» [5, с. 116]. 

Сформулювавши ці дві альтернативи, одну з яких – раціоналізм, асоціює з біблійним 
деревом пізнання добра та зла (їсти плоди з якого заборонив людині Бог), а іншу – свободу 
(сваволю), – з деревом життя, Шестов не лише визнає їхню рівнозначність, а й фактично виступає 
апологетом не лише релятивності істини, а й сумнівності, чи навіть хибності раціоналізму як 
такого: «Чи знайшла філософія в особі свого Адама вірний шлях, чи й тут Адам, як у Біблії, 
спокусився блискучим виглядом дерева пізнання добра та зла, і людство, живлячись за його 
прикладом з цього дерева, не наближається до заповітної мети, а віддаляється?» [5, с. 118]. Він у 
різний спосіб піддає критиці теорію аргументації, розвінчує її об’єктивність та загальновизнаність 
з допомогою введення в дискурс такого суб’єктивного чинника, як «віддавати перевагу». За його 
словами, Плотін віддає перевагу інтелігібельному світові, вважає справді реальним саме його, а не 
чуттєвий світ, і вже потім знаходить аргументацію на користь цього, але є й інші, які так само 
пристрасно говорять про чуттєвий світ. Тому любов Плотіна та Платона до інтелігібельного світу, 
яка спонукала їх демонструвати його переваги, є нормальним явищем, однак це не доводить, що 
цей світ є єдиним реальним та найкращим з можливих світів. Загальновизнаність, істину він 
порівнює з диктатурою, фізичним примусом, які є переконливими в суспільному житті, а тому 
стали взірцем для істини як чогось необхідного й обов’язкового для всіх [5, с. 128-130].  

Раціональна філософія, побудована за прикладом математики, відкидається Шестовим як 
така, оскільки вона завжди приречена на непримиренні суперечності в самій собі, бо постійно 
перебуває у стані втечі від хибного й намагання наздогнати істину. Саме тому він виступає 
категоричним прихильником ірраціональної філософії, для нього «філософія почнеться лише 
тоді, коли людина розгубить усі критерії істини, коли вона відчує, що ніяких критеріїв бути не 
може і що вони навіть ні для чого не потрібні» [5, с. 133]. Так само, на відміну від 
Є. Спекторського, Л.І. Шестов заперечує універсальність моралі, знову ж таки з огляду на 
відсутність універсальності розуміння смислів, вкладених в слова, оскільки, на його думку, 
закон тотожності працює лише в логіці, тобто є штучним. Для прикладу він розглядає усталене 
уявлення про симбіоз моралі та відповідальності, показуючи, що для діяльної людини 
«відповідальність» має інший смисл, ніж для людини моральної, і фактично, з точки зору 
останньої, є безвідповідальністю, оскільки ніхто з діячів не знає наперед про наслідки своїх дій з 
огляду моралі [5, с. 119-120]. Відтак, і в питаннях етики Шестов стоїть на релятивістських 
позиціях і є антиподом Спекторського, однак їх об’єднує спільне бачення філософії як явища 
загальнолюдської культури, й саме такою для них є західноєвропейська філософія, до якої вони 
апелюють у своїх роздумах і частиною якої їх вважають. 

Що стосується іншого підходу до західноєвропейської філософії, для нього характерна 
критика не тих чи інших положень, чи навіть парадигм, які визначали цілі епохи в її історії, а 
ставлення до неї як до певного типу філософії, що є частиною не загальнолюдської, а однієї з 
окремих культур, витоки якої – в католицизмі. Його найяскравішою ілюстрацією була доповідь 
професора філософії Університету св. Володимира В. Зеньковського «Про філософію 
П. Чаадаєва», проголошена 6 листопада 1916 р. на засіданні КНФТ. І хоч текст доповіді не 
зберігся, точку зору доповідача з цього питання знаходимо в статті «Росія та Православ’я», 
надрукованій саме в цей період у журналі «Христианская мысль» (1916, № 1, 2, 4). Слід зазначити, 
що тема філософії як частини національної творчості, а, отже, – національної культури, на той час 
перебувала у фокусі розмислів Зеньковського. Зокрема їй була присвячена його доповідь на 
засіданні Історичного товариства імені Нестора-Літописця у лютому 1916 р., коли Київський 
університет перебував у евакуації в Саратові, й засідання Науково-філософського товариства на 
відміну від Історичного не проводилися [1].  

Саме в цьому сенсі, на нашу думку, його зацікавила творчість П. Чаадаєва. У нього 
В. Зеньковський знайшов ту ключову ідею, яка розкривала світоглядні засади західноєвропейської 
культури й водночас наводила на думку про своєрідність і відмінність культури, що має у своєму 
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фундаменті інше світобачення, ідею, яка, з одного боку, надавала єдності світовій історії, а, з 
іншого, – спростовувала її гомогенність: «Чаадаєв глибоко перейнявся історико-філософськими 
ідеями християнства, глибоко відчув єдність світової історії та її основний релігійний смисл… 
Глибоко проник Чаадаєв у те, що історична значимість народності вимірюється її відношенням до 
Христової справи на землі…» [2, с. 43]. Відтак, «відношення до Христової справи на землі» є тим 
мірилом, що визначає «неповторне обличчя» культури. Ця думка мислителя, стверджує 
Зеньковський, дозволила йому осягнути смисл західноєвропейської культури: «Геніальність 
Чаадаєва у тому, що він перший у нас зрозумів єдність духовного життя Заходу, перший відчув 
католицький характер усієї західної культури, але його помилка в тому, що він не знав, не 
зрозумів Православ’я» [2, с. 43]. Однак, за словами Зеньковського, Чаадаєв не зробив подібний 
висновок щодо російської культури, а саме – висновок про її зв’язок з Православ’ям, оскільки – і в 
цьому була його помилка, не знав і не розумів Православ’я, а тому історичне християнство 
ототожнював з католицизмом, визнаючи лише за ним культуротворчу здатність. Тим не менш, 
думки П. Чаадаєва нарівні з ідеями слав’янофілів призвели до формування альтернативної 
концепції філософії не як явища загальнолюдської культури, а як феномену певної культури, що 
ґрунтується на тих чи інших релігійних засадах, вплив яких зберігається навіть у тому випадку, 
коли вона проходить стадію секуляризації – відмови від своїх витоків. Вже згодом, у період 
вимушеної еміграції до Західної Європи, В. Зеньковський не лише присвятить низку праць критиці 
західноєвропейської філософії як типу філософування, а й напише двотомник «Основи 
християнської філософії» (1961-1964 рр.), публікація якого завершилася вже після його смерті, – 
нарис філософії, що ґрунтується на православному віровченні.  

Таким чином, виходячи з прикладу історії КНФТ, яке об’єднало представників академічної 
київської філософії, можна стверджувати, що у філософській думці України початку ХХ ст. (в тій 
її частині, яка на той час входила до складу Російської імперії) західноєвропейська традиція 
сприймалася двояко. Одними – як філософія взагалі, в межах якої лише й можливий її розвиток, 
що не виключало пошуку своїх рішень існуючих в ній проблем і критики окремих її положень. 
Інші західноєвропейську філософію розуміли як частину культури, що ґрунтується на 
католицизмі, а, отже, є чужорідною по відношенню до культури, яка коріниться в Православ’ї, 
тому вважали необхідним формування відмінного від західноєвропейського типу філософування. 
Однак попри свою розбіжність кожен з цих напрямів був своєрідним відгуком на заклик, що 
прозвучав у доповіді голови КНФТ Є. Спекторського, проголошеній з нагоди відкриття 
товариства, – у відповідь на кризу, що спіткала філософію на початку ХХ ст., «стати на шлях 
філософської думки з усіма її вічними та величними проблемами» [3, арк. 25].  
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Summary 
Filipenko N. History Ideas of Kiev Scientific and Philosophical European Society and Context: Pro Et Contra. The 

article examines the history of ideas  of Kyiv Scientific and Philosophical Society (1914-1919) in the context of its relationship to 
Western philosophy, sending two approaches. The author analyzed names E.Spektorsky and L.Shestov, which included dialogue 
in the semantic field of philosophy which recognized the universal, and included elements of critical reflection. The article also 
consider the second approach (V.Zenkovsky) within which the debate was conducted on Western philosophy as one of the 
possible types of philosophizing which is part of the culture whose philosophical principles defined by Catholicism. It is also 
envisaged the formation of another type of philosophy which would be based on the Orthodox Faith. Keywords: history of 
philosophy in Ukraine early twentieth century. Philosophical Society, Western philosophy, rationalism and irrationalism, 
relativism, epistemology, philosophy of culture, ethics.  
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ПРОБЛЕМА ГІДНОСТІ  
В МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНИХ ПОГЛЯДАХ ЦИЦЕРОНА 

 
Осмислюється поняття «гідність» в інтерпретації Цицерона на основі латинських термінів 

«decorum» та «honestum». Досліджується етимологічний зв'язок між термінами «decorum» та «dignitas». 
Виокремлено два види гідності: людська природна гідність і власна гідність. Встановлено, що природна 
гідність складає основу людськості в людині та є онтологічною характеристикою людського буття. Власна 
гідність є моральною категорією, яка передбачає шлях морального самовдосконалення. Акцентовано увагу на 
естетичному аспекті людської гідності в Цицерона, як універсальної категорії, який дозволяє узгодити 
загальне з індивідуальним. Ключові слова: dignitas, decorum, honestum, людська гідність, власна гідність. 

 
Вираз «гідність людини» відображає сучасний концепт буття людини, який є предметом не 

тільки етичної сфери, а також політичної. У найбільш значущому документі ХХ ст. – Загальній 
декларації прав людини (1948) гідність і права людини є основою свободи, справедливості та 
загального миру. Свого політичного виміру гідність людини набуває у принципі рівності, що є 
основою демократичних режимів. Гідність як ознака, що притаманна виключно людині, вперше 
згадується в Цицерона. І саме в його працях зустрічається словосполучення, яке за змістом 
наближене до сучасного виразу «гідність людини». Базовим текстом для дослідження гідності у 
філософських поглядах Цицерона буде праця «Про обов’язки» (44 р. до н.е.). Слід зазначити, що 
переклад українською мовою тексту «Про обов’язки» відсутній. У дослідженні, окрім латинського 
тексту, використовувались переклади англійською та російською мовами.  

Праця «Про обов’язки» була написана Цицероном підчас полемічної боротьби з Марком 
Антонієм, у якій мислитель відстоює ідею республіки та засуджує політичну тиранію. Поняття 
обов’язок (officium) трактується Цицероном не як абстрактна категорія, а як конкретний 
обов’язок, пов'язаний із державними справами. На думку С. Утченко, трактат орієнтований на 
молодого римлянина та написаний з метою виховання достойного громадянина (vir bonus), який 
тільки стає на шлях державної кар’єри [див.: 4, с. 167].  

У зазначеній праці Цицерон намагається узгодити моральне з корисним. Текст складається з 
трьох розділів: у першому – аналізується поняття honestum; другий розділ присвячений питанню 
корисного; третій – відображає конфлікт морального з корисним під час судження про обов’язок. 
На думку Цицерона, моральне безперечно має перевагу над корисним. Мислитель називає чотири 
частини як джерела морального, з яких походять відповідні чотири стоїчні чесноти: пізнання 
істини; справедливість і щедрість; велич духу; порядок і міра, що є окрасою життя та охоплюється 
терміном «decorum» [див.: 5, с. 62, 82]. З кожної чесноти випливають конкретні обов’язки, за 
допомогою яких можна досягнути головної мети, вищого блага.  

 
Поняття «decorum» та «honestum» у моральному аспекті. 
Для розкриття змісту, який закладає Цицерон у поняття «гідність», потрібно звернутися до 

латинських термінів «decorum» та «honestum».  
Латинський термін «honestum» (доброчесність) Цицерон вживає як відповідник грецькому 

«τ�καλ�ν», що російською перекладають як «нравственно-прекрасное». Грецький термін 
Аристотеля відображає синкретизм доброго і прекрасного: «…вчинки, які відповідають 
доброчесності, будуть приносити задоволення самі собою. Понад те, вони ще й добрі (αγαθαί) та 
прекрасні (καλα'ΐ)» [1, с.35]. В Аристотеля добре або благо (ταγαθόν) має декілька категорій: у 
категорії суті благо визначається як Бог і розум, у категорії якості – доброчесність, у категорії 
кількості – як міра, в категорії відношення – як корисне, в категорії часу – як своєчасність, у 
категорії місця – як зручне. Доброчесність як родове поняття – це дотримання середини, і це 
етичні устої (або склад душі). Окрім того, благо визначається своєю метою: «…коли щось із того 
що робиться, є метою, то воно й буде благом, здійснюваним у вчинку, а якщо таких цілей 
декілька, то відповідно й благ декілька» [1, с.25, 115]. Найвище благо в Аристотеля, це довершене 
благо, яке має мету саму собою, інші блага – засоби. Можемо розуміти грецький термін прекрасне 
«τ�καλ�ν» як довершену мету доброчесності, а добре є тим засобом, тим належним, яке дозволяє 
досягнути прекрасного. Моральне самовдосконалення людини є внутрішнім аспектом блага, яке 
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виявляє себе у доброчесності людини, у діяльності її душі. Зовнішні блага людина отримує як 
винагороду за свою доброчесність. До них належить честь «τιμή»: «честь – це нагорода, що 
присуджується за доброчесність, і дається вона добрим». [1, с.161]. Зовнішнє благо є суспільним 
визнанням доброчесної людини, яка заслужила його завдяки власним моральним зусиллям. 
Цицерон, вживаючи латинський термін «honestum» для перекладу грецького «τ�καλ�ν», також 
враховує аспект зовнішнього визнання. На цьому ґрунтуються інші думки щодо перекладу терміна 
«honestum». На думку Н.Грінцера, смимл категорії «honestum» неможливо адекватно осягнути без 
врахування латинського honor (з якого походить «honestum»), що термінологічно означає офіційні 
почесті виборних посад у Римській республіці та охоплює ідею визнання, зовнішню суспільну 
оцінку. Тому дослідник пропонує перекладати термін «honestum» як «гідне», яке передає ідею 
«пошани», як гідний взірець поведінки в очах оточуючих [2, с. 26]. Подібний відтінок знаходимо в 
українському перекладі В. Литвиновим слова «honesta» як морально гідного [див.: 7]. Розуміння 
доброчесності в діапазоні між морально-прекрасним і морально-гідним відображено зміну та 
особливості римського контексту, який орієнтований більше на зовнішній аспект суспільного 
визнання, хоча не заперечує моральної основи.  

Термін «decorum» позначає чесноту, пов’язану з почуттям міри і повагою до інших людей. 
Російською «decorum» перекладають як «подобающее» [5, с. 82; ]. Англійський відповідник 
«decorum» є «propriety» (пристойність, доречність) [9]. Етимологічно «decorum» тісно пов’язаний 
із «dignitas», але одностайної згоди у цьому твердженні немає [10, с. 51]. Якщо ж перекладати 
«decorum» як «гідність», тоді не зрозуміло в чому саме суть гідності, адже саме поняття «dignitas» 
(гідність) розкриває свій зміст завдяки терміну «decorum» (пристойність). Цицерон використовує 
латинський термін «decorum» як аналог грецького «πρ�πον», яке немислиме поза моральною 
сферою та охоплює такі характерні чесноти філософії стоїків як поміркованість, приборкання 
пристрастей душі та міра в усьому.  

Наведемо два переклади цитати з тексту Цицерона «Про обов’язки» з латини на англійську 
та російську мови: 

 
[94] nam et quod decet 

honestum est et quod 
honestum est decet. 

[94] for what is proper 
is morally right, and what 
is morally right is proper. 

[94] ибо все то, что подобает, прекрасно в 
нравственном отношении, а то, что в нрав-
ственном отношении прекрасно, подобает. 

 
У цьому контексті, латинський термін «decorum» доречно перекладати на українську як 

«пристойне»: «Те що пристойне – морально гідне, те що є морально гідне – пристойне». 
Цицерон називає «пристойним» справедливість і повагу: «Функція справедливості не шкодити 
людям, поваги – не ображати їхні почуття» [8]. Відтак суть пристойної поведінки полягає в 
тому, щоби не шкодити іншій людині, або, іншими словами, не завдавати шкоди її людськості. 
Цицерон розглядає «пристойне» на двох рівнях: перший – «пристойне» як загальне, що 
перебуває у будь-якому морально гідному; другий – «пристойне», що стосується окремого 
виду морально гідного та як частина підпорядковується першому як загальному. «Пристойне» 
як загальне складає суть того, що є перевагою людини над іншими живими істотами. 
«Пристойне» як частина загального – це відповідність власній природі, в якій виявляються 
самоконтроль і помірність [9]. Завдяки категорії «пристойне», можемо виокремити два види 
гідності у поглядах Цицерона: природна гідність або універсальна, яка стосується всіх людей, 
лише тому, що вони є люди; власна гідність, яка культивується шляхом вправляння у 
чеснотах, що становить перевагу людини над тваринами [10, с. 51-52].  

 
Людська гідність як універсальна категорія. 
Зміст поняття гідності розкривається через осмислення людської природи. Цицерон 

виокремлює та підносить природу людини над тваринним світом. Особливі характеристики, 
притаманні виключно людині, на думку філософа, це здатність до мислення та навчання. На 
основі розуму та мовлення люди об’єднуються в одну спільноту, в один людській рід [5, с. 61, 71]. 
В іншій праці, «Про закони», Цицерон вказує на розум як на той зв’язковий елемент, який поєднує 
людей з богами. Ототожнення людини з її розумністю – це перший зв'язок людини з богами, 
другий – закон. «А оскільки розум є законом, то ми, люди, повинні вважатися пов’язаними з 
богами також і законом» [6, с. 165, 71]. Розум закладає раціональне підґрунтя в людську 
поведінку, що підносить людину над тваринами, і становить суть її переваги. «Із цього мислимо, 
що чуттєва насолода не є достатньо гідною людини (dignam homonis), перевагою повинно бути її 



 

 
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 754 – 755. Філософія 

 
156 

осудження та уникання; … І навіть, якщо ми хочемо осягнути, чим насправді є перевага 
(excellentia) та гідність (dignitas), ми зрозуміємо, як ганебно потопати в розкоші та легковажно, 
наче зманіжено, жити, натомість як морально гідно (honestum) жити ощадливо, помірковано, 
строго, розважливо» [8]. У зазначеній цитаті Цицерона слід відзначити вираз, наближений до 
словосполучення «гідність людини». Гідність постає онтологічною категорією людського буття, 
відтак універсальною характеристикою людської природи.  

 
Зовнішній та внутрішній аспекти власної гідності. 
Категорія «пристойне» Цицерона заснована на трьох речах: красі, порядку та одязі, 

відповідному дії [8]. У наступних параграфах Цицерон детально описує яким має бути вигляд, аби 
відповідати зовнішній гідності (formae dignitas): гарний колір шкіри обличчя, досягнути якого 
допоможуть тілесні вправи; одяг, у виборі якого слід керуватись розумною серединою. Гідність 
шляхетної людини повинна прикрашатися наявністю відповідного будинку. Втім, зазначає 
Цицерон, не будинок додає честі, а навпаки. Щодо діяльності душі, то наміри слід підкоряти 
розуму, а розум слід скеровувати до пошуку істини. Тому не всі види діяльності є пристойними 
для вільної людини [5, с. 91-93]. Як бачимо, зовнішні атрибути є невід’ємною частиною власної 
гідності людини. Їхня пристойність ґрунтується на почутті міри та своєчасності. Зауважимо, що 
для Цицерона, відповідність власній натурі є важливим аспектом у пристойній поведінці. У 
кожного свій вимір пристойного, залежно від посади, діяльності та, власне, натури. Подібне 
розрізнення стосується краси, яка має два види: чарівність (venustas) і гідність (dignitas). Перша 
стосується жіночої чарівності, друга – чоловічої гідності [8].  

Внутрішній аспект власної гідності пов'язаний з моральним удосконаленням і внутрішньою 
вимогою, зверненою до себе підчас виконання обов’язку. Обов’язок у Цицерона означає не тільки 
моральний обов’язок, а й посаду, пов’язану з публічною діяльністю. Не всім однаково доречні 
певні речі, в силу різної природи, тому люди різні у своїй гідності. Власна гідність ґрунтується на 
особистому вимірі пристойного, яке безумовно повинно підпорядковуватися загальному 
пристойному. Зовнішній аспект утілюється в зовнішніх атрибутах, які є невід’ємною частиною 
гідності людини у римському суспільстві. Розуміння пристойного відображається у публічній 
поведінці, зовнішньому вигляді та відповідних речах, які оточують їхнього власника. Наголосимо, 
коли Цицерон наводить приклади пристойного для гідної людини, йдеться не про людину як таку, 
а про людину громадянина, яка займається державними справами.  

 
Людська гідність – моральна чи естетична категорія? 
Ідея людської гідності як універсальної категорії людського буття закладає моральний 

принцип, який забороняє шкодити людині. Принцип моральності ґрунтується на розумній природі 
людини, що відрізняє її від тварини. В цьому контексті, людська гідність безперечно постає в 
якості моральної категорії. Проте в суспільстві, в якому жив Цицерон, був наявний інститут 
рабства, кожному рівню соціальної структури відповідав певний рівень обов’язків і уявлення про 
пристойне. Як у нерівному суспільстві можливе обґрунтування природної гідності людини? 
Моральне обґрунтування гідності людини, що притаманне усім людям лише тому, що вони люди, 
провокує вимогу соціальних прав, вимогу до суспільства. Пояснення слід шукати, виходячи з 
космоцентричного контексту досліджуваної доби.  

Космоцентричний контекст передбачає, що людина включена у розумний впорядкований 
Всесвіт. У праці «Про природу Богів» Цицерон дає таке визначення природи: «Природа – це як 
дерево, як тварина, в яких нема нічого довільного, але все виглядає впорядкованим і подібним до 
виробу мистецтва» [7]. Природа мислиться телеологічно та як така, що має розум. «…Нема нічого 
досконалішого за світ, нема нічого кращого за доброчинність. Отже, світові властива 
доброчесність. Людська природа, звичайно, не досконала, і все ж у людині виявляється 
доброчесність. Наскільки легше уявити її у світі! Отож у світі є доброчесність, вона мудра, а тому 
вона Бог!»[7]. Раціональна засада світобудови, абсолютний розум як божество, людина споріднена 
з божеством завдяки розуму – це складники цілісної космоцентричної світобудови. О. Лосев 
відзначає, що справжнє поняття доброчесності в натурфілософії стоїцизму Цицерона – це не 
просто моральна сфера та моральна досконалість, але це також досконала структура шляхетно 
функціонуючого розуму, яка суб’єктивно представлена як блаженний стан людини. … Це не 
просто мораль, а швидше естетичний стан, взаємопроникнення краси і добра [3, с. 733-734]. Отже, 
людська природна гідність, яка споріднює людину з божеством і об’єднує з Усесвітом – це 
ідеальна реальність, яка потенційно є в кожній людині, «суб’єктивний естетичний стан». І саме 
тому всі люди мають людську гідність, хоча це не означає, що вони рівні у соціальному статусі. 
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Такий перехід з моральної категорії в естетичну, на думку М. Лебех, дозволяє Цицерону уникнути 
неминучого егалітаризму, якщо трактувати природну гідність виключно як моральну категорію 
[10, с. 57]. Тому, вважає дослідниця, ми не можемо говорити про концепцію людської гідності або 
космоцентричну теорію гідності, а лише про космоцентричне розуміння. Невідповідність 
поведінки принижує не стільки особу, над якою вчинено непристойне ставлення, скільки того, хто 
дозволив собі непристойну поведінку, відтак принизив і заперечив те людське, що є в собі самому. 
Почуття людської гідності, отже, локалізоване всередині самої людини як вимога до себе бути 
людиною. У прийнятті рішення щодо власної поведінки, діяти так, щоби не принизити себе, коли 
дозволяєш собі непристойне ставлення до іншої людини. Розуміння гідності у такому контексті 
змушує людину поводитися гідно навіть тоді, коли вона перебуває наодинці, не в полі зору інших. 
Якщо ж трактувати людську гідність виключно як моральну категорію, це обґрунтовує моральне 
право вимагати рівності з наступними політичними і соціальними наслідками. Космоцентричний 
світогляд не передбачає рівності, ієрархія природна. 

Висновок. Отже, поняття людської гідності в інтерпретації Цицерона розкриває свій зміст у 
таких морально-естетичних категоріях: доброчесность як морально гідне (honestum) і пристойне 
(decorum). Проблема узгодження універсальності людської гідності з власною гідністю 
розв’язується в Цицерона завдяки синкретизму моральної та естетичної сфер. Розуміння гідності 
як естетичної категорії втілює універсальну ідею людської гідності, яка не заперечує ієрархічного 
принципу, не вимагає рівності соціальних статусів, але водночас спонукає до постійного 
морального вдосконалення. Поняття людської гідності у Цицерона – це не ідеальна модель, а 
швидше формула з конкретними практичними приписами і моральними настановами у 
конкретних історичних умовах для громадянина в окремому випадку та людини як представника 
людства – в загальному, яка повинна забезпечити мир, запобігти тиранії та авторитарній владі. 
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Summary 

Prodan Т. The Problem of Dignity in Moral and Aesthetic Cicero’s Thoughts. In the article the notion of 
dignity rely on Latin terms of «decorum» and «honestum» in the Cicero’s interpretation. The etymological relation 
between «decorum» and «dignititas» are studied. Two kinds of dignity are defined: natural human dignity and own 
dignity. By the research is determined that natural dignity makes up the essence of humanity. It is dignity that the study 
is determined as ontological feature of human being. Own dignity is moral category and is cultivated by self-
improvement. Emphasize is put on aesthetic aspect due to human dignity can be considered as universal category in 
Cicero’s views. Keywords: dignitas, decorum, honestum, human dignity, own dignity. 
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СЛУЧАЙНОСТЬ И ДЕТЕРМИНИЗМ 
В ТВОРЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ РЕНЕССАНСА 

(Статья вторая) 
 

Обоснование творческого проекта ренессанса продолжено на материале гносеологических и 
философско-эстетических рефлексий искусства, развивающих методологическое обеспечение гуманизма. В 
частности, прослеживается взаимный перенос творческих целей и методов между катарсической 
концепцией преодоления внутренней акцидентальности творений и миметической концепцией подражания 
внешнему образцу творения. Установлено, что опытно-экспериментальные наработки антропоцентри-
рованного искусства образовали фонд стилистических и методологических идеализаций художественных 
образов, ставших экспрессивным образцом для классической научной методологии. Ключевые слова: 
гуманизм, закон, искусство, катарсис, мимесис, случайность, эстетика. 

 
«…Отцами искусств, как говорят, были случай и наблюдение, 

пестунами же искусства – практика и опыт, а познание и 
рассуждение питали его рост» 

Л.Б. Альберти «Десять книг о зодчестве» 
 

Как было установлено в нашей первой статье, посвященной метафизическим основаниям 
ренессансно-гуманистических трансформаций (ин)детерминизма, кризис традиционного 
органического мироустройства проявлялся в том, что за тривиальным подбором канонических 
«первопричин» для очевидных «ближайших причин» опыта, стали прорываться «симпатические» 
альтернативы описания, выражающие определенную имманентность («собственную природу») 
опыта. Наполняя эмоционально-аффективным произволом магию органицизма, что нашло 
выражение в ревизиях мифологии Фортуны и тайны пресуществления, они по лекалам этики и 
медицины инициировали самостоятельный словарь подлунного детерминизма. Последний, 
упраздняя разнопорядковую детерминацию, в ходе оправдания индивидуальной ценности 
творений на протяжении четырех веков успеет выявить новый дискурс «к единой цели разными 
путями» (Ф. Петрарка) и перевернуть его до новоевропейской программы универсального метода. 
Особая роль в разрешении проблемы этого переворота принадлежит теории и практике 
возрождаемого античного искусства, где указанный творческий проект реализуется в перипетиях 
сочетания индивидуальных чувственных образов с высшими духовными идеями. В продолжение 
философско-методологической рефлексии этого контекста (работы А. Ахутина, Э. Гомбриха, 
О. Дубовой, А. Загрядской, А. Лосева, В. Шестакова) открывается актуальная возможность 
реконструкции случайных аспектов истории и методологии науки. В частности, задача данной 
статьи состоит в изучении вклада ренессансных концепций искусства в установление 
классической научной стратегии поглощения эмпирической случайности. 

 
*** 

Уже привычным стало возведение универсального метода классической европейской науки 
к теологическим истокам, поскольку они оправдывают идеально-архитипическую линзу, а с ней и 
математический детерминизм, и экспериментальную предприимчивость ученого познания 
[см.: 22]. Вместе с тем, рациональное использование этой линзы в виде галилеевских 
«идеализаций» в исторической ретроспективе кажется загадочным анаморфозом, отрицающим 
иррациональные схемы всей сборной философско-теологической традиции. Например, в 
фундаментальном для ренессансного мировоззрения неоплатонизме роль человека в установлении 
связи между идеальными архетипами и материальной действительностью ассоциировалась с 
мистико-художественным состоянием «божественного неистовства» (mania), из которого, по 
преданию, черпали свои песнопения Орфей и Гесиод. Когда же оно будет облагорожено Д. Бруно 
до «героического энтузиазма» (furor), сочетающего подражание чувственной природе (mimesis) с 
выяснением идеальных архетипов природы в собственной душе (katharsis), в творческой 
экзальтации художника будет преобладать разумность. Возникающее отсюда предположение о 
художественно-эстетической рационализации познавательного восхождения к идеальным 
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архетипам (transcensum) опирается на традицию эстетического критерия истины. С кризисом 
представлений о трансцендентном Замысле и детерминации отдельных мест в мире, 
систематизированных «мировой симпатией», эстетические формы перерастают официальное 
иллюстративно-воспитательное предназначение. По образцу Плотина, на них возлагается 
активная роль посредничества между аналогичными архетипами в божественном и человеческом 
уме: с помощью художественных средств они могут подчеркивать, добавляя или отнимая, в 
реальных предметах соответствующие значимые свойства [17, с. 192]. 

Пантеистические тенденции неоплатонизма способствовали углублению содержания 
искусства, смягчая средневековый дуализм и эклектику как в отношении предмета мимесиса, так и 
его художественных средств. В поисках возвышенной действительности, когда по выражению 
Й. Хёйзинги, «своими руками люди совлекали небо на землю» [21, с. 266], роль и место человека в 
неоплатоновском «круге бытия» (circuitus spiritualis) претерпевают изменения. В зависимости от 
того, кого он опосредует в отношении «абсолют – материальная природа», идеал прозревания во 
многом единого архетипа на основе личного гения художника сменяется идеалом композиционно-
динамического совмещения в одном образе многого на основе «законов искусства». Здесь 
передаточную роль выполнил догмат о творении, позволивший сблизить изначально 
противоположные сферы небесного (theo), естественного (fusis), и искусственного (techne). Его 
значение по сравнению со Средневековьем меняется: под методологическим впечатлением 
возрожденной «Естественной истории» Плиния акцент переносится с аллегорического познания 
божественного бесконечного замысла на канон для искусственного подражания – 
космологическая теодицея Кузанца переходит в художественную парусию флорентинцев. 
Соответственно исходный тезис, что любой образ – только тень первоначальной идеи творения, 
обнаруживаемой и в душе, дополняется тем, что для выведения ее на свет качественной 
определенности требуется вдохновляемое «древними» изобретательное усилие (invenzione), 
способное вызвать в душе «грацию формы» и восполнить дольнюю ущербленность вещей. 
Средствами искусства мастер как «Deus occasionatus» трагически тщится воспроизвести духовную 
сущность бесконечной божественной идеи, материализованной или сенсуализированной в 
случайном многообразии природы и ограничить ее в полноту вечности [15, с. 71]. 

Отсюда, очевидно, происходит расхожий тезис о том, что в «древнеклассическом» 
складе итальянского воображения преобладает «талант и вкус к порядку, стало быть, к 
правильности, к гармонической и строгой форме». В противоположность средневековому 
германскому и в ущерб внутренней глубинной правде «с трудом подается оно на то, чтобы, 
подобно первому, изобразить дикость, загрубелость, странность, чистую случайность, 
беспорядок, неожиданный взрыв своевольных сил, бесчисленные и неуловимые частности 
какой-нибудь особи, каких-нибудь низших или невзрачных тварей, глухую и темную для нас 
жизнь, распространенную во всех слоях и сферах существования ‹…› одно оно открыло и 
передало нам естественный порядок идей и образов» [20, с. 70]. 

Однако личное мастерство не сразу увенчает иерархию добродетелей, знаменуя преодоление 
общекультурного разрыва между духовным интеллектуальным созерцанием и материальной 
ремесленной практикой, новой личностью и старым космосом. «Переворот в политических теориях 
не мог не сказаться соответствующим развитием личности ‹…› человек также стал эгоистичнее, 
когда случайности исторической жизни разубедили его в состоятельности того эпически-обычного 
уклада, которого крайним выражением были общественные теории средних веков ‹…›. Иногда, 
правда, какой-то странный фатализм судьбы, с которой нельзя сосчитаться, прозвучит грустною 
нотой среди веселого дня, а затем суматоха и шум поднимаются пуще прежнего. Тут выше всего 
умелость ‹…› поклонение обычаю заменилось культом удачи» [5, с. 96-97]. 

Действительно, будучи одним из аспектов ренессансной проблемы свободы, 
гуманистический выход за пределы общественной традиции и символической навигации нуждался 
в гарантиях, обретая их сначала в удостоверении конечностью чувственного опыта и затем – 
размеренностью технических средств. Становление первой гарантии просматривается уже в 
базовой для раннего ренессанса литературной истории (studia litterarum), которая первой из 
искусств в современном их понимании примерит на себя религиозную привилегию текстовой 
интерпретации действительности. Если «Комедия» Данте обнаруживает разбавление космической 
гармонии произволом отдельных ситуаций, то в «Декамероне» Дж. Боккаччо, имевшего славу 
«импресарио Фортуны», аморфность мировой детерминации положительно дисциплинируется 
личными усилиями. «Идущая от древности традиция связывала события чем угодно, но только не 
каузально-временной связью; следующее событие не было результатом данного, оно было 
результатом случайных встреч, мистических сил, волшебных заклинаний, провиденциального 



 

 
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 754 – 755. Філософія 

 
160 

вмешательства или козней Сатаны ‹…› Но поэтика Возрождения ‹…› включающая воздействие 
индивидуума, его судьбы, эмоций и воли на характер каузальных многообразий ‹…› уже включает 
каузальные многообразия, ряды ситуаций, связанных друг с другом, почти так же однозначно, как 
элементарные состояния движения здесь-теперь в космологии нового времени» [12, с. 164-165]. В 
«Генеалогии языческих богов» этот переход уже персонифицирован в аналогичной Адаму фигуре 
Прометея, у которого врожденные моральные добродетели оформляются в культурные дары (ars), 
а высокая личная доблесть (virtù) реализуется как эстетическая «доблесть в умении» (il virtuoso). 
Таким образом, агонистическая ценность совершенства из созерцательного «стяжания» чистых 
идей модифицировалась в способность их изобретать и воплощать. 

Вместе с рецепцией во времена Базельского собора естественнонаучных сочинений 
Аристотеля пересматривается и «безумное» содержание мимесиса рассыпанной в элементах 
природы красоты, разрешая моральный аспект отношения объекта и предмета подражания. 
«Imitazione» в классическо-феноменальных теориях искусства Л. Б. Альберти, Л. Гиберти, 
Леонардо по цицероновскому наущению приобретает познавательное значение [2, с. 54]., сочетая 
средневековую метафору искусства как «зерцала» («обезьяны») чувственной природы (natura 
naturata) с возрожденческой метафорой Творца как «художника», опирающегося на 
геометрические архетипы (mathesis) мировой Души. Популяризованный вначале Кузанцем 
герметический тезис о человеке творящем «как втором боге» Л. Б. Альберти со ссылкой на 
Аристотеля переосмысливает в духе modus operandi – как художническую способность 
реализовывать высший замысел в конечной материи, объединяя тем самым теорию и практику без 
«мировой симпатии» или других символических помочей [11]. 

В отличие от древней классики чувственная красота подлунного мира христианства была 
лишена субстанциальности, не в силах восстановить последнюю даже в новоевропейской 
реабилитации Природы. Несмотря на внутреннее различение онтологических приоритетов 
между природной вещью и художественной формой, она выступала скорее средством 
творческого самопознания: отдельные акцидентальные качества актуализировались только 
благодаря их идеям, активно связуемым «частями души» абсолютного Субъекта. В пору 
секуляризации и экзотеризма, когда человек воспринимается как самый близкий и точный 
«образ и подобие» творческого Абсолюта, «части души» сначала мимитируют в 
«нарциссическом энтузиазме» совершенства эстетических прообразов, а затем – в 
самодостаточных правилах искусств, совсем недавно называемых «служебными» (serviles artes), 
не только переводящих трагедию грехопадения в поэтический дискурс, но и реабилитирующих 
крайности земных творений своими силами [16, с. 257-355]. 

Дело в том, что пресловутая апология человеческих возможностей и ломки традиций, 
утрачивая исходные ренессансные ценности, переходит в произвол, и за изначальной гармонией 
и законченностью сущего все чаще обращаются к собственно творящей природе (natura 
naturans). Чтобы воссоздать ее не наивно-изобразительно, но функционально, приводя в 
движение телесные возможности творений (dynamis), все чаще прибегают к «искусным 
расчетам и ловкости рук» (dynamis cai techne). Последние, соизмеряясь с инвариантами 
движения в качестве своеобразного природного закона, переходят из статуса технической 
манеры, определяющей ценность предмета количеством затраченного на него труда, в метод, 
выдвигающий в критерии художественности непостижимость для профана [6]. 

Л. Б. Альберти в этой связи еще в преддверии высокой флорентийской эстетики обращается к 
цицероновской дистинкции «красоты» (pulchrido) как внутреннего необходимого закона прекрасного 
и «украшения» (ornamentum) как относительного или привнесенного предиката прекрасного, 
обнаруживаемого в ходе «соответствования» (decorum) технических средств целям реставрации 
целого [1, с. 177–179]. Хотя разграничение проводилось по критерию математизируемости и 
оправдывалось практически (например, в живописи оно приведет к синтезу фландрийской готики или 
византийского романства с древнероманской монументальностью, а в архитектуре – готической 
структуры с античным декором), в общеренессансной тенденции испытания эстетической 
эмансипации искусством эта дистинкция могла реализовываться весьма произвольно. Поэтому здесь 
«итальянский Витрувий» опирается на другую риторическую дистинкцию – «dissolutio/compositio», 
которая функционализирует неоплатоновский circuitus spiritualis в линейные цепочки по 
убыванию/возрастанию слож(ен)ности части и целого [23, с. 157–183]. Возникающие отсюда 
художественные приемы, задающие пространство возможного эстетического опыта, в маньеристском 
итоге (Дж. Вазари, Дж.-П. Ломаццо, Ф. Цуккари и др.) оказываются только амбивалентными 
средствами: подражая не столько «физическому» виду (imitatio), сколько «поэтическому» 
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(«историческому») действию (representatio) Природы и(ли) Творца, они могут служить пробуждению в 
душе самых противоположных эмоций (этосов и патосов). 

В условиях схизмы dynamis cai techne подчинят исходную (нео)платоновскую эстетическую 
концепцию «мимесиса» гедонистическим и дидактическим функциям аристотелевского «катарсиса» 
(Ф. Робортелло, Л. Кастельветро) и, устанавливая порознь изображение и его предмет, зрителя и 
участника, приведут к деперсонализации творящей и движущей причин. Если Средневековье 
заметило у Аристотеля только деградационный природный аспект случайности, который связывал 
ее онтологический статус с второстепенным у Стагирита принципом индивидуации, то Позднее 
Возрождение обнаружило вместе с его поэтикой дистинкцию этих индивидов по степени (наличию) 
высшей целесообразности их как исходов, воспринимаемых в таком эстетическом виде только 
зрителем: «‹…› а это чаще всего бывает, когда что-то одно неожиданно оказывается следствием 
другого (в самом деле, здесь будет больше удивительного, чем [если это случится] нечаянно и само 
собой, ведь и среди нечаянных событий удивительнейшими кажутся те, которые случились как бы 
нарочно: как, например, в Аргосе статуя Мития упала и убила виновника смерти этого самого 
Мития, когда тот смотрел на нее; такие события кажутся не случайными), то и наилучшими 
сказаниями необходимо будут именно такие» [3, с. 656]. 

Таким образом, вместе с передачей природе идеи и замысла ее организации доступ к ним 
человека утратит духовную непосредственность. Характерно, что в первую очередь это осознали 
теоретики нового искусства, подготовив свои образы для натуралистов. Так, Винченцо Галилей в 
«Диалоге о древней и новой музыке» экспериментирует с возрожденными катарсическими 
принципами мелопеи, открывая дорогу монодическому стилю оперного искусства. «Когда для 
развлечения ходят на трагедии и комедии, разыгрываемые ярмарочными актерами, то пусть 
сдержат однажды неумеренный смех и пусть, пожалуйста, понаблюдают [за тем], как говорит 
[актер], каким голосом – высоким или низким тембром, с каким количеством долгих и коротких 
звуков, с какой силой ударений и жестов, как передаются быстрота и медлительность движения, 
[когда говорит] один дворянин с другим ‹…› пусть поразмыслят, когда это происходит с князем, 
беседующим со своим подданным и вассалом, или же с просящим защиты, как это делает 
разгневанный или возбужденный [человек], как замужняя женщина, как девушка, как простой 
ребенок, как коварная публичная женщина, как влюбленный, когда говорит со своей 
возлюбленной, стремясь расположить ее к своим желаниям, как те, кто жалуются, те, которые 
кричат, как те, кто боязлив, и как те, которые ликуют от радости. Из этих различных случаев, 
когда они их внимательно понаблюдают и тщательно изучат, они смогут взять норму того, что 
подобает для выражения какого угодно другого состояния» [7, с. 518–519]. 

Подобное удостоверение естественности через техническое исчерпание случайности можно 
заметить в экспериментах представителей изобразительного искусства – колористов, 
люминаристов, стереометристов. Подкрепленные возрожденной в Академии М. Фичино 
августиновской концепцией «формально-числовых законов чувственной красоты», упражнения в 
эстетических изысках (varietas), прозреваемых в астрологических периодах, неопифагорейских 
пропорциях и магических рецептах, откроют самодостаточные методологические инварианты на 
их счет – законы динамики и композиции. Однако подобное сличение сторон творческого 
процесса, поскольку Творец сообщает и Природе, и Художнику правила своего созидания, 
умаляло личное начало как в «виртуозе», так и в его «творении». Ведь теперь не требуется каждый 
раз возгонять их явления до уровня самодостаточности: «высокое искусство» (maniera grande) 
заранее признает эйдосы в каждом явлении без «энтузиастического» transcensum’а или местного 
decorum’а. По мнению Н. Бердяева, противопоставлявшего, в отличие от вазарийской традиции, 
флорентийское Кватроченто Боттичелли и римское Чинквеченто Рафаэля, такой дисбаланс духа и 
природы означал не только вершину классической традиции, но и «омертвение духа» в каноне, а 
художества – в композициях. «Искусство Рафаэля – отвлеченное совершенство композиции, это 
сами законы совершенных художественных форм. Рафаэль – самый не индивидуальный, самый 
безличный художник в мире ‹…› Все это высокое и совершенное искусство ХVI века в существе 
своем неоригинально, в мировом смысле подражательно и реакционно» [4, с. 446]. 

Вместе с тем, все его формализмы, декоративизмы, аллегоризмы и символизмы, 
подменяющие гуманистическое содержание искусства, получат оформление в новых 
математических дисциплинах (проективной геометрии, аналитической геометрии, 
тригонометрии и др.). Безличная количественная экспрессия заменит персональную 
качественную, пуризм сменится маньеризмом, а «физика» станет познаваемой только с 
помощью инструмента «геометрии». «Кажется, перед нами классическая античная оппозиция, 
зафиксированная Платоном, который противопоставлял в “Федоне” “божественное – 



 

 
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 754 – 755. Філософія 

 
162 

человеческому”, “бессмертное – смертному”, “умопостигаемое – чувственному”, “единообразное 
– многообразному”, “постоянное и неизменное – непостоянному и изменчивому”. Но это сходство 
обманчиво, оно ограничивается только планом противопоставления мира явлений сущему, сами 
же явления и сущее понимаются иначе» [18, с. 178]. 

Например, Леонардо да Винчи, критикуя познавательную позицию «комментаторов» в 
пользу «оригиналов», способных изобретать наложением «здравого смысла» на естественный 
опыт, заимствует все же у первых метапозицию discorsi, благодаря которой магико-мистическая 
способность человека спорадически сопереживать Природе дистанцируется от нее. «Если 
Леонардо да Винчи обращается к опыту, то только для того, чтобы в нем самом обнаружить 
вечные и незыблемые закономерности разума. Для него собственным предметом исследования 
является не столько сам опыт, сколько разумные основания опыта, его „ragioni”, которые 
находятся в нем в скрытой форме и лишь частично проявляют себя» [10, с. 67]. Но в отличие от 
возрожденной платоновско-пифагорейской научной программы Леонардо в духе arti del disegno 
уважительно относится к личностному материально-качественному опыту, моменты которого 
кажутся расширимыми настолько, что однажды единовременно актуализируют «достоинство» 
этих оснований до произвольности эстетической гармонии живописи. 

Помимо реализации метафизики Николая Кузанского [14, с. 417], здесь просматривается 
закольцовывание платоновской методологической дихотомии «диалектиков» и «математиков», 
хотя сам Леонардо скорее сохраняет априорное убеждение в их параллельности, черпаемой то в 
Логосе, то в Сенсусе, как это свойственно математике, которая составляет одновременно и «путь 
вверх» и «путь вниз». «Эта взаимозависимость причин и опыта, это постоянное стремление 
осмыслить то, что видишь, из опыта, из эксперимента, из наблюдения делает более 
невозможным прежнее сочетание эмпирики и фантастики, наблюдательности в деталях и любви 
к чудесным, малоправдоподобным объяснениям. Теперь возможен только один способ действия 
в любом виде творчества, действовать, “то выводя действия из причин (cagioni), то подтверждая 
разумные основания (ragioni) опытами”» [9, с. 40]. 

Наконец, сын В. Галилея в своем знаменитом диалоге устами Сагредо, ссылаясь в ряду 
гениев искусства на Микеланджело, Рафаэля и Тициана, предлагает и в применении к чувственной 
материи, и в применении к разумному духу одну и ту же норму деятельности [8, с. 89-90]. В ее 
искомой количественной практике на материале механистического тяготения сойдутся небесный 
символический и земной опытный полюса мировой симпатии, а моральный пробабилизм 
католицизма найдет призвание в экспериментальной гносеологии Реформации: поскольку 
божественное причинение ничем не опосредовано, его нецесситарность воспроизводима лишь 
вероятностно – «как теоретические допущения». «Каноник говорил в свое время: разумеется, 
отдаленные тела не присылают к нам, как думал Эпикур, совершенные подобия, передающие 
соответственное тело и во внешней форме и в потаенной природе. К нам попадают только знаки, 
приметы, и мы их используем для конъектур, которые мы называем созерцанием» [24, с. 70]. 

Утвердившись в восприятии природы не столько как результата, но предмета божественного 
творчества, ренессансный ученый и субстанциальным началам станет отводить сугубо 
методологический (артификационный) статус, устраняя таким образом онтологический разрыв 
сущности и явления в «сенсуализации идей и интеллектуализации образов». Последнее оказалось 
чреватым элиминацией из материи движения, а из природы вообще – всего, что не подлежит 
удостоверению: у Г. Галилея из математических принципов познания станут дедуктивно 
производными явления природы и в их чувственной форме, и интеллектуальной идее, а 
Г. В. Лейбниц закрепит новую ситуацию онтологически, запретив акциденциям «отделяться или 
двигаться вне субстанции» [13, с. 414]. 

Таким образом, упражнения в эстетических изысках станут основой революционной 
стратегии комбинаторно-математического дисциплинирования акциденций, научно 
оформленной в методологии как идеальные конструкты, уберегающие математический 
формализм от моментов качественного своеобразия чувственного опыта, если тот не стал 
опосредованным – «эмпирическим». Однако предпринимаемый таким образом мимесис 
привилегированного положения субъекта теоретического языка оказался в противоречии с 
атомистическим образом индивида, породив эмпирико-аналитический разрыв личной жизни и 
социальных институтов, устранявшийся в общем плане путем элиминации морального 
измерения из целеобразующей функции, а с ней и реуниверсализацию социальных ценностей и 
познавательных целей. «Экспрессивной» схеме познания, выросшей из идеала индивидуального 
благочестия («сократизма») Кузанца, в его же гносеологическом синкретизме отыскалась замена 
в лице «стадийно-распределительной» схемы тринитарного идеала [19]. Развитая 
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П. Помпонацци, Я. Ф. Стапулензисом, Ш. Бовелем и, наконец, Дж. Локком как форма 
самоконтроля утвердившейся активности субъекта, новая схема означала реванш дидактики 
над поэзией. Способствуя подкреплению индуктивизма нового естествознания, она 
окончательно подчинит онтологию индивидуальных «природ» целесообразию языково-
теоретических структур, с тем чтобы одно лишь их экспериментально-техническое обновление 
оборачивалось усовершенствованием и приращением опыта. По мере составления «единства 
пространственно-временного бытия» появится смысл отыскания и следования точным законам 
природы, а с ним и натуралистический метод в отношении человека, которым к ХХ веку успеют 
произвести столько предметного содержания, что Э. Гуссерлю в поисках «чистого 
человеческого сознания» придется «выносить его за скобки». 

Выводы. Методологические последствия гуманизации антично-средневековой картины мира 
были отражены в философских рефлексиях Возрождения как более общий процесс ее эстетизации, 
реализованной, главным образом, на основе миметической и катарсической концепций искусства. 
В ходе их взаимодействия интенсивный путь добродетельного преодоления акцидентальной 
случайности был перенесен на природные творения, составив квинтэссенцию искусства 
Возрождения как выхода за пределы наличного повседневного опыта (prima natura), а 
экстенсивный мимесис личности Художника-мастера – на способ его действия, переданного 
пантеизированной природе (natura naturans). Выработанные для этого художественно-эстетические 
каноны постепенно обретут интернальную логику как «идеализации», уподобляющие свои 
пространственные, технические и знаковые (ре)комбинации фигуративному различению вещей, а 
после экстраполяции на механику – общенаучное методологическое значение. В условиях 
послетридентского осуждения «коперниканского» атомизма они полностью мимикрируют в 
политически нейтральный структурно-математический язык «теоретических допущений», 
который сведет имманентную свободу опыта и понимания к количественному распределению 
гипотетической субстанции. Логика методологического гипостазирования универсализирует 
многообразие вещей и процессов как только частных случаев-состояний в пределах закона и 
схематизирует картину мира, лишая ее одушевленности, а с ней трансцендентной и имманентной 
спонтанности, как если бы метрическая и экспериментальная идеализация опыта устраняла 
непредсказуемые и неустранимые случайности в самой «первой природе». В продолжение этой 
тенденции открывается перспектива исследования просветительского противопоставления 
действующего суверена и среды, когда схождение в научной деятельности универсальности 
математической грамматики и социального целеполагания предоставляло повод, с одной стороны, 
рассматривать вещь только как представителя своего абстрактного множества явлений, а с другой 
– моральную обязанность организовывать это множество по образцу социальной гармонии. 
Несмотря на то, что общая тенденция отношений трансцендентной и имманентной концепций 
искусства складывалась в пользу первой, старающейся аккумулировать все возможности 
материала в идеальной форме, как если бы они присутствовали в ней изначально, следует 
отметить, что не вся эстетика пошла по пути генерализации varietas и слияния искусства с наукой. 
Исследование методологических последствий творческого проекта Ренессанса может иметь выход 
на эстетическую парадигму индивидуальных «природ» с телеологическим идеалом экспликации 
символа в самосовершенствовании явления. 
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Summary 

Makarov Z. The Chance and Eeterminism in the Creative Design of the Renaissance (Second Article). 
Justification of the Renaissance creative project is extended on the material of epistemological and aesthetic 
reflection of art, developing methodological support for humanism. In particular, there is a mutual transfer of 
creative goals and methods between cathartic concept of overcoming internal accidentals of creatures and mimetic 
concept of imitation of external creation example. It was established that experimental achievements of humanistic 
art constituted the fund of stylistic and methodological idealization of the images that became an expressive model 
for classical scientific methodology. Кeywords: humanism, law, art, catharsis, mimesis, chance, aesthetics. 
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ПАРАДОКС «ВІДСУТНЬОГО ВІДТІНКУ БЛАКИТНОГО»  
У ФІЛОСОФІЇ Д. Г‘ЮМА ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ  

ЙОГО ВИРІШЕННЯ 
 
Досліджено поняття «ідея» у теоретико-пізнавальній концепції Д. Г’юма, проаналізовано 

співвідношення ідей та вражень. Головною тезою філософа є те, що кожній ідеї передує враження. На 
думку британського дослідника, людина, користуючись лише своїм досвідом та маючи перед собою палітру 
кольорів з одним пропущеним, здатна утворити ідею цього кольору. Це твердження отримало назву 
«приклад з відсутнім відтінком блакитного». У статті розглядається: чи є воно парадоксальним стосовно 
теорії Д. Г’юма загалом і чи є розв’язання цього парадоксу? Ключові слова: ідея, враження, досвід, 
відсутній відтінок блакитного, парадокс. 

 
Актуальність теми. Сьогодні можна констатувати певне пожвавлення інтересу до концепції 

Д. Г’юма в українській філософії. Однак відзначимо, що значна частина цих досліджень 
спирається на застарілу літературу, не беручи до уваги сучасні зарубіжні течії в аналізі його 
філософської спадщини. Також підкреслимо актуальність проблеми термінології при 
дослідженнях цієї тематики, оскільки рівень термінологічної бази, яка використовується, 
залишаться майже тим самим, що був у радянській філософії. Доволі актуальним є вивчення 
зв’язків між філософією Д. Г’юма та традицією британського емпіризму загалом. Ще одним 
важливим завданням є подолання застарілих та упереджених суджень, які привнесли у 
дослідження спадщини Д. Г’юма філософи марксистсько-ленінської епохи. Також актуальним є 
перегляд оцінок спадщини Д. Г’юма. Такі терміни як соліпсизм, скептицизм, агностицизм мають 
бути переглянуті та очищені від негативного значення, яке надавалося у радянській філософії.  

Поняття «ідея» є центральним для філософії британського мислителя, тож зрозуміло, що 
прискіпливе дослідження цього поняття необхідне для розуміння його теоретико-пізнавальної 
концепції. Всебічне та комплексне вивчення поняття «ідея» та його зв’язків з іншими 
важливими для концепції Д. Г’юма термінами може дозволити по новому подивитись на теорію 
британського мислителя. Також чітке розуміння поняття «ідея» дасть змогу більш точно 
встановити взаємозв’язки між теорією Д. Г’юма та іншими філософами-емпіриками. Варто 
також зазначити, що прискіпливе вивчення термінології є надзвичайно розвиненим у 
англомовній традиції й майже зовсім не зустрічається в українській. Тож, дослідження терміну 
«ідея» може стати містком між двома традиціями. 

Парадокс «відсутнього відтінку блакитного» вже багато років привертає увагу англомовних 
дослідників філософії Д. Г’юма. Він є одним з найбільш цікавих та неоднозначних моментів 
концепції цього філософа. Сучасні британські критики запропонували декілька варіантів його 
інтерпретації та вирішення. Серед дослідників, які займалися цією темою, варто згадати 
Дж. Беннета, Р. Фогеліна, Дж. Франкліна, Г. Прічарда, Дж. Дженкінса, Б. Рассела. Головними 
перевагами їх критичного розгляду є неупередженність та намагання знайти конструктивне 
вирішення для цього парадоксу. Такий підхід можна назвати проблемним, адже дослідники не 
ставлять на меті переказати теорію Д. Г’юма. Натомість, вони намагаються знайти нові підходи 
для її аналізу та вирішити наявних суперечність. В українській традиції дослідження, які б 
безпосередньо стосувались цієї теми, на жаль, відсутні. 

На важливість поняття «ідея» для філософської концепції Д. Г’юма вказує вже те, що саме з 
пояснення цього терміну він розпочинає свій «Трактат про людську природу». Філософ зазначає, що 
«усі сприйняття людського розуму зводяться до двох відмінних один від одного родів, які я буду 
називати враженнями та ідеями» [1, c. 62]. Ці поняття є основними у теорії пізнання британського 
мислителя. Вони доволі подібні за своєю сутністю. Відмінність між враженнями та ідеями полягає у 
ступені жвавості та сили, з якими вони входять у наш розум та прокладають шлях до мислення або 
свідомості. Найбільш яскраві та сильні сприйняття Д. Г’юм надалі називатиме враженнями. 
Причому, враження – це всі відчуття, афекти та навіть емоції. Ідеї автор розуміє як слабкі образи цих 
вражень у мисленні та судженнях. Цей пункт є дуже важливим для філософської концепції Д. Г’юма 
і, аналізуючи цю концепцію, завжди потрібно пам’ятати саме цю тезу. Навіть коли Д. Г’юм наводить 
приклади, використовуючи речі, які ми бачимо і сприймаємо як реально існуючі – він говорить лише 
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про наші сприйняття цих речей. Наприклад, аналізуючи зіткнення двох шарів на білліардному столі, 
насправді, автор аналізує відношення між двома нашими ідеями. 

Уважний читач може помітити, що за такого визначення ідей та вражень може скластися 
уявлення про їх тотожність. Адже сила та яскравість, без сумніву, є суб’єктивними критеріями, які 
залежать від сприйняття конкретної людини. Д. Г’юм уважає інакше – він стверджує, що кожен 
сам може зрозуміти різницю між сприйняттям та мисленням. Здорова людина завжди зможе 
відрізнити свою думку від свого сприйняття, їх змішання можливе лише у хворих. 

Аналізуючи схожість ідей та вражень, Д. Г’юм робить висновок, що розділення на прості 
та складні ідеї відіграє тут значну роль. Якщо для простих ідей теза про відповідність з 
враженнями завжди вірна, то для складних ідей вона такою не є. «Кожній простій ідеї 
відповідає схоже з нею просте враження, а кожному простому враженню – відповідна ідея» [1, 
c. 65]. На думку британського автора, кожна людина може підтвердити його висновок, 
проаналізувавши свої власні прості ідеї. Він погоджується визнати свою помилку, у випадку 
якщо опонент зможе навести йому просте враження, яке має відповідну ідею і навпаки. До 
того часу він пропонує вважати даний пункт доведеним. 

У повній відповідності з зазначеною вище особливістю побудови власних текстів – 
пошуку можливих заперечень, Д. Г’юм таки знаходить одну можливість, за якої ідея може 
передувати враженню. Ця можливість є його знаменитим прикладом «відсутнього відтінку 
блакитного». Він пропонує уявити людину, що впродовж 30 років користується своїм зором і 
чудово ознайомилась з усіма відтінками кольорів, окрім одного відтінку блакитного, який вона 
не мала можливості бачити. Для проведення досліду автор пропонує показати цій людині усі 
відтінки цього кольору, вилучивши той який вона не бачила та йдучи від темного до світлого. 
На думку Д. Г’юма, людина зможе за допомогою своєї фантазії заповнити проміжок та 
створити для себе ідею відсутнього відтінку блакитного. 

Британський філософ зазначає, що окрім цього виключення є ще одне обмеження, яке 
стосується принципу первинності. Воно полягає у розрізненні ідей на первинні та вторинні: а саме 
– людина може створити вторинну ідею з первинної, при цьому першій не обов’язково має 
передувати певне враження. Проте це виключення, на думку Д. Г’юма, не спростовує головне 
твердження про первинність вражень, адже ідеї «виробляють свої образи у інших ідеях». Оскільки 
спочатку вони, у будь-якому випадку, мають джерелом враження, то це зауваження потрібно 
сприймати не як заперечення, а лише як уточнення. 

Повернемось до прикладу з «відсутнім відтінком блакитного». Цей приклад загалом не 
зацікавив українських філософів, натомість у зарубіжній філософії розгорнулася серйозна 
полеміка. Проблема цього прикладу полягає у тому, що автор, наводячи його, дає просте та 
ефективне заперечення своєї власної концепції. Очевидно, побачивши такий гарний приклад 
«вийнятку, що підтверджує правило», Д. Г’юм не задумувався над тим, що розмисл про відсутній 
відтінок блакитного може бути перенесений і на інші кольори, а згодом і на дію інших органів 
відчуття. Наприклад, можна говорити про «відсутній присмак вина», або «відсутній звук піаніно». 
Далі, якщо припустити, що ідея може передувати враженням не тільки у наведеному прикладі, а й 
у інших сферах людського життя, то філософія Д. Г’юма залишається без одного з своїх найбільш 
важливих принципів. Саме цим і пояснюється прискіплива увага британських та американських 
дослідників до феномена «відсутнього відтінку блакитного». 

Потрібно зазначити, що є декілька діаметрально протилежних поглядів щодо цієї проблеми 
і, оскільки сам автор не зміг остаточно її вирішити, вони усі мають право на існування. Почнемо з 
викладу позиції Дж. Нельсона, фахівця з Колорадського університету. Вона є найбільш загальною, 
але доволі цікавою. Як уважає цей дослідник, Д. Г’юм за допомогою свого прикладу намагався 
пояснити нам принцип дії науки про природу: «Як на мою думку, це урок, запропонований 
Г’юмом у даному мисленевому експерименті, який має продемонструвати, що перший принцип у 
науці про людину є залежним від обставин, емпіричним принципом, а не апріорним, або чітко 
визначеним» [1, c. 337]. Отже, британський філософ допускає у своїй концепції цю суперечність 
свідомо, з метою вказати, що навіть його власні думки можуть містити суперечності й мають бути 
перевірені експериментально. Саме такий підхід виправдовує підзаголовок до «Трактату» , а саме 
«Спроба застосувати експериментальний метод мислення до моральних предметів». Якщо 
інтерпретувати приклад з «відсутнім відтінком блакитного» так, то можна лише висловити повагу 
до британського філософа, який, заради чистоти експерименту, не побоявся критикувати навіть 
власну концепцію. Також така інтерпретація є досить цікавою у контексті вже згаданого зв’язку 
між теоріями Д. Г’юма та Р. Декарта. Відомо, що перший надзвичайно поважав другого, особливо 
ж захоплювався картезіанським методом універсального сумніву, спробою реалізації якого, 
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певною мірою, є скептична частина філософії британця. У прикладі ж, про який ідеться, ми 
можемо констатувати той факт, що філософ надає перевагу методу перед логічністю теорії. Тобто, 
хоча він і бачить суперечність, але продовжує послідовно користуватися експериментальним 
методом (який є надзвичайно подібний до картезіанського) навіть всупереч власній теорії. 

Різкішим і конкретним є критичне зауваження висунуте Г. А. Прічардом, який зазначає, що 
суперечність, що міститься у цьому прикладі маао «привести Г’юма до перегляду всієї його 
теорії». На його думку, цей приклад вказує на те, що теорія про необхідність відповідності ідеї та 
враження не є вірною. А тому досить дивно, що він намагається замаскувати такий відвертий 
недолік своєї концепції, видавши його лише за приклад. 

З Прічардом не погоджується інший дослідник творчості британського мислителя 
Дж. Дженкінс, який вважає, що цей приклад не є причиною для заперечення усієї концепції. 
Головна теза г’юмової концепції полягає у тому, що ідеї не можуть існувати без вражень. Теза 
про «відсутній колір блакитного» цілком відповідає загальному духу його доктрини. На думку 
Дж. Дженкінса, її можна трактувати так: «Без чуттєвого досвіду інших кольорів та, особливо, 
відтінків блакитного, відсутній відтінок не може бути винайдений» [5, c. 22]. Отже, цей 
приклад варто розглядати лише як розумову гру Д. Г’юма. Сам Дж. Дженкінс припускає, що за 
його допомогою британський філософ намагався дати зрозуміти, що розум може мати більшу 
силу, ніж це припускається у його теорії. Також він каже, що цей приклад слід розуміти, 
насамперед, як виключення з теорії загалом. 

Зазначимо, що обидві наведені вище критичні позиції мають суттєві недоліки. У випадку з 
першою, наявна деструктивна критика. Те, що приклад із «відсутнім відтінком блакитного» 
парадоксальний є досить очевидним фактом. Г. Прічард обмежується констатацією цього факту та 
зазначає, що Д. Г’юм мав би переглянути власну теорію. Але, на яких саме засадах мав би 
відбуватися цей перегляд і які принципи для цього слід використовувати, критик, на жаль, 
промовчав. Другий автор натомість намагається розв’язати проблему в позитивному для г’юмового 
тлумачення ключі, проте теж стикається з низкою проблем. Насамперед, вони полягають у тому, що 
цей приклад, який Д. Г’юм наводить у «Трактаті про людську природу», повторюється і у 
«Дослідженні про людське розуміння», причому в тому самому вигляді, що й у першій праці. 
Можна зробити висновок, що британський мислитель був послідовним у цьому випадку. По-друге, у 
теорії Д. Г’юма чітко вказано, що кожна проста ідея є копією відповідного простого враження, 
тільки у такому порядку. І саме останнє твердження викликає суперечність. Дж. Дженкінс знайшов 
можливість показати як ідея відсутнього відтінку блакитного опосередковано випливає з вражень. 
Проте, відсутність простого враження, що передує цій ідеї залишає суперечність чинною. 

Доволі поширеною є погляд, за яким Д. Г’юм помилявся стосовно того, що будь-яка людина 
зможе легко відтворити відсутній відтінок синього кольору. Ця позиція, звичайно знімає проблему 
такої суперечності як таку, проте, вона викликає чимало нових. Нагадаємо, що Д. Г’юм у своєму 
експерименті пропонував викласти палітру синіх кольорів від темніших до світліших та залишити 
між двома відтінками проміжок. На його думку, кожна людина легко заповнить цей проміжок, 
створивши відсутню ідею. Проте, зорові відчуття людей в однакових ситуаціях не завжди є 
еквівалентними, про це писав і сам британець. Тож, якщо проводити цей експеримент над різними 
людьми у різних умовах, то не завжди результат буде однаковим. Відповідно, частина людей лише 
повторить у розумі наявний відтінок, інші, можливо, і зможуть відтворити відтінок, якого бракує. 
Тож, не можна сказати, що Д. Г’юм однозначно був не правий. Наведений вище роздум лише 
підтверджує тезу про відсутність у людини вроджених ідей, проте не знімає суперечностей, які 
виникають при розгляді цього прикладу. Думки про те, що Д. Г’юм помилявся дотримується такий 
відомий філософ, як Б. Рассел. Його критика дещо виходить за межі проблеми «відсутнього відтінку 
блакитного». Він уважає, що образи, які ми складаємо загалом не мають великої точності. Тож, 
створюючи образ людини, з якою ми спілкувались, і зріст якої складає 185 см., ми очевидно легко 
можемо помилитися на декілька сантиметрів. Більш того, потім ми можемо застосувати цей образ, 
оцінюючи зріст іншої людини – і він буде здаватися нам правильним, якщо немає великої різниці. 
Так відбувається і з відтінком, образ якого ми створюємо. На думку Б. Рассела, якщо два відтінки, 
між якими ми маємо створити третій, будуть достатньо близькими, то створений образ можна буде 
застосувати не тільки до новоявленого образу, а й до тих, з яких ми його мали б створити. Загалом, 
ця критика ґрунтується на констатації помилковості думки Д. Г’юма, за якою розум не може 
відтворити уявлення якості або кількості, не зробивши точного уявлення про те й інше. 
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Долучається до суперечки про «відсутній колір блакитного» також відомий філософ та 
дослідник Нового Часу – Дж. Беннет. Він підходить до проблеми з дещо іншого боку. Д. Г’юм 
стверджував, що сліпа людина ніколи не зможе утворити ідею кольору, якого вона не бачила. 
Дж. Беннет на це відповідає, що сліпа людина може сказати, що вона має таку ідею. Адже ніщо не 
заважає їй сказати: «Я маю ідею фіолетового кольору і вона мене повністю задовольняє». На цей 
аргумент Д. Г’юм міг би відповісти лише «сліпа людина не знає, що означає фіолетовий колір». 
Отже, жодна людина не може вважатися такою, що має ідею фіолетового без знання визначення 
«фіолетового» або синоніма у іншій мові. За теорією Д. Г’юма, враження завжди передують ідеям, 
проте як бути з тим фактом, що враження може бути сприйнятим лише тоді, коли йому передує 
певне розуміння? Відповідь на це запитання британський філософ не дає, тож Дж. Беннет 
констатує, що є «неповнота опису». 

Є ще одне, більш загальне зауваження, яке наводить критик. Теорія Д. Г’юма має ще досить 
важливий недолік, пов’язаний з попереднім. «Вона швидше генетична, ніж аналітична» [3, c. 230]. 
Йдеться про ту обставину, що у ній говориться радше про ті умови, які мають виникнути перед 
розумінням, ніж про те, чим це розуміння є. За таких умов теорія стає надзвичайно штучною, про 
що вже зазначалося. Д. Г’юм часто працює з тим чи тим поняттям у середовищі, яке він сам 
створив. Тож, намагаючись навести приклади до своїх суджень, він дуже часто наводить їх 
некоректно. Зустрічаються також моменти, коли контр-приклад може бути однаково 
переконливим з наведеним. Також, за словами Дж. Беннета, недоліком теорії Д. Г’юма є той факт, 
що він від початку вводить деякі твердження свого емпіризму, як такі, що є вірними a priori. 

Висновок. Найцікавішою та аргументованою спробою розв’язання цього питання є погляд 
Р. Фогеліна. Він, як і Дж. Дженкінс, намагається довести, що проблема «відсутнього відтінку 
блакитного» не є підставою для констатації хибності концепції Д. Г’юма загалом. Швидше вона, 
насправді, є виключенням. Для доведення такої позиції Р. Фогелін наводить думку самого 
британського мислителя, яка полягає в тому, що прості ідеї можуть бути досить схожими одна на 
одну і людський розум не завжди розрізняє їх у процесі мислення. Отже, прості ідеї кольорів 
можуть бути організовані у певний «кольоровий простір», перебуваючи у якому, людина не 
завжди може точно виокремити одну ідею від іншої» [4, c. 75]. Критик має на увазі доповнення до 
«Трактату», в якому є таке зауваження: «Навіть різні прості ідеї можуть бути подібними або 
схожими одна до одної». Так, Р. Фогелін пропонує розв’язання проблеми, за яким схожі ідеї 
можуть мати своїми початками спільні прості відчуття. 

Залишається лише запитання: «Чи може одне просте враження передувати двом простим 
ідеям?». Прямої відповіді на це запитання Д. Г’юм не дає, але якщо дотримуватися згаданого вище 
визначення принципу слідування, то відповідь буде цілком зрозумілою: «Ні». Тож, і цю спробу 
вирішити проблему «відсутнього кольору блакитного» не можна визнати повністю задовільною. 
Можна лише констатувати, що запропоновані шляхи розв’язання цієї проблеми не є кінцевими і 
вона досі залишається актуальною. На мою думку, остаточне вирішення могла б запропонувати 
тільки одна людина – Д. Г’юм, однак зі зрозумілих причин цього не станеться. 
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Summary 
Zagorodniuk V. Hume’s “Missing Shade of Blue” Paradox and Possible Ways of Its Solution. The 

article is devoted to D. Humes theory of knowledge. There done an attempt to research the connection between ideas 
and impressions. According to british philosopher, man can create a missing shade of blue from pallete of that 
colour with his own experience. This assertion has been called "the example of the missing shade of blue. The main 
question of this article is: is this assertion a paradox for Hume’s theory and how it can be solved? Keywords: іdea, 
impression, experience, missing shade of blue, paradox. 
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КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЕТИКИ БОСТОНСЬКОЇ  
ТА КАЛІФОРНІЙСЬКОЇ ШКІЛ АМЕРИКАНСЬКОГО  
ПЕРСОНАЛІЗМУ КІНЦЯ XIX − ПОЧАТКУ XX СТ. 

 
Проаналізовано поняття «персоналізм» і характеристики його значення в сучасній 

філософії. Досліджено історичні засади та особливості американського персоналізму кінця ХІХ – 
початку ХХ століть, здійснено аналіз провідних його різновидів. Ключові слова: американський 
персоналізм, індивідуальний персоналізм, соціальний персоналізм. 

 
Постановка проблеми. Особистість є чи не найбільш важливою ідеєю будь-якого 

морального обговорення. Вона є неодмінним елементом входження у моральний дискурс. Людина 
– моральний агент. Персоналізм як телеологічна модель почав надихати етику кінця ХIX − 
початку XX століть та має беззаперечний вплив на прикладну філософію сьогодення. Цей напрям 
включає в себе різноманітні аспекти людської особистості, такі як унікальність, 
інтерсуб’єктивність, солідарність, історичність, тож пропонує динамічний і творчий підхід до 
розв’язання проблем з огляду на останні події в нашому суспільстві. 

Філософія, представлена Бостонською та Каліфорнійською школами американського 
персоналізму, була надзвичайно сміливою для свого часу і водночас стала пророчою для нашого. 
Етика, заснована на універсальності розуму, не ідеологічна, а практична. Цим американські 
філософи виходять за межі суто філософської дискусії, щоб запропонувати її ціннісне трактування 
у співвідношенні «особа – суспільство».  

Проблема нашого дослідження полягає в тому, що при експлікації філософського змісту 
американського персоналізму вітчизняні дослідники основною ідеєю цього типу особистісної 
філософії висувають тезу про те, що моральне самовдосконалення громадянина веде до 
суспільства гармонії, тим самим створюючи певний ефект недомовленості в етичній сфері цього 
напряму, нехтували концепцією так званого «соціального» персоналізму Каліфорнійської школи, 
який, власне, і був спробою перелому індивідуалізму на користь соціального бачення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Філософія американського персоналізму 
зацікавлює багатьох дослідників, про що свідчать праці Ч. Бартніка, Я. Бентгсони, Б. Ґацки, 
Т. Буфорда Н. Кларка, Дж Кросбі, Е. Козака та ін. Проте поза увагою дослідників залишаються 
особливості етичного виміру особистості та шляхи її самореалізації. 

Мета дослідження полягає у встановленні своєрідних світоглядних характеристик, 
притаманних американській особистісній філософії персоналізму кінця ХІХ − початку ХХ століть, 
та їх вираження в етичній сфері.  

Постановка мети передбачає виконання таких завдань: 
1. Розкрити суть американського персоналізму кінця ХІХ − початку ХХ століть та його 

значення для етичного знання. 
2. Проаналізувати головні парадигми процесу самореалізації особистості, притаманні 

Бостонській та Каліфорнійській школам американської особистісної філософії, визначити їх 
суперечності та взаємодотичність.  

Персоналізм існує в різних варіантах, що вельми ускладнює його визначення. Багато 
філософських шкіл засадовими вважають ідеї одного конкретного мислителя або навіть одну 
центральну працю, яка слугує канонічним пробним каменем. Персоналізм – розсіяний, 
еклектичний рух, який не має такої універсальної точки відліку. Жак Марітен писав, що є 
принаймні «десяток персоналістичних доктрин, які часом не мають нічого спільного крім, слова 
«персона» [7, с. 12-13]. Мабуть, доречніше говорити про персоналізм як напрям або світогляд, 
оскільки він являє собою більш ніж одну школу чи доктрину, яка в центр свого вивчення ставить 
людську особистість. Основні представники персоналізму – Б. Боун, Е. Брайтмен, М. Калкінс, 
Р. Флюелінг у США, Х. Керр − в Англії, В. Штерн – у Німеччині, Ж. Лакруа, Е. Муньє – у Франції 
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та ін. Найбільш видатними представниками персоналізму в Росії є С. Алєксєєв, М. Бердяєв, 
М. Лопатін, М. Лосський, Л. Шестов. 

У більшості випадків персоналізм має теїстичне підґрунтя. Його провідна ідея полягає у 
неповторності та максимальній цінності особистості. Тож він і пропонує вивчення особистості з 
метою реалізації її розвитку. Персоналізм намагався обґрунтувати новий тип людської 
життєдіяльності та спільності. Це концепція людини, що здебільшого ґрунтується на 
християнському теїзмі (поряд з прекрасними прикладами агностицизму МакТаґґарта, атеїзму та 
іншими явищами), але відкрита для будь-яких інших позицій, які визнають неповторність і 
цінність особистості, готові вивчати засади її розвитку та сприяти йому, а також обґрунтувати 
спільність на засадах взаємодії особистостей. 

Персоналізм постулює систему осіб, які пов’язані Верховною Персоною, що існує крізь 
конкретний і безперервний вияв своєї Особистості. У ширшому значенні така Особа є сутністю і 
гарантує інтелігібельність світу. Звідси персоналізм можна визначити як систему філософії, що 
вважає особу активною основою світу, яка містить у собі таїнство власного унікального буття – 
ключ до всіх метафізичних антиномій [див.: 7, с. 772]. 

Американська філософська традиція бере початок від колонізації Америки. Її особливість у 
тому, що хоча вона і розвивалася під сильним впливом ідей і концепцій, які походили з Європи, 
проте останні набували тут нового смислу і значення. Першим виявом філософської активності в 
США було поширення в колоніальній Новій Англії пуританізму – релігійно-етичної течії 
кальвінізму, де в межах богословських суперечок вироблялися позиції розуміння взаємин людини, 
суспільства і релігії, намічалися контури американського лібералізму. 

Підсумовуючи спроби визначення персоналізму, американська дослідниця Сара Аббот 
наводить основні принципи цього напряму: світ, у якому ми живемо, є особистісним; персона 
трактується як індивідуум, пов’язаний соціальними зв’язками; світ є функцією інтелекту, і окремо 
від нього неможливі ні існування, ні зміст; оточуюча реальність є розгортанням космічної 
діяльності Вищої Волі – Бога, як іманентного Духу [3, с. 18]. 

Особистісна філософія виникає як реакція на безособові способи мислення, які були 
сприйняті як дегуманізація людини. Поява персоналістичної філософії відкидала 
антиперсоналізм не тільки у вигляді ідеалістичного або матеріалістичного детермінізму і 
колективізму, а й у вигляді радикального індивідуалізму, який однаковою мірою був продуктом 
сучасного раціоналізму та романтизму і який допомогою форм лібералізму й анархізму був 
характерною рисою XIX століття. З самого початку персоналізм проголосив своєрідні суспільні 
цінності солідарності та взаємин. У своєму наполяганні на непорушній гідності людини 
зазначений тип філософії виступав проти утилітаризму, який робить одну людину просто 
«корисною» для іншої. Е. Муньє пише: «Якщо перша умова індивідуалізму – централізація 
особистості в собі, то перша умова персоналізму – децентралізація для того, щоб застосувати 
його для відкритих перспектив в особистому житті. Де індивідуалізм сподівається знайти 
особисту реалізацію у власному інтересі, персоналізм утверджує абсолютну необхідність 
відкритості до інших, навіть як умову для своєї власної реалізації» [7, с. 19]. 

Як зазначає філософ К. Вальверде, «і колективізм, й індивідуалізм були відповідями на 
ситуацію невпевненості, якої зазнала людина», однак так і не змогла утвердити «істинно 
людське життя» [1, с. 360] і перебороти екзистенційний вакуум. І в цьому вакуумі персоналізм 
закликає до пробудження та реалізації особистості, «живої активності самотворчості, 
комунікації й єднання з іншими особистостями» [2, с. 13-266]. 

Так персоналісти підкреслювали недоторканість і гідність окремої людини та водночас її 
соціальний і суспільний характер.  

Деякі представники особистісної філософії вважають, що реальність складається зі 
свідомості, тимчасом як інші стверджують, що природний порядок створений Богом незалежно 
від людської свідомості. Для класифікаційної зручності А. Ріґобелло пропонує групувати багато 
видів персоналізму на дві основні категорії: в строгому та в ширшому значенні [10, с. 726-730]. 
Строгий персоналізм ставить людину в центр філософської системи, що виходить з інтуїції 
самої людини, а потім переходить до аналізу особистої реальності й особистого досвіду, які є 
об’єктами цієї інтуїції. Метод основної європейської версії XX століття цього виду персоналізму 
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сягає своїми витоками феноменології й екзистенціалізму, відступаючи від традиційної 
метафізики, і являє собою окрему філософську систему.  

Істинна інтуїція виходить із того, що самосвідомість охоплює не в останню чергу 
цінності та основні смисли шляхом безпосереднього досвіду. Знання, вироблені за рахунок 
відображення цього досвіду, є не більш ніж інтерпретацією початкової інтуїції, яка своєю 
чергою генерує усвідомлену структуру моральної дії. Проте інтуїція персони як центру 
цінностей і смислів не вичерпується феноменологічним чи екзистенціальним аналізом. Ці 
аналізи вказують на невід’ємну складову самої людини, її трансцендентність, нездоланність її 
конкретних проявів або всієї сукупності цих проявів. Незважаючи на відмінності, 
Американська школа Б. Боуна та його послідовників, а також європейський персоналізм Е. 
Муньє репрезентують персоналізм у строгому розумінні. 

Персоналізм у ширшому значенні не розглядає людину як об’єкт вихідної інтуїції й не 
зосереджується на філософському дослідженні, а починає з аналізу безпосереднього особистого 
досвіду і його контексту. Найімовірніше, в рамках загальної метафізики людина виявляє свої 
особливі цінності й істотну роль. Тож людина займає центральне місце у філософському дискурсі, 
але цей дискурс не зводиться до пояснення або розвитку інтуїції людини. Особа не виправдовує 
метафізику, а метафізика виправдовує людину та її різноманітні дії. Замість складових автономної 
метафізики персоналізм у широкому розумінні пропонує антропологічно-онтологічний зсув у 
рамках існуючої метафізики і здобуває етичні наслідки цього зсуву. Найвідоміший штам 
персоналізму в широкому розумінні − так званий «томістський персоналізм» представлений 
Жаком Марітеном, Ів Сімоном, Етьєн Жильсоном та Каролем Войтилою. Томістський персоналізм 
ґрунтується на принципах Томи Аквінського. Тож філософська і богословська антропологія 
розглядається як послідовний розвиток поглядів Аквінського. 

Хоча персоналізм включає в себе безліч різних форм і акцентів, Ян Бенґтсон та Томас 
Вільямс виділяють деякі відмінні характеристики, що властиві саме персоналізму [11, с. 125]. 

Відмінність між людиною та природою, заперечення зведеності людини до безособових 
духовних чи матеріальних чинників. Відповідно до типової персоналістичної концепції засадою 
класифікації всіх істот створених і нестворених − є відмінність між людьми й іншими видами 
живих істот. У спробі інтерпретувати притаманну людині суб’єктивність персоналізм виражає 
віру в нематеріальний вимір і початкову унікальність людського буття, виступаючи проти 
зведення людини до тваринного світу. Чимало персоналістів вбачають істотну відмінність між 
людською особистістю і всіма іншими об’єктами. Людина – це «хтось», а не просто «щось», і це 
відрізняє її від будь-яких інших істот у видимому світі. Тільки людська істота одночасно є 
об’єктом і суб’єктом. Суб’єктність стає своєрідним синонімом незводимого в людині. 
Розглядаючи ширше реалістичний персоналізм у класичній і схоластичній традиціях, бачимо що 
істотна відмінність людини від усіх інших об’єктів полягає у здатності людини до розуму, який 
відрізняє людину від усього світу об’єктивних сутностей, оскільки його інтелектуальний і 
духовний характер уможливлює суб’єктність особи. Людина відрізняється від тварини 
внутрішньою сутністю, внутрішнім життям, яке в ідеалі прагне до істини і добра, генерує 
специфічно людські теоретичні та моральні питання і проблеми. 

Гідність особистості. Центральним поняттям персоналізму утверджується людська гідність – 
якість, що являє собою унікальну перевагу особистості та спонукає до певних моральних вимог. 
Гідність належить до самоцінності особи. Кожна людина без винятку має неоціненну гідність, і 
ніким не можна нехтувати чи замінити. Людина ніколи не може згубитися чи асимілюватися в 
спільноті, оскільки її взаємопов’язаність з іншими особами визначається наявністю унікальних і 
незамінних цінностей. Для персоналістів людська гідність не залежить від таких змінних як 
природний розум, спортивні здібності чи соціальний статус. Це не може бути результатом просто 
чемної поведінки чи моральних якостей. Вона укорінена в самій людській природі. Персоналісти у 
вузькому розумінні прийняли етичні погляди Канта щодо гідності людини, але дещо змінили їх і 
додали безкомпромісне розуміння важливості індивідуальної унікальності.  

Внутрішність і суб’єктивність. Персоналісти стверджують, що тільки людина є справді 
суб’єктом. У сучасному розумінні суб’єктність залежить насамперед від єдності самосвідомості та 
внутрішнього світу, свободи та особистої незалежності. Особиста суб’єктність охоплює моральні 
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та релігійні аспекти, що є невід’ємною частиною людської природи як свідомого, розумного, 
вільного суб’єкта стосовно Бога та інших людей. Як вільний, думаючий суб’єкт, людина виявляє 
свою творчість через власні думки, уяву, дії, творчий потенціал, що впливає як на навколишній 
світ, так і на неї саму. Крім того, представники особистісної філософії зауважують, що життєвий 
досвід людини як свідомої та самосвідомої істоти, розкриває не тільки дії, а й внутрішні зміни, які 
залежать власне від людини. Ці переживання проходять свідомо та створюють властиву людині 
унікальність. Стосовно етичних питань людина є не тільки вільним та відповідальним моральним 
суб’єктом. Її суб’єктність також є умовою етичної відповідальності стосовно інших.  

Самовизначення. Персоналісти наполягають на тому, що особа, контактуючи зі світом, 
діє не суто механічно чи детерміновано, а як суб’єктивне «Я», з силою самовизначення. 
Наявність вільної волі означає, що людина є сама собі господарем. Самовладання і свобода 
характеризують особисте буття, персона є вільною істотою. Особиста влада самовизначення 
пояснює непередавану природу особистості. Ця непередаваність стосується не тільки 
особистої унікальності та неповторності.  

Непередаване та невіддільне у людини – це властива її внутрішня сутність і сила 
самовизначення. Ніхто не може замінити свій акт волі іншим. У чому ж полягає суть процесу 
самовизначення? Класичне розуміння відокремлює людський акт (actus humani) від так 
званого акту людини (actus huminis). Це самовизначення включає в себе почуття ефективності 
дії з боку діючого суб’єкта, який визнає, що «я дію» й означає, що «я є продуктивною 
причиною мого вчинку». Власне почуття діючої особи стосовно виконуваної дії в свою чергу 
тісно пов’язане з почуттям власної відповідальності за свою діяльність. Цей досвід на 
феноменологічному рівні привертає увагу до волі як людської сили самовизначення, чітко 
даючи зрозуміти, що самовизначення є суто персональним. Це свобода особи як такої, через її 
волю. Крім того, самовизначення не тільки описує причинно-наслідкові дії, а й є діяльністю. 
Здійснюючи певні вчинки, людина не тільки скеровує себе до цінностей, вона визначає себе як 
хорошу. Людина є не тільки продуктивною причиною власних дій, а й творцем самої себе, 
особливо свого морального «Я». Обираючи хороші чи погані вчинки, людина робить себе 
морально доброю чи поганою. Дія органічно пов’язана зі становленням.  

Вільною моральною дією суб’єкт стає доброю чи поганою людською істотою. Коли 
людина здійснює вчинок, її дії відносяться до об’єкта як до цінності, яка приваблює волю до 
себе. Водночас самовизначення показує спрямованість до внутрішності самого суб’єкта. В 
результаті цього людське буття є здатністю існування і дій для себе, або є здатністю 
визначеної автотелеології. Це означає, що людина не тільки визначає свої власні цілі, а й стає 
метою для себе. Людина несе відповідальність не тільки за свої вчинки, вона також відповідає 
за себе, за свої моральні та індивідуальні якості. Свобода означає, що людина відповідальна за 
власний вибір, а також за власне «Я».  

Соціальна природа людини. Персоналісти підкреслюють природу людини як суспільної 
істоти. Вона не може існувати в ізоляції, крім того, вдосконалюється тільки у спілкуванні з 
іншими людьми. Отже, міжособистісні взаємини є невід’ємною частиною людини та її 
покликанням. Персоналізм прагне підкреслити цей аспект особи та виводить його на передній 
план. Він посідає центральне місце і є реакцією персоналізму в подоланні поляризації 
індивідуалізму, з одного боку, та колективізму − з іншого. Персоналісти розглядають людину як 
«буття для інших». Відносини не виступають додатковим реквізитом до людської особистості, а 
мають важливе значення. Вони є буттям для зв’язку.  

Персоналісти визнають, що людина прагне незалежності настільки, наскільки вона 
покладається на інших. Задля власного виживання й розвитку персона залежить від інших осіб. Ця 
взаємозалежність є характерною рисою людського буття. Крім того, людина прагне до суспільства 
як базової людської цінності. Таке суспільство має значення не тільки в корисності чи зручності, 
воно відображає вроджену схильність людини до пошуку собі подібних і вступу в духовний 
зв'язок із ними. Суспільність посилається не просто на деяку спільність, а швидше на спосіб буття 
і дії, через які особи взаємно залучаються й утверджують одна одну, спосіб буття і дії, який сприяє 
самореалізації кожної з них в силу їх взаємозв’язку і є властивістю виключно осіб. 
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Тож, вказаний напрям підкреслює значущість, унікальність і недоторканність особи, а також 
її суспільний вимір. Персоналісти вважають, що людська особистість повинна бути онтологічно і 
гносеологічно відправною точкою філософської рефлексії [12]. 

Представники персоналістичної філософії розглядають особистість як засадниче поняття, як 
те, що надає смисл усій реальності і є її найвищою цінністю. Особистість несе в собі непорушну 
гідність, яка заслуговує безумовної поваги. Для персоналістів людина поєднує в собі 
суб'єктивність і об'єктивність, причинно-наслідкову діяльність і сприйнятливість, унікальність і 
відношення, особистість і творчість. Підкреслюючи моральну природу людини, людини як 
суб'єкта та об'єкта вільної діяльності, персоналізм прагне зосередити увагу на практичних, 
моральних діях і етичних питаннях.  

Дисциплінарне визначення американська філософія отримує на початку ХІХ століття, коли 
поширюється трансценденталізм – ідеалістична філософсько-літературна течія, в якій 
досліджуються питання про справжню суть людського буття. Зазначені ідеї розвивали 
представники «Трансцендентального клубу» (1863 р.): Р. Емерсон, Г. Тор, Т. Паркер, М. Фуллер. 

Опосередковано спираючись на ідеї І. Канта і німецьких ідеалістів, американські філософи 
намагалися розробити власну морально-соціальну програму. Під трансценденталізмом передусім 
розумiли ідеалізм Р. Емерсона. Він запропонував поетично-естетичний варіант філософії, 
вбачаючи в ній засіб єднання людини з трансцендентальною духовною субстанцією, або Богом, і 
збереження особистісного «Я» від впливу матеріальної практики. Серед трансценденталістів 
схвалювалася схильність поважати власну інтуїцію, тож основною визнавали певну надчуттєву 
субстанцію – Верховну душу, або Бога – і вважали за можливе їх пізнання в інтуїції. 

У другій половині ХІХ століття зміст американської філософії значною мірою визначався 
двома суперечливими течіями, двома полюсами ідейного впливу. З одного боку, це були 
еволюційне вчення Ч. Дарвіна, філософія Г. Спенсера, історицизм Г. Гегеля, а з іншого – 
позитивістські теорії О. Конта і Дж. Мілля, виведення експериментальної психології. 

Запозичені ідеї європейських мислителів, як і раніше, прочитувалися крізь призму суперечок 
про релігію. Як писав Д. Фіску, результатом цього стало конструювання різних «еволюційних 
теологій», які залишають місце для Бога і моральної свободи. А з поглязу Ч. Райта, Дж. Болдуіна, 
результатом стало одночасне існування філософсько-натуралістичних інтерпретацій. 

Ідеї трансценденталістів започаткували американську традицію персоналізму.  
Виділяють принаймні чотири характерні його різновиди: ідеалістичний, реалістичний, 

натуралістичний та етичний. 
I. Ідеалістичний персоналізм. Найбільш відомий тип особистісної філософії в Америці. 

Виражається в трьох різних формах: абсолютистський, панпсихістський і персоналі стичний: 
- абсолютистський дотримується позиції, що реальність є втіленням абсолютного розуму, духу 

чи персони. Все інше існування, включаючи фізичне і людське, є онтологічним виявом абсолютного 
духу. Цей погляд представлений Дж. Ройсом, У. Хокінгом та М. Калкінс; 

- панпсихісти під впливом Ляйбніца, відкидаючи абсолютний ідеалізм, дотримуються 
погляду, що вся реальність складається із психічних сутностей різного ступеня свідомості. Ідеї 
А. Вайтхеда та Ч. Хартшорна відносять до панпсихізму; 

- для персоналістських ідеалістів реальність є особовою. Кількісно реальність моністична. 
Нескінченна Особа, чи Бог є підставою буття всіх істот, творцем і утримувачем конечних персон. 
В цьому розумінні персоналістичні ідеалісти – теїсти. Вказаний напрям репрезентують Б. Боун, 
Е. Брайтмен, П. Берточчі та Л. Лемкер.  

2. Реалістичний персоналізм. Представники цього напряму погоджуються з ідеалістичними 
персоналістами в тому, що реальність – духовна, психічна, персональна. В них викликає 
заперечення онтологічний статус природного порядку. Природа, по суті, не є ані духовною, ані 
персональною. Реалістичний персоналізм найбільше виражений неосхоластами. В Європі це 
Ж. Марітен, Е. Муньє, Іван Павло ІІ, в Америці – В. Норіс-Кларк, Дж. Кросбі. Проте деякі 
реалістичні персоналісти, приміром Д. Гаркнесс, перебувають поза межами схоластичної традиції. 

3. Натуралістичний персоналізм розроблений Фредеріком Ферре. Заперечуючи панпсихізм і 
персоналістичний ідеалізм, він виступає за персоналістський органіцизм. У своїй праці «Життя та 
цінності» визначає осіб як «організми з добре розвиненими розумовими здібностями, що 
керуються особливими потребами і здатностями. В межах своїх здатностей вони сприймають і 
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впливають на світ, спілкуються, соціалізуються, уявляють і планують, керують поведінкою за 
ідеальним взірцем» [8, с. 140]. 

4. Етичний персоналізм підкреслює вирішальне значення цінностей в онтології та моральному 
житті. Онтологічно цей вид репрезентовано в поглядах Дж. Говісона, який зосереджується на Ідеалі, 
чи Богові, до якого, як своєрідного стандарту прагнуть усі люди, за яким вимірюється ступінь їхньої 
індивідуальної самоідентифікації. З практичного погляду етичні персоналісти концентрують свою 
увагу на гідності та цінності людини в моральному прийнятті рішень [4, с. 578]. 

 Найбільш важливими рисами, що відрізняють американський персоналізм від інших його 
різновидів (французького, німецького, польського тощо), за Ч. Бартніком є [5, с. 125]: 1) Ідеалізм. 
2) Прагматизм. 3) Зв'язок з ідеями американської демократії. 

Польський дослідник виділяє також фундаментально слабкі сторони, притаманні вказаному 
напряму: а) крайній ідеалізм; б) суб’єктивізм; в) конкретизм. 

Засновниками американського персоналізму вважають Дж. Ройса, Дж. Говісона, Б. Боуна [6]. 
Інституційно вказаний напрям репрезентовано Гарвардським університетом, Університетом 
Південної Каліфорнії та Бостонським університетом. 

Отже, беручи до уваги праці американських персоналістів та їхніх дослідників, можна 
виокремити такі спільні риси особистісної філософії: розуміння особистості як вихідної 
онтологічної ідеї та вищої цінності буття; визнання невіддільного взаємозв’язку особистості з 
іншими людьми; розроблення проблематики діалогу та взаємодії; ствердження єдності людства, 
опосередковане в особистісних взаємовідносинах; визнання поєднання в особистості духовного 
(сутнісного) й матеріального (біологічного, природного); розроблення проблематики 
трансценденції; реалізм, прагнення вийти за межі традиційної абстрактної теоретизації та активна 
філософія, що передбачає дієву внутрішню зміну та втілення на практиці персоналістичних цінностей; 
гуманізм і розробка моральної проблематики. 
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Summary 
Tomiuk N. The Comperative Analysys of the Ethics of Two Schools of the American Personalism – the 

Boston Schools and the Californian School of the 19th – 20th Centuries. The subject of the article is the term 
’’personalism’’ and the task is to make research of the personalism in moden philosophy. The article deals with the 
historical origins and development of American Personalism of the 19 th – 20 th century. Besides there are 
developed the main ethical characteristics of personalistic philosophy in the research. Keywords: American 
personalism, individual personalism, social personalism  
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ІСТОРИКО-ТЕОЛОГІЧНІ ТА РЕЛІГІЄЗНАВЧІ РОЗВІДКИ 
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ПАРАДИГМИ В НАУЦІ ТА БОГОСЛОВ’Ї: 

МЕТОДОЛОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ РЕЦЕПЦІЇ 
 
Розкриваються методологічні можливості взаємин науки і релігії в оптиці філософії науки і богослов’я. 

Здійснено спробу реінтерпретації принципу доповнюваності та можливості методологічної рецепції. 
Розглянуто ідеї Г. Кюнга щодо зміни парадигм у теології та проаналізовано новітні ідеї І. Барбура щодо 
існування паралелей, які підтверджують реальність взаємного доповнення пізнавальних і методологічних 
процедур сучасної науки і релігії. На основі загальних структур досвіду та інтерпретації в науці й релігії 
обґрунтовано методологічні можливості рецепції ідей парадигмальності, плюралізму та науково-дослідної 
програми щодо сфери релігійного знання. Авторка представляє осмислення ідей соціальної епістемології до 
проблеми взаємин науки і релігії в культурно-історичному контексті. Ключові слова: наука, релігія, теологія, 
філософія і методологія науки, парадигма, плюралізм,доповнюваність, рецепція. 

 
Урахування новітніх досягнень науки й особливостей сучасної культурної ситуації 

призводить до пошуку шляхів оновлення відносин науки і богослов’я, реінтерпретації принципу 
їхньої доповнюваності. На наш погляд, продуктивною альтернативою як штучному синтезу, так і 
протистоянню науки і теології є діалог, який має бути спрямований на глибше розуміння 
сторонами власних епістемологічних, методологічнихзасад та основ одне одного, на 
взаємозбагачення новим досвідом, на розширення питань співіснування в сучасній культурі. 
Справді, сьогодні наука і богослов’я можуть досліджувати одні й ті самі об’єкти, осмислювати 
надбання одне одного, але штучно зближувати чи синтезувати їхні досягнення видається занадто 
передчасним. Важливо не знівелювати ті сутнісні риси досліджуваних об’єктів, які відкриваються 
лише тоді, якщо досліджувати їх у межах різних оптик.  

Зрозуміло, що автори, які підкреслюють неконфліктний, спрямований на порозуміння 
характер відносин науки і релігії, частіше за все у досягненні цієї мети намагаються знайти 
якомога більше спільного між наукою і релігією, що, безумовно, полегшує діалог між ними. 
Водночас такий відхід від індивідуальних, особливих рис, якщо він починає домінувати, знижує 
можливість конструктивного спілкування, для якого необхідні відмінні риси. Більшість 
дослідників з обох боків констатують, що існування помежової проблематики у розв’язанні 
фундаментальних проблем походження світу/живого, методологічних проблем доводить 
можливість співпраці вчених і богословів та збагачення досвіду їхніх стосунків [6]. 

Відправним пунктом діалогу є питання основ і зразків, норм і принципів, якими 
послуговуються наука і богослов’я, які формувалися у процесі історії духовного становлення 
людства, були наділені особливими повноваженнями, а також історично змінювались і 
переглядались. Так уважають і науковці, і богослови. Дослідники історії культури визнають, що 
саме перевагою тих або тих зразків богословського і наукового мірковування й дослідження 
суттєво визначаються спрямованість і темпоральність культурного розвитку. А проблема 
співставлення і дослідження взаємовпливу наукових і богословських парадигм у культурно-
історичному контексті є проблемою з’ясування внутрішніх рушійних сил культури й особливо 
актуалізується у проблему вибору культурної альтернативи.  

Звісна річ, наукові концепції та теологічні вчення відрізняються у своїх епістемологічних, 
методологічних, парадигмальних засадах. Відмінність пізнавальних засад науки і богослов’я – 
критичність і орієнтованість на практичну застосовність результатів, множинність теорій істини з 
боку науки і опертя на «жорстке ядро» істин Одкровення з боку теології – свідчать про відсутність 
інтеграції або синтезу наукової та релігійної епістемології, проте і не заперечують можливостей 
взаємного доповнення пізнавального досвіду. Прикладом останнього є формування нових 
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напрямів у теології з урахуванням новітніх досягнень науки – теології природи, природної 
теології, порівняльної методології науки і релігії, богослов’я науки тощо.  

Сучасні взаємини між наукою і релігією дедалі більше визнаються вченими і богословами як 
діалогічні, обидва їх учасники рівноправні й однаково зацікавлені в їхній розбудові. Вчені 
добачають у релігії залучення більш широкого контексту в дослідженнях, а теологи потребують 
наукових аргументів для модернізації поглядів. Принцип доповнюваності богословських і 
наукових підходів дозволяє уникати однобічності, тому для сучасної постнекласичної науки 
актуалізована рецепція представленого в релігійному дискурсі досвіду осмислення та розв’язання 
не лише проблематики ціннісно-етичного спрямування (як акцентують більшість дослідників), а й 
водночас епістемологічного та методологічного вимірів. 

Прикладом плідної співпраці наукових і богословських ідей можна вважати творчий спадок 
філософа науки Томаса Куна та богослова Ієна Барбура. Вони обидва досліджували можливість 
діалогу науки й релігії через реконструкції методологічних паралелей, зокрема, у використанні 
інструментарію аналогій, моделей, парадигм і метафор. Як наука, так і богослов’я використовують в 
аналітичній діяльності цілу низку аналогій. Пояснюється це, по-перше, неможливістю дати простий і 
фактичний опис тих об’єктів, з якими вони мають справу (з одного боку – це Бог, а з іншого, 
наприклад, – об’єкти квантової механіки), а по-друге, необхідністю певного спрощення для опису 
занадто складних об’єктів. Тому в якості допоміжних засобів і наука, і богослов’я застосовують певні 
моделі, метафори, символи, що свідчить про можливість використання схожого інструментарію. 

На думку І. Барбура, пізнавально та методологічно цікавою для богослов’я уявляється роль 
моделей [1, с. 139]. У науці теорії виникають у результаті актів творчої уяви, в яких моделі часто 
відіграють продуктивну роль. І. Барбур акцентує на використанні концептуальних, або ж теоретичних 
моделей. Теоретичні моделі набувають форми уявних механізмів або процесів, які постулюються в 
нових сферах за аналогією з відомими механізмами чи процесами. Вчений, який працює в новій галузі, 
може постулювати об’єкт, окремі властивості якого схожі з уже відомими об’єктами, а інші 
властивості, навпаки, відрізняються. Як і науковці, І. Барбур стає на захист критичного реалізму, який 
сприймає релігійні моделі серйозно, але не буквально: такі моделі не є точнним описом дійсності чи 
просто корисною вигадкою, вони є створеними людиною конструкціями, що допомагають 
інтерпретувати досвід, який не піддається спостереженню. Богослов наголошує, що біблійна заповідь 
не створювати образів або зображень пояснюється визнанням неможливості знайти Богові адекватне 
вираження у візуальних образах. І почуття благоговіння й таємниці, яке пов’язане з досвідом 
сприйняття божественного, також оберігає від буквалізму.  

Засадовим для проблеми використання моделей є співвідношення метафоричного і 
концептуального аспектів богословських роздумів. Чи повинні богослови перетворювати 
метафори на концепції, які можна систематизувати й аналізувати? Це запитання має негативну 
відповідь, оскільки концепція не може вичерпно висловити метафору. Метафори припускають 
різне тлумачення й залежать від контексту. Крім того, цінність метафор завжди полягає в тому, що 
вони дозволяють по-новому описати досвід. Концепції абстрактні, тоді як метафоричні символи 
засновані на багатому досвіді та посідають центральне місце у ритуалах і богослужіннях. Тому-то, 
висновує І. Барбур, метафоричний і концептуальний напрями думки мають бути поєднані [1, 
с. 144]. Саме моделі можуть допомогти такому підходові, оскільки вони більш розвинені, аніж 
метафори, й водночас менш абстрактні, ніж концепції. 

Релігійним моделям, за Барбуром, притаманні функції, які відсутні в наукових моделях. 
Варто брати до уваги життєву й емоційну силу релігійних моделей та їхню здатність 
викликати сильну віру. Моделі мають вирішальне значення для зміни, переорієнтації 
особистості, до яких прагне більшість релігійних традицій. Релігійні традиції підтримують 
певне ставлення до життя і спосіб життя, але вони також претендують на пояснення дійсності 
й обов’язково передбачають пізнавальну віру.  

У релігії моделі настільки ж важливі, як і концептуальна віра, через її тісний зв’язок з 
переказами, які відіграють помітну роль у релігійному житті. Християнське богослужіння 
засноване на цих переказах, присвячених творенню, заповіту, й особливо життю Христа. Людина 
бере участь у спільному обряді чи літургії, що втілюють окремі частини переказів, а оповідь має 
більш особистий характер. Крім того, біблійні перекази часто можуть співвідноситися з власними 
життєвими історіями, які також мають форму оповіді. Саме рух від переказів до моделей, 
концепцій і віри свідчить про неодмінність критичного розмірковування як частини 
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богословського завдання, вважає Барбур [1, с. 146]. У науці ж моделі, як правило, посідають 
допоміжне місце стосовно теорії. 

Окрім порівнянь щодо ролі моделей у науці та богослов’ї, представимо роздуми науковців і 
богословів щодо ролі парадигм у цих царинах і можливостей проведення як паралелей, так і 
виявлення відмінностей їхнього застосування.  

У концепції Т. Куна поняття парадигми визначалось як визнання всіма наукових досягнень, 
які упродовж останнього часу дають науковій спільноті модель постановки проблем і їх 
розв’язання [3, с. 209]. Парадигмальна оптика задає коло проблем, які мають смисл і розв’язки, 
встановлює можливі методи розв’язання та визначає типи фактів, які можуть бути отримані в 
емпіричному дослідженні. Т. Кун підкреслював провідну роль наукової спільноти у прийнятті 
парадигми: парадигма – це те, що об’єднує її членів, і навпаки, наукова спільнота складається з 
людей, які визнають парадигму [3, с. 229]. Т. Кун зазначає, що і нормальна наука, і наукові 
революції є видами діяльності, заснованими на існуванні спільнот [3, с. 234], а в періоди 
революцій між ними виникає конкурентна боротьба, перемога в якій визначається не лише 
змістовно-науковими, а й соціально-психологічними чинниками.  

Якщо можливо виділити особливу спільноту наукових фахівців, то було б корисно запитати, 
на думку філософа, що ж об’єднує її членів, наскільки повна одностайність їхніх професійних 
суджень і професійна комунікація? Відповідь на це запитання та прагнення конкретизації поняття 
парадигми спрямували Т. Куна до розуміння «дисциплінарної матриці», яка враховує належність 
учених-дослідників до певної дисципліни і водночас складена з упорядкованих елементів різного 
роду, які вимагають подальшої специфікації [3, c. 238]. Всі чи більшість приписів, які Т. Кун називає 
парадигмою, частиною парадигми або такими, що мають парадигмальний характер, є компонентами 
дисциплінарної матриці. У цій якості вони утворюють єдине ціле і функціонують як таке.  

Значний інтерес для аналізу можливостей методологічно-парадигмального щеплення 
становлять складники дисциплінарної матриці, які виокремлені Т. Куном як «метафізичні 
парадигми» або «метафізичні частини парадигм». Вони розумілись автором у двох значеннях: як 
філософські ідеї, які беруть участь в формуванні наукового знання, та як принципи конкретно-
наукового характеру, що лежать в основі наукових теорій. По суті це онтологічні засади науки, які 
конституюють наукову картину світу. В такому випадку відкривається нове поле аналізу, наукова 
картина світу постає як бачення досліджуваної реальності, яке визначає набір припустимих задач і 
орієнтує у виборі засобів їх розв’язання [3, с. 210].  

Категоріальні підстави, твердження загальногоонтологічного і в цьому розумінні 
«метафізичного», характеру, врахування й застосування яких зумовлює головну суть теорій, що 
створюються, розвиваються та використовуються науковими спільнотами, можуть поставати не 
лише у вигляді онтологічних моделей, а й у формі цілком зрозумілих припустимих аналогій і 
метафор, що дозволяє їм виконувати евристичну функцію, встановити, що потрібно прийняти як 
розв’язання головоломок і уточнити перелік та важливість ще розв’язаних. 

Більшого культурного значення онтологічні, категорійні засади набувають у моменти 
виявлення фактичних аномалій, тобто фактів, які не піддаються тлумаченням у межах існуючої 
теорії, особливо в період її кризи й появи принципово нової, конкуруючої з нею теорії або 
множини теорій (чи науково-дослідних програм). Також Т. Кун виокремлює як складник 
дисциплінарної матриці цінності, якими керуються у своїй діяльності дослідники [див.: 3; 4]. 
Філософ зазначає, що цінності є прийнятими серед різних спільнот ширше, ніж символічні 
узагальнення чи концептуальні моделі, а почуття єдності у вчених виникає завдяки спільності 
цінностей, які функціонують постійно, але їхня особлива роль виражається так само у період 
вибору одного з альтернативних шляхів дослідження, представлених в науці. Уточнюючи свої 
позиції щодо цінностей, Т. Кун наголошував на тому, що деякі з них, необхідні для розвитку 
науки, виходять за межі тої чи тої дисциплінарної матриці. Ба більше, вони породжують і 
регулюють як зважене й адекватне ставлення до кризових явищ у науці, так і критичне й 
об’єктивне ставлення до парадигм, що вже існують і знову висуваються, без чого, за Т. Куном, не 
було б і революцій [див.: 3, c. 241-242]. 

Концепцію зміни парадигм у застосовності до історії християнської думки запропонував 
відомий богослов сучасності Ганс Кюнг [9]. Богослов визначився з особливістю власного підходу 
до аналізу взаємин природознавства і релігії не як моделі конфронтації чи інтеграції, а як моделі 
доповнюваності, моделі критично-конструктивної взаємодії природознавства і релігії, в якій за 
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кожною зі сторін зберігаються їх власні сфери, вони уникають нелегітимних переходів межі, але 
водночас обидві сторони, через задавання одна одній запитань і взаємне збагачення, прагнуть 
краще зрозуміти реальність як ціле в усіх її вимірах [5]. 

Ґрунтуючись на такій інтерпретації, Ганс Кюнг застосував концепцію зміни парадигм до 
історії християнської думки. Він вирізнив п’ять основних історичних парадигм: греко-
олександрійську, римо-августинову, середньовічну томістську, реформаційну та сучасну 
критичну [9]. На його думку, кожна з парадигм формує структуру для нормальної роботи і 
накопичувального розвитку, що розширює можливості парадигми та пручається суттєвим змінам, 
і саме її можна порівняти з «нормальною наукою». Кюнг у своїй праці демонструє, що нові 
парадигми у християнстві, як і в науці, виникають у періоди кризи та невпевненості. Як приклад, 
він наводить появу гностицизму в елліністичному світі, або ж розвиток науки і біблійної критики в 
сучасності. У кожному випадку звертання до нової парадигми відбувалося під впливом як 
раціональних аргументів, так і суб’єктивних факторів та особистих рішень.  

Проте Кюнг аналізує також відмінні від науки особливості зміни парадигм у 
християнській думці. Річ у тім, що центральне місце біблійних свідчень про Христа не 
знаходить паралелей у науці: як норма трактується «блага звістка», а не саме Письмо. Нові 
парадигми виникають завдяки свіжому переживанню основоположної звістки, вона породжує і 
наступність, і зміни. Нова парадигма має водночас відповідати на християнську звістку та 
співвідноситися з сучасним досвідом і рівнем знань. Кюнг у цьому випадку наголошує, що 
важливо не лише визнавати відмітні риси релігії, а й усвідомлювати користь її порівняння з 
наукою для розуміння процесів змін в історії релігійної традиції. 

Згаданий нами богослов І. Барбур також аналізував методологічні можливості рецепції 
принципів модельності й парадигмальності та проекту науково-дослідницької програми щодо 
сфери релігійного знання, ґрунтуючись на загальних структурах досвіду та інтерпретації в науці 
й релігії. Він запопонував конструктивну ідею можливого виходудо методологічної концепції 
науково-дослідницьких програм І. Лакатоса, застосування поняття жорсткого ядра і позитивної 
евристики до побудови методологічної моделі релігійного знання. Тому богослов слушно вказав 
на значний потенціал методологічної доповнюваності теології та філософії науки, ба більше – 
науки і релігії в сучасному контексті.  

В І. Барбура знаходимо утвердження можливості методологічної рецепції парадигми щодо 
богослов’я [1]. Це виявляється у визначенні прихильників парадигми та її меж, можливостей 
вирізнення еволюційних змін у межах одної парадигми та революційної зміни парадигм тощо. 
Богослов стверджує, що, на його думку, концепція заміни парадигми найбільш плідна в розумінні 
історичних змін, якщо цим терміном позначати хоча й відносно рідкісні, та ж усеохопні 
концептуальні зміни. Наприклад, до останніх належить поява раннього християнства з юдаїзму, 
через суттєві й різкі зміни у вірі та релігійній практиці, навіть незважаючи на очевидну 
наступність. Барбур наголошує, що християнству неможливо було залишатися лише сектою в 
межах юдаїзму, чи рухом за його реформування: людям потрібно було зробити вибір між двома 
парадигмами, одна з яких зосереджує головну увагу на вірі в Христа, а інша – на Торі [1, с. 157]. 
Питання розкриття потенціалу парадигмальної оптики в історії християнства передовсім турбує 
Барбура, тому богослов формулює засадниче з теоретико-методологічного погляду запитання: чи 
можливо визнати християнство єдиною парадигмою і вести мову про «християнську парадигму»? 
В такому разі про «зміну парадигми» може йтися й тоді, коли окрема людина звертається до іншої 
релігійної традиції, долучається до кола прибічників іншої парадигми. Проте такі питання 
потребують додаткового більш ґрунтовного аналізу й аргументації, особливо якщо йдеться про 
осмислення можливостей проведення паралелі з наукою. І. Барбур адекватно оцінює такого роду 
труднощі епістемологічного й концептуального виміру аналізу, які неможливо розв’язати без 
урахування проблеми релігійного плюралізму [1; 2]. 

Більшість сучасних теологів під впливом поступу науки виходять з переконання, що зміни у 
сфері теології тісно пов’язані зі змінами типу мислення у XX сторіччі [2]. Основним чинником таких 
змін у царині пізнання є переосмислення суб’єкт-об’єктного відношення. У науковому мисленні, яке 
формується у класичній науці Нового часу, суб’єкт максимально елімінований і самоусунений з 
одержуваного ним результату. Наукова теорія у своєму завершеному вигляді не містить нічого 
суб’єктного, що привнесено вченим. Тобто, з позицій класичного наукового мислення суб’єкт у всіх 
випадках наукової діяльності залишається тим самим, тому логіка не містить і не може містити 
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жодних міжсуб’єктних стосунків. Некласична й особливо постнекласична наука доводить, що 
вторгнення суб’єкта неминуче, а структура знання повинна включати його історію. Звідси і постає 
проблема плюралізму в науці та науковій раціональності, тобто сучасна наука набуває рис 
плюральності в розумінні домінування теорій, парадигм, проектів і програм. 

Позиції науково-методологічного плюралізму відстоював філософ науки П. Фоєрабенд і в 
цьому розумінні справедливо зауважував, що жодний конкретний проект у галузі епістемології чи 
методології науки не спроможний вичерпати всіх різноманітних уроків реальної історії становлення 
та розвитку наук, історії пізнавального оволодіння людиною навколишнього світу й проникнення у 
власну сутність. Це пояснюється тим, що історія взагалі завжди змістовно багатша, живіша, 
різноманітніша, «хитріша», ніж уявлення навіть найкращих істориків і методологів, вона повна 
випадковостей і несподіванок, демонструє складність соціальних змін і непередбачуваність 
віддалених наслідків діяльності людини [8]. Насправді правила, якими керуються методологи, 
звернув увагу П. Фоєрабенд, обмежені й не здатні охопити «павутиння взаємодій», яке представляє 
історія. Тому він пропонує власний проект, у якому наука оголошується «анархістським 
підприємством», що значно гуманніше й прогресивніше як стосовно пізнання, так і дослідника. 

Аргументуючи власну думку, П. Фоєрабенд звертається до Геґеля, який у „Філософії історії” 
зауважує стосовно історичного досвіду, що свідчить: народи і уряди ніколи нічому не навчалися з 
історії і не діяли відповідно до уроків, які з неї можна було б от римати, тому що кожній добі 
властиві настільки своєрідні обставини і вона є настільки індивідуальним станом, що лише 
виходячи з нього й ґрунтуючись на ньому, можливо і потрібно судити про історію [8, с. 147-148]. 
З урахуванням цієї обставини, філософ трактує методологію за аналогією з політикою, вважаючи 
її засобом переходу від однієї історичної епохи до іншої. Єдина відмінність, вважає Фоєрабенд, 
полягає в тому, що звичайні методологічні концепції не беруть до уваги той факт, що історія 
постійно створює щось нове. Складні обставини, що є результатом несподіваних і 
непередбачуваних змін, вимагають різноманітних дій і відкидають аналіз, який спирається на 
правила, встановлені наперед без урахування умов історії, які постійно змінюються. Врешті-решт, 
вважає філософ, історія науки не складається лише з фактів і висновків. Вона містить також ідеї, 
інтерпретації фактів, проблеми, створювані інтерпретаціями, що конкурують між собою, помилки 
тощо. Наука взагалі не знає голих фактів, резюмує П. Фоєрабенд, а ті „факти”, які включені в наше 
пізнання, вже розглянуті у певний спосіб і концептуалізовані. Якщо це так, то історія науки має 
бути так само складною, хаотичною, повною помилок і різноманітності, як ті ідеї, які вона містить 
[8, с. 149]. У свою чергу ці ідеї повинні бути так само складними, хаотичними, повними помилок і 
різноманітності, як і мислення тих, хто їх вигадав. Навпаки, невелике «промивання мізків» може 
примусити вчених зробити історію науки біднішою, простішою, одноманітнішою, зобразити її 
доступнішою для осмислення на базі строгих і незмінних правил.  

П. Фоєрабенд услід за Т. Куном витлумачив ідею сходження від відносних істин до 
абсолютних як «теологію». В такому разі будь-яку досягнуту істину можна трактувати як 
консервативну «догму», а відносність знання, тобто його неповноту, неточність і насиченість 
елементами суб’єктивності – як відсутність об’єктивного знання взагалі, заперечення абсолютно 
істинного в науці [8, с. 14]. В історії науки багато прикладів звертання до «ірраціональних» 
засобів, особливо коли це стосується мотивації наукової діяльності. І П. Фоєрабенд захищає таку 
позицію в полеміці з неопозитивістами і представниками аналітичної школи, які обмежили 
філософію науки лише логікою наукового дослідження. Ірраціональні методи продуктивні й 
необхідні внаслідок нерівномірного розвитку різних частин науки, вважає П. Фоєрабенд. Зведення 
історії науки лише до логіки наукового дослідження, вважає філософ,спрощує науку та її 
складники передовсім за рахунок відокремлення певної галузі дослідження від решти історії (коли 
фізика, наприклад, відокремлюється від метафізики і теології) та обмеження власною логікою. 
Виникають стійкі «факти», які зберігаються, незважаючи на всі зміни історії. Істотна частина вміння 
створювати такі факти полягає в придушенні інтуїції, яка може привести до розмивання 
встановлених меж. Наприклад, релігія людини, її метафізика або її відчуття гумору (природне 
відчуття гумору, а не вимучена і найчастіше жовчна професійна іронічність) не повинні мати 
жодного зв'язку з її науковою діяльністю. Її уява обмежена, і навіть мова не є її власною. Це у свою 
чергу знаходить віддзеркалення в природі наукових фактів, які сприймаються як незалежні від 
думки, віри та основ культури [8, с. 149-150]. П. Фоєрабенд задає питання: чи бажано підтримувати 
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таку традицію і виключати все інше та чи повинні дослідники будь-який результат, одержаний будь-
яким іншим методом, одразу ж відкинути як неістинний? І дає рішучу відповідь: «ні». 

П. Фоєрабенд репрезентував розуміння культурно-історичних парадигм науки й 
обґрунтовував їх з двох основних позицій. Перша стоїть на тому, що світ, який досліджують учені, 
є значною мірою невідомою сутністю, тому дослідник тримає очі відкритими і не обмежує себе 
наперед. Друга підстава полягає в тому, що технологізована наукова освіта несумісна з позицією 
гуманізму. На думку філософа, вона суперечить дбайливому ставленню до індивідуальності, 
затискає в лещата кожну частину людської природи, яка хоч скільки-небудь виділяється, і врешті-
решт формує людину, виходячи з того ідеалу раціональності, який випадково виявився модним у 
науці чи філософії науки. Прагнення збільшити свободу, жити повним, теперішнім часовим 
життям і відповідне прагнення розкрити секрети природи і людського буття приводять, до 
заперечення будь-яких універсальних стандартів і відсталих традицій [8, с. 150]. Окрім того, 
переконує П. Фоєрабенд, це доводиться як аналізом конкретних історичних подій, так і 
абстрактним аналізом відношення між ідеєю та дією. Ідея методу, що містить жорсткі, незмінні й 
абсолютно обов’язкові принципи наукової діяльності, стикається зі значними труднощами при 
зіставленні з результатами історичного пізнання. При цьому з’ясовується, зауважує П. Фоєрабенд, 
що не існує правила, яким би правдоподібним чи обґрунтованим воно не здавалось, яке в ті чи ті 
часи не було порушене. Очевидно, що такі порушення не випадкові та не є результатом 
недостатнього знання чи похибки, а навпаки, стверджує філософ, вони необхідні для прогресу 
науки. Стандарти сучасної науки не можна вважати нейтральними в суперечці між сучасною й 
аристотелевою наукою, а також міфом, магією, релігією тощо. Ці стандарти не завжди можуть 
бути застосовні, бо включають порівняння змісту, а зміст окремих теорій не можна порівняти в 
тому значенні, що між ними не можна встановити жодного зі звичних логічних відносин 
(включення, виключення, перетину), тобто він несумірний. Якщо так, то П. Фоєрабенд приходить 
до заперечення уявлення про розвиток науки як про поступальний процес. 

Для П. Фоєрабенда анархізм допомагає досягти прогресу в будь-якому значенні: навіть та 
наука, що спирається на закон і порядок, успішно розвиватиметься лише в тому випадку, якщо в 
ній хоча б іноді відбуватимуться анархістські рухи. У цьому випадку, вважає філософ, стає 
очевидним, що ідея жорсткого методу або жорсткої теорії раціональності стоїть на дуже наївному 
уявленні про людину та її соціальне оточення. Отже, висновок П. Фоєрабенда такий: якщо мати 
значний історичний матеріал і не прагнути очистити його задля інтелектуальної безпеки до 
ступеня ясності, точності, об’єктивності й істинності, то з’ясовується, що існує лише один 
принцип, який можна захищати за всіх обставин і на всіх етапах людського розвитку, він не 
перешкоджає прогресу філософії науки і це принцип – «припустимо все» [8, с. 159]. 

В сучасній філософії та методології науки ідеї плюралізму та релятивізму вкорінюються 
завдяки підсиленню уваги до суб’єктного полюсу пізнання, в результаті суттєво трансформується 
поняття соціальності науки, яке розуміється не лише як дія зовнішніх чинників, а як контекст 
культури, як діалогічне спілкування фундаментальних наукових теорій-парадигм, як сукупність 
соціальних відносин у межах наукової спільноти [7]. У постнекласичному розумінні межа між 
соціальним і раціональним перестає бути межею між наукою і не наукою, вона переміщається у 
сферу самої науки. Понад те – у межі власне наукового знання. В історії науки, проблематика якої 
значною мірою поєднується з проблематикою філософії та соціології науки, увага переходить з 
глобальних революцій на вивчення окремих епізодів, індивідуальних особливих подій, які не 
вписуються у загальний процес розвитку. Такі дослідження дістали назву casestudies. Подія 
отримання нового знання в науці трактується як занурена в контекст, що складається з елементів, 
співіснуючих з самим актом творчості. Контекст володіє масою характеристик, більшість з яких не 
має прямого стосунку до науки. У розвиток таких ідей дослідники сучасної соціології науки, 
соціальної епістемології наголошують на актуалізації конструктивістського підходу. Автори 
стверджують, що виробництво знання не є пріоритетною метою діяльності вчених, головне для них 
– добитись успіху, завоювати собі гідне місце в системі наукових комунікацій. Конструктивізм 
заміщає реалізм у науці, заперечується той факт, що наука вивчає природну реальність, яка існує 
незалежно від людини, а наукове знання має характеристики об’єктивності й істинності. У науковій 
лабораторії природа як така відсутня, стверджують соціологи, все, що в ній знаходиться, зроблене 
самою людиною, в тому числі й інструментарій, за допомогою якого вчений проводить досліди. 
Отже, можна стверджувати, що межа між суб’єктним полюсом і предметом вивчення розмита, 
точніше – предмет зливається з суб’єктом і останній спрямований на вивчення самого себе. Тому 
вторгнення плюралізму в сучасну науку означає переосмислення фундаментальних категорій 
пізнання – суб’єкта, об’єкта, знання, істини, теорії тощо, що приводить до можливого висновку: 
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скільки суб’єктів пізнання, стільки й результатів та їх інтерпретацій. Отже, для вченого отримання 
істинного знання про природу стає просто другорядним завданням.  

Вище ми вже зазначали, що на думку самих богословів, у релігійній епістемології вони 
стикаються з такого ж роду труднощами, які неможливо розв’язати без урахування проблеми 
релігійного плюралізму [1; 10]. Занурення всієї процедури читання Священних текстів у контекст 
культури, історії, соціуму призводить до того, що віруюча людина перестає бути в цій ситуації в 
першу чергу віруючою, а стає представником епохи, середовища, контексту, тобто суто земного 
життя. І хоча богослов’я обов’язково спирається на елементи містичного порядку, які не 
піддаються повністю раціональному тлумаченню, плюралізм по суті витісняє цей елемент з 
міркувань теологів і певною мірою навіть можна говорити про те, що позбавляє релігію 
традиційної релігійної віри.  

Приходимо до важливого водночас для науки і релігії висновку, що нове розуміння 
суб’єктивної навантаженості знання відсуває головні та визначально суттєві для науки і релігії 
проблеми: пошуки істинного знання та віри у надприродне. Отже, методологічний плюралізм у 
науці та щеплення ідей парадигмальності в теології, з одного боку, а також зростання уваги до 
суб’єктного полюсу наукового пізнання та розуміння індивідуалізації релігійності, з іншого боку, 
породжує спільні тенденції для науки і релігії в епістемологічній та методологічній сферах. 
Наслідком є нова постановка питання щодо ролі суб’єкта у науковому та релігійному пізнанні. 
Можливості розширення та збагачення епістемологічного та методологічного інструментарію 
науки і релігії за рахунок залучення принципів доповнюваності, рецепції, реінтерпретації можуть 
бути використані як філософсько-методологічні засади осмислення тенденцій зближення та 
діалогу в досвіді взаємодії науки і богослов’я. 
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Summary 
Shashkova L. Paradigms in Science and Theology: Methodological Possibilities Reception. The article 

discusses the methodological possibilities of relations between science and religion in optics philosophy of science and 
theology, attempts reinterpretation principle of complementarity and the possibility of methodological 
reception.Described and identified the position of theory of paradigm (T.Kuhn) and methodological pluralism 
(P.Foyerabend). Consider H.Kungideasfor changing paradigms in theology and analyzes new I.Barbur’s ideas to the 
existence of parallels, which confirm the reality of complementarity cognitive and methodological procedures of 
modern science and religion. Based on the general structures of experience and interpretation of science and religion 
explained the methodological possibilitiesof reception ideas ofparadigm, pluralism and research programs to the scope 
of religious knowledge. The author conceptualized the ideas of social epistemology to the problems of relationship 
between scienceand religion in the cultural and historical context. Keywords: science, religion, theology, philosophy 
and methodology of science, paradigm, pluralism, complementarity, reception. 
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МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ ПРО ПРАВОСЛАВНО-УНІЙНІ  
ВІДНОСИНИ В МОГИЛЯНСЬКУ ДОБУ 

 
Досліджується висвітлення істориком Михайлом Грушевським проблеми взаємин 

Української православної та уніатської церков могилянської доби, напередодні Визвольної війни 
українського народу під проводом Богдана Хмельницького. Ключові слова: Касіян Сакович, 
константинопольський патріарх, латинофільство, православ'я, уніатство, унійно-првославний 
конфлікт, Папа римський, Петро Могила.  

  
Тема висвітлення Михайлом Грушевським релігійних відносин в Україні у могилянські часи 

на сторінках "Історії України-Руси", релігієзнавцями проаналізована недостатньо, особливо з 
позицій нинішнього дня. Відомо, що діяльність Петра Могили відбувалась у складних умовах 
відсутності української держави, конфронтації та нетерпимості до православ'я з боку католицизму 
Речі Посполитої, кризи Української православної церкви, слабкості національної еліти та інших 
чинників. У ті часи зусиллями Петра Могили в Україні формувалася модель відродження 
ослабленої Української православної церкви, якій сприяла віддаленість Києва від Варшави та 
близькість Запорізької Січі. Митрополит успішно долав неканонічну практику зайняття ієрархами 
церковних посад, повертав богослов'я до українських церковних традицій, обрядів і свят. Петро 
Могила, завдяки умілій тактиці компромісів з уніатами, поступок та вивчення позитивного досвіду 
чужих церков по новому розбудовував церковні відносини.  

На жаль, Михайло Грушевський, хоч про ці події описував у своєму дев'ятому томі "Історії 
України-Руси", виданому 1913 р., будучи головою Центральної Ради, що складалася з соціал- 
демократичних партій, не оцінив могутнього потенціалу Церкви у відроджені незалежної України.  

З позицій сьогодення актуальним буде ознайомлення з поглядами Михайла Грушевського на 
релігійні події майже чотирьохсотлітньої давнини, які не втратили актуальності і в наш час. 

Про православно-унійні відносини могилянської доби існує багато наукових розробок. 
Серед них: Жуковський А. "Роль митрополита Петра Могили у піднесенні Української 
Православної Церкви", митрополит Іларіон (Іван Огієнко) "Берестейська унія, її генеза, теорія, 
практика: хронологічна канва", Нагаєвський І. "Об'єднання Церкви і ідея патріархату в Києві", 
Терновский Ф. "Киевский митрополит Петр Могила - биографический очерк", Шевченко В. 
"Унійні колізії другої половини 1595 р. – жовтня 1596 років. Два берестейські собори тріумф і 
трагедія", Шкрібляк М. "Церковний Переяслав" на тлі унійних колізій і політико-ідеологічних 
стратегій ранньомодерної України" та ін. Однак мало хто з авторів окремо торкається питання 
висвітлення Михайлом Грушевським православно-унійних відносин у могилянську добу, хоча 
працями його безумовно користуються [2-7].  

Метою статті є звернення уваги дослідників до концепції Михайла Грушевського, 
викладеній в "Історії України-Руси" з проблем відродження історичного міжконфесійного діалогу 
Української православної та греко-католицької Церков огилянської доби.  

Про релігійне життя в Україні напередодні Визвольної війни під проводом Богдана 
Хмельницького Михайло Грушевський писав, що воно було "все таки далеке від тих напружень, 
які переживало давніше" [1, с. 64] Основні конфлікти в мали місце у Західній Україні, де 
відбувались утиски православних, від яких силоміць забирали церкви, особливо в Любліні, 
Красноставі, Сокалі Холмської єпархії. Це був відгомін, пише історик, "тих сварок між 
православними і уніатами", внаслідок прийнятої Брестської унії та захоплень церковних будівель 
владикою Терлецьким [1, с. 64]. 

Особливо йшла справжня війна у Сокалі, де Терлецький особисто опечатав церкви, 
захоплені ним 1640 р. Незважаючи на свої неправомірні дії, він подав навіть був до суду на 
сокальських міщан за те, що ті позривали печаті з дверей церкви святого Миколая, опечатаної 
ним. Православні вимагали повернути церкві все церковне майно, яке уніати десь поховали. Через 
шість років 1646 р. православні міщани з селянами відібрали захоплені від них силоміць церкви, 
покалічивши та побивши багато уніатських духівників. Про самого Терлецького історик пише, що 
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прибувши до Сокаля для приборкання православних, він зустрівся з "бунтівниками", які 
спровадили волохів з чиєїсь двірської роти й зустріли його пострілами та камінням. Раніше 1641 р. 
Терлецький виїхав до містечка Белз, де православні також, забарикадувавши двері місцевих 
церков, скликали усіх парафіян, щоб ішли боронити свої права.  

І справді, коли уніатські священики прийшли виконувати служби на них накинулись 
православні з "киями, коцюбами і колами, котрих немало наготували, викрикуючи на владику, 
бодай того уніята нещістє огорнуло , злодія – негоден він, аби нам церкви відмикав, і недопустимо 
йому, хоч би і до горла, і шиї постинано, бо не єсть пастирем нашим" [1, с. 84].  

У Більську, наприклад, православних, які суперечили унії, позбавлено міщанських прав на 
урядування та накладено на них кару сумою 1000 талярів. Далі жалівся владика луцький Пузина 
на володимирського уніатського владику і його капітулу, що пішов шляхом Терлецького. Він 
писав, що в Кобрині також заборонили православні богослужіння. Уніати мовляв "арештовували" 
покійників, людям, які несуть небіжчика заступають дорогу, "б'ють, мордують, тіла мертвих з мар 
скидають. Людей кидають до в'язниці та винами урядовими їх нищать. У Більську уніати засіли й 
набили священика, що йшов з святими дарами, а дари викинули в болото" [1, с. 85]. 

Не менш складне було становище в Любліні, де боротьба за церкву була предметом гарячих 
дебатів у польському сеймі 1641–1642 рр. Король наказав повернути церкву православним, але 
люблінське староство цей наказ не виконало.  

Другим неспокійним вогнищем, пише історик, була Перемищина, де точилася боротьба між 
православним і уніатським владиками, що захопила місцеву суспільність. У вирішальний момент 
православні схопилися за зброю та спішили на допомогу. На запитання уряду чому вони так 
поступають, заявили, що виконують волю митрополита Петра Могили [1, с. 86]. 

Історик М. Грушевський констатує, що латинське духовенство всіма силами підтримувало унію 
і навіть "ухвалено проголосити сорокаденну індульгенцію всім, хто якимось чином прислужиться до 
успіху унії, а дідичам рекомендовано дарувати презенти священикам – уніятам". Відповідно "побожні" 
дідичі грозили навіть смертними карами тим, хто ухилятиметься від прийняття унії.  

Отже вияви гострої релігійної боротьби захоплювали увагу всієї України, та наповнювали її 
релігійною напругою. На наш погляд, історик М.Грушевський не позбавив себе надмірної уваги 
щодо висвітлення діяльності уніатів і ні слова не каже про стан православної церкви в умовах 
протистояння. Нічого не говорить про убивства православними уніатів на кшталт Й. Кунцевича у 
Вітебску, що були далеко не одиничними. Закидаючи уніатам всі хиби, М. Грушевський наводить 
анонімний документ невідомого українського полеміста про його бачення "уніатських спустошень 
Русі, що вони страшніші від дій польського короля Болеслава і татарського хана Батия" [1, с. 87].  

У ситуації унійно-православних конфліктів історик, на наш погляд, займає антикатолицьку 
позицію і зазначає, що православна церква у східній Україні і Подніпров’ї "далеко не чула себе 
безпомічною, або придавленою", навпаки "була далекою від прострації (…) повною енергії 
найкращих надій під рукою свого невсипущого митрополита, кого правління займає 
передреволюційну добу (Могила вмер під новий рік 1647 р.)" [1, с. 88]. 

Справді, підтримана козаччиною українська православна церква у зазначене десятиліття, 
напередодні виступу Богдана Хмельницького була "фактично легалізована й здавалася зовсім 
певною і надійною". Посилаючись на "Літопис Самовидця", автор "Історії України-Руси" пише, 
що під проводом митрополита Петра Могили православна церква "скріпила свою організацію у 
питаннях віри і в дисципліні (…), аби привести все до одностайности й порядку" [1, с. 89], що 
може бути перебільшенням оцінки М. Грушевського, адже за десятилітній період, навряд чи 
можна навести порядок у церкві. Історик наголошує на скликанні П. Могилою київського собору 
1640 р., на якому передискутовано проект Катехизму, підготовленого Ісаєю Козловським та 
обговорено церковну систему обрядовості, дисципліни, звичаїв. Дебати велися про різні 
елементарні справи, як, наприклад, про "заборону церквою нюхати табаки, купувати 
православним м'ясо у жидів", питання перебування душі людини після її смерті, звідки береться 
душа у дитини, від батьків,чи твориться Богом тощо. 

М. Грушевський стверджує, що такий Катехизм був дуже на часі, адже церква не мала повного 
викладу своєї віри і ця невдача давала про себе дуже знати в епоху релігійних суперечок і полемік. 
До того ж у 1629 р. появився начебто містифікований православний Катехізм, випущений від імені 
патріарха Кирила Лукаріса, насправді написаний кимось з протестантів. "Катехизм "випустили у 
кількох виданнях і ним "докоряли православним за відступлення від православної віри" [1, с. 89]. 
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Отже історик М. Грушевський у попередньому абзаці наголошує про неабияке зміцнення 
віри православної в останнє десятиліття перед Визвольною війною Хмельницького, водночас 
пише про незавидне становище православної церкви, яке не мала узаконених правил життя. Новий 
Могилин Катехизм був пересланий на розгляд Царгородському патріархові, а той передав його на 
обговорення Яського собору. Київський Катехизм затвердили, але він побачив світ аж 1662 р, 
тобто п'ятнадцять років після смерті Петра Могили. 

Петро Могила лише встиг надрукувати короткі витяги з Катехизму, спершу польською, 
щоб зупинити масовану критику православ'я з боку католиків і уніатів, потім "діалектом 
руським". Масла у вогонь полеміки між православними, уніатами і католиками додавав 
колишній ректор київської школи Касіян Сакович, який із незрозумілих причин перейшов на 
унію, а потім на католицтво. На жаль, М. Грушевський не пояснює мотивів його переходу, 
можливо через людськмй чинник. Свідомий внутрішнього стану православної церкви, 
К. Сакович в'їдливо розвінчував її недосконалі порядки, особливо "хаотичність обрядових 
практик і різні неправильності в них" [1, с. 89].  

Історик пише, що писання Саковича, при всій його тенденційності, володіли реальним 
матеріалом із життя церкви, який він фактично міг пізнати, буваючи у різних місцях України. 
Однак М. Грушевський словом не обмовився про позитивну сторону критики для православ'я 
К. Саковича, на яку Могила гостро зреагував і своїми працями намагався реформувати 
"заскорузлі" догмати українського православ'я.  

Митрополит П. Могила і його оточення працювали також над зміною православних 
догматів, внаслідок чого 1646 р. світ побачив Молитвослов, або Требник, який став найбільш 
повною літургічною збіркою на всі наступні століття. Але Требник Петра Могили, зауважує 
М. Грушевський, не набув поширення через несподівану смерть автора, отже "тяжко було 
спопуляризувати таку махіну" [1, с. 98]. Його вивели з ужитку, скоротивши кількома виданнями у 
Києві та Львові. Петро Могила планував видати також нову Біблію, на основі грецької збірки 
Симеона Метафраста. Про цей його задум згадує митрополит Ростовський Дмитро Туптало у 
передмові до свого видання Мінеї. На доручення П. Могили майбутній митрополит Сильвестр 
Косів переробив з польськї київський Патерик, у якому доводив українське походження київських 
святих і їхню нетлінність. Книгу видано 1635 р., а кілька років пізніше світ побачила збірка чуд 
печерських угодників, підготовлена за вказівкою П. Могили польською мовою. Ці та інші праці 
були видані у відповідь на уніатські критики православ'я і, поза сумнівом, сприяли структуризації 
української православної церкви, але історик М. Грушевський про це не говорить, бо жив у добу, 
коли такі висновки були б не коректними і поспішними.  

Ці мотиви однак відчуваємо з критики К. Саковича, коли він хвалить діяльність П. Могили 
та "колить в очі" уже уніатам за низьку якість їхніх навчальних закладів порівняно не лише з 
латинськими, ба навіть з могилянськими, від "яких Русь мала б велику потіху" [1, с. 95]. Отже з 
позиції нинішнього дня полеміку українських богословів можна було б оцінити, як таку, що велася 
в національному дусі на ниві кристалізації української церкви та її ідентичності.  

 Щодо характеристики організації шкільної освіти в могилянську добу, то в 
М. Грушевського не знайшлося матеріалів для її більш широкого витлумачення. Автор "Історії 
України-Руси" вказує на її суто схоластичний характер в "дусі сучасних польських колегій і 
латинської й польської мови, як органів літературної та наукової думки". Грецька мова, видко, 
стояла на другім плані і занепадала, не маючи міцної підстави", – пише він [1, с. 96].  

Як вихованців могилянських шкіл історик називає плеяду фахівців – викладачів, хоч і не 
зачисляє їх до таких, що відзначався богословською чи філософською глибиною. Серед них 
Сильвестр Косів, майбутній наступник П. Могили, Ігнатій Старушич, Йосиф Горбацький, 
Інокентій Гізель, Лазар Баранович, Єпіфаній Славинецький, Арсеній Славинецький та інші. Та 
попри це, всі вони характеризувалися міцною православною правовірністю, хоч і "дивували та 
скандалізували багатьох своїм латинофільством".  

На думку М. Грушевського, Петро Могила міг таємно симпатизувати католицтву, адже у 
своїх працях черпав багато такого, що заходилося у латинських і польських трактатах. Про це 
писали, зауважує автор, єзуїт Рутка, коли у своєму полемічному трактаті пише, що митрополит 
доповнив свій "Требник" латинськими джерелами, видаючи їх за грецькі. Так само говорив 
уніатський митрополит Суша про таємне католицтво Петра Могили. Навіть П.Куліш дуже різко 
засуджував Могилу як "поляка в православному облаченії" [1, с. 98].  
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Чи це була істинна правда, чи провокація щодо П. Могили, М. Грушевський залишає на суд 
майбутньої історії. Однак нахил Петра Могили до латино-польської культури пояснює тим, що, 
можливо, митрополит, намагаючись протистояти наступу католицизму, прагнув діяти їхньою же 
зброєю. Наприклад, пише він, "пишаються католики своїми диспутами, декламаціями, 
представленнями – має бути то саме з православної сторони. Католицьким обрядам, процесіям, 
різним зверхнім оказам культу мусять бути протиставлені православні. Католицьким поглядам і 
доктринам в певних питаннях – такі ж вироблені, готові, канонізовані православні" [1, с. 99].  

М. Грушевський критикує таку тактику, яка, імітуючи чужі форми, силоміць заганяє їх у 
прокрустове ложе православ'я, та заглушує ним своє національне життя, "вирощуючи штучно за 
чужими взірцями те, що становить виразнішу прикмету чужої конкуренційної культури" [1, с. 99]. 
Український історик наявний приклад наводив саме з життя галицьких українців, коли вони 
копіювали все те, що було у поляків, щоб доказати про свою вищість. 

Цього разу висновок історика про могилянську добу був більш адекватний і 
М. Грушевський не вважав могилянську добу апогеєм відродження православної церкви в Україні. 
"Вона легковажила народні традиції і спроваджувала українське культурне життя на чужі йому 
дороги, тому з становища української національної культури ніяк не була розцвітом, а скоріше 
дальшим періодом занепаду. (…) Оцінюючи все з становища виключно церковного, конфесійного, 
вони відчужувалися від народу і від тих верств, в котрих збиралося національне житє і сим 
приготовили в будучности упадок самому церковному життю" [1, с. 99].  

Характеризуючи П. Могилу, М. Грушевський наголошує, що він не був знайомий з 
українською народністю і був ближчим до шляхетських кіл Польщі, ніж до українства. Однак, 
коли говорити про ставлення православних українців до католицизму, то воно напередодні вибуху 
Визвольної війни під проводом Б. Хмельницького, як вказано вище, не було таким гострим, як 
раніше. Навпаки, ситуація поступово загострювалася з уніатами лише у зв'язку з бажанням 
поділити між собою православну спадщину. 

Грушевський стверджує, що українське громадянство "не блазнилось уподобаннями 
православних ієрархічних кругів Петра Могили до латинської церкви і не відзначалося такою 
гостротою, що була колись раніше. Щоправда історик не підкріплює сказане фактичними 
матеріалами, а компроміс між православною церквою і Польщею 1632 р. розцінює як удар по унії, 
мовляв, її позиції похитнулись. Історик пише, що "унія проектувалася і організувалася щоб цією 
дорогою привести православних Польщі до лона католицької церкви" і тільки [1, с. 101]. Як на 
наш погляд, сказано не точно, бо були й інші причини прийняття Брестської унії 1596 р. Сьогодні 
незрозуміло звучить конструкція змісту Михайла Грушевського з претензією на непомильність і 
істину в останній інстанції, яка звучить так: "Уніатська церква стала непотрібним буфером між 
католицькою і православною церквою. Вона тільки ускладнювала їх відносини і дражнила обидві 
сторони як непотрібна перешкода" [1, с. 101]. З нашого боку зазначимо, що рятівна місія 
уніатської церкви в історії українського народу відбувалася аж у першій половині ХХ ст. і 
продовжується в наш час у сузір'ї різних конфесій України. М. Грушевський навряд чи зміг був 
передбачити долю обох українських церков. 

Історик продовжував висвітлювати свій погляд на взаєминах уніатської і православної 
церков. Православні, пояснював він, виступаючи проти унії, більше поважали навіть католицьку 
церкву, що, на наш погляд, сумнівно, як і те, що з католицького боку вороже сприймали 
"уніятський новотвір" її бажання відмежуватися від латинської церкви та забезпечити рівні права 
як другої католицької у Речі Посполитій [1, с. 101].  

Тодішній уніатський митрополит Антоній Селява вислав до римської конгрегації скарги на 
постанови синодів латинської церкви у Польщі від 1643, 1644 рр., де заборонялось уніатському 
духовенству мати права на рівні з католицькими, наприклад священикам носити золоті ланцюги 
поза богослужінням, збирати десятину від населення, приймати до своїх шкіл латинників і 
православних, сповідати латино-католиків, давати у своїх церквах їм шлюби тощо. Отже, польське 
духовенство намагалося тримати уніатську церкву на відстані, як і православної. І хоч уніати 
прагнули допомоги у папській курії, та вони не могли переломити неприхильний до них стан. 

До того ж уніатство продовжував звинувачувати К. Сакович, яке, мовляв, має тільки 
уніатську назву, насправді стоїть на православних (схизматських) позиціях, і щодо різних 
забобонів, непорядків і темноти стоїть гірше православної церкви П. Могили. Далі він закидав 
владикам, що вони носять "тільки титул унії з римською церквою, а у всьому згоджуються зі 
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схизматиками, дорікав їм неправильним відправленням таїнств, глузував з жонатого духовенства 
тощо. Ця гостра критика уніатів мала б сприяти висвітленню змісту уніатської церкви, яка нічим 
не відрізняється від православної, але М. Грушевський у своїй історії не наголошує на цій тезі.  

Могилянська доба розвитку церковних відносин мала також і політичний підтекст. 
Православні віруючі мали ніби дві сторони: одні з них схилялися до Польщі та породили унію. 
Інші відчували нахил до Москви та не бажали залежності від царгородського патріархату, який 
перебував під впливом Османської імперії. Унія, що мала на меті відчужити українську 
православну церкву від польських, московських і турецьких впливів не змогла переломати 
ментальних рис українського народу, щодо надій на допомогу чужих чинників, а, навпаки, 
зустрілася з нерозумінням унійних поривань частини українського народу, але про це також не 
йдеться в "Історії України-Руси".  

Та попри все, в українському середовищі почалася полеміка довкола створення східного 
патріархату, що також виникла на тлі політичного підтексту. Михайло Грушевський подає 
цікавий документ, розісланий польським королем від 1636 р. в якому він звертався до ієрархії 
обох церков і братств, щоб порозумітися між собою, знайти певні способи релігійної згоди та 
подумати над створенням патріархату для православних і уніатів Литви і Польщі: "Знаємо, що 
найважливішим питанням між вами і нами буде послушенство, котре віддаєте патріарху 
константинопольському. Але коли ви візьмете під увагу, що діялося з тим (патріаршим) 
престолом і тепер діється, легко прийдете до того, що не нарушаючи прав патріарших можете 
ви, за прикладом Москви й інших держав, мати дома те, звідки інде дістанете.. Учините річ 
Богови милу, Речі Посполитій корисну, народу руському потрібну – особливо тому, що в унії 
пробуває, а нам про всяку нагоду – пам'ятну" [1, с. 105].  

Ця заява збереглася серед актів Віленського православного братства. Король нагадував 
їм про колишні уступки зі своєї сторони з надією на те, що братство порозуміється з уніатами, 
вказував, що час би виконати свої обіцянки. Король пояснював про загрозу "такому гарному 
обрядові", коли все більше русинів переходить на латинство, та заохочував до порозуміння 
поки уніати не дочекавшись від православних відповіді повністю не перейшли на латинський 
обряд. Безперечно, що польський король сповідував свої далекосяжні плани за рахунок 
православних і уніатів, якому розходилося послабити константинопольський патріархат 
силами об'єднання уніатів і православних. 

Михайло Грушевський справедливо зауважує, що король багато чого не договорює, але з 
його позиції можна зрозуміти, що православна ієрархія могла б отримати назад уніатів при 
розірванні підданства царгородському патріархові. М. Грушевський одверто висловлює свою 
позицію у складному переплетінні міжцерковних відносин в Україні та пояснює її тим, що "унія 
не виконувала свого призначення і служила тільки джерелом роздратування і боротьби. Коли б, 
пожертвувавши нею, можна було вирвати Русь Литви і Польщі з під впливів чужих держав – 
Туреччини і Москви, рахуючи, що утворення самостійного патріархату розірвало б залежність 
української церкви від турецьких впливів і викликало б певне напруження і прохолодження також 
і в відносинах місцевих православних із Москвою [1, с. 107]. 

Безперечно, що такий проект не міг не зацікавити митрополита П. Могилу, який прагнув 
сильної влади у церкві і також вважав не бажаним втручання константинопольського патріарха у 
внутрішні справи православної церкви в Україні. Свою позицію П. Могила чітко продемонстрував 
під час призначення на перемиського єпископа Івана Попеля, якому заявив, що не посвятить його 
як кандидата неканонічного, навіть, як би патріарх на це дав свій наказ [1, с. 108].  

Про те, що Могила прагнув централізованої влади, свідчить його конфлікт із Львівським 
братством через справи друкарські, за те, що друкарня не надавала йому своїх видань на цензурування, 
він усім вірним заборонив купувати братські видання, водночас благословив Львівського друкаря 
Михайла Сльозку друкувати свої книги. Відтоді обидві друкарні почали жорстку конкуренцію між 
собою, взаємно вибивали вікна у друкарнях, підпалювати приміщення тощо.  

При цьому в церкві з’явилися чутки, що конкуренції Петрові Могилі на патріарший престол 
навряд чи міг хто-небудь скласти. М. Грушевський висловлює думку, що воєвода волинський 
Сангушко мав би писати лист до Ісайї Копинського, що Могила призначений на "патріарха 
християнської віри". Копинський сповістив своїх прихильників задніпровських православних 
старців, від них дізнався ігумен лубенського монастиря Пафнутій і вже інформував московського 
воєводу, що на польському сеймі силою авторитету Петра Могили вирішено знищити православну 
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віру. За це папа "зобов'язався проголосити його патріархом" нібито під виглядом православної віри. 
Далі говорили що в монастирях осядуть латинські ченці, а Могила буде мати резиденцію у Вільно. 

М. Грушевський висловлює думку, що очевидно у росповсюдженні усіх цих чуток завинив 
найбільше Ісайя, щоб дошкулити своєму супернику, решту доконали задніпровські старці, які 
недолюблювали Могилу. Антикомпанія проти Могили набрала таких розмірів, що ченці 
Лубенського, Мгарського, Густинського, і Ладинського монастирів вирішили покинути Україну і 
податися під захист московського царя, заявляючи про наступ уніатів. За кордон перейшло не так 
багато, близько півтораста ченців і черниць і російська влада розселила їх по монастирях 
Нижегородської та Симбірської губерній [1, с. 110].  

Протиуніатська пропаганда, міграція ченців, а також еміграція прикордонної людності на 
територію московської держави, на нашу думку, були більше з причин економічних, ніж 
релігійних. "Ці факти, пише Михайло Грушевський, дійсно давали серйозну осторогу проти 
всяких експериментів на некористь православної віри. Король і ще більше Могила мали научку, 
щоб план українсько-білоруського патріархату не будувати на будь-яких уніатських підставах, 
коли він мав бути здійснений не тільки для Могили, але й для короля" [1, с. 110].  

Але вся трудність у створені спільного уніатсько-православного патріархату полягала у 
непримиренності римської курії щодо толеранційної політики короля і бажання примирення 
українців на релігійній основі. Король після сейму 1638 р. вислав до папи лист із проханням 
дозволу на скликання спільного уніатського-православного собору, на жаль, папська курія знову 
поставилася неприхильно до цього проекту. Грушевський пише, що король повідомляв папу наче 
б то він так "опрацював" православних, що їм залишилося прийняти точку зору греко-католиків. 
Чи так насправді було, ми не переконані. Історик, на жаль, не розповідає на сторінках 
"ІсторіїУкраїни-Руси" про ініціативи уніатського митрополита В. Рутського щодо створення 
патріархату, його підтримки на пост патріарха П. Могили, чим заслужив собі назву "Атаназія Русі" 
і "стовпа церкви". На жаль, митрополит В. Рутський помер 1637 р. і справа об'єднання українських 
конфесій, яку він підтримував, зупинилася. 

Водночас римська курія, про що вже пише історик М. Грушевський, не бажала чи не 
розуміла історичного значення об'єднання української церкви. До Польщі приїхав нунцій з метою 
з’ясування справ уніатсько-православного синоду. Рим не намірений був іти на компроміс, тому 
знайшов причини неканонічності мішаних синодів Про унію, стверджував нунцій, можна було 
говорити на основі тільки флорентійського собору, або під такими умовами, як вона відбулася 
1596 р. Все інше треба давати на розгляд Папи римського. Тож було назавжди поховано єдиний 
момент в історії української церкви з надією на її об'єднання. 

Нунцій опротестував запланований спільний собор та уступки, які були зроблені 
православним. У повідомленнях до Риму він називав короля схизматиком і непохвально 
поставився до поляків взагалі. Король перехопив листа і зажадав відкликання нунція, Папа 
римський його відкликав, проте іншого не прислав. Листування продовжувалось, але тільки в дусі 
ідей папської курії. Коли 1644 р. на папський престол ступив новий Папа, польський король 
Владислав продовжував порушувати справу компромісу. Через свого посла він наполягав перед 
папою на об'єднанні з православними у найкориснішому світі, що, мовляв, П. Могила готовий до 
компромісу. Папа вислав нового нунція, але з попередніми інструкціями, що унія можлива тільки 
на засадах флорентійської. Щодо проекту патріархату, то його з ініціативи Риму трактовано не 
конкретно, і ця справа відпала майже на чотириста років, та стала на порядку денному лише у наш 
час, де йдеться вже не про злуку з православною конфесією, тут "спалені мости" назавжди, хоча у 
"Бога все можливо", а лише про патріархат для Української греко-католицької церкви.  

Михайло Грушевський пише, що справа заснування православного патріархату не вгасала, 
православні надіялися на неї, хоч відчували уніатські інтриги. Історик згадує один лист 
віленського братства від 1646 р. напередодні смерті П. Могили, у якому братчики титулували його 
вже екзархом патріаршим з надією на його майбутній патріарший титул [1, с. 112]. 

Підсумовуючи добу Могили, М. Грушевський, помимо її критики, справедливо називає, що 
вона "була апогеєм сили і значення православної церкви в Польській державі, епохою великої 
самовпевненості, свідомості своєї сили і далекоглядних надій православної єрархії". Історик 
М. Грушевський характеризує Петра Могилу як строгого каноніста, "проповідника упорядкування 
православної церкви відповідно до її канонів і віками освячених практик, оборонця високого 
престижу і сильної власти єрархії" [1. с. 113]. 

Згідно з його історією, Могила не був схильним до широкої участі громадянства в 
церковних справах, традиції якого заснувались у попередні століття. Могила різко виступав проти 
участі світських членів православних братств у церковних справах. Він строго критикував 
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львівських братчиків за те, що вони відставили ігумена Йосифа Кириловича від завідування 
онуфрієвським монастирем.  

Могила тримався окремо від козаччини, від якої, пише М. Грушевський, зазнав болючих 
прикростей ще перед вступом на митрополію. Проте його критика козацьких виступів проти 
польського короля досить стримана, що свідчить про його співчуття козацьким рухам. 

Могилині переговори у справі релігійного компромісу здійснили відповідне враження на 
польського короля, Папу римського, ієрархів уніатської церкви, навіть московської православної тощо.  

Проте історик Михайло Грушевський, на наш погляд, не багато уваги присвятив діяльності 
митрополита Петра Могили, на сторінках "Історії України-Руси". Можливо, він загострив лише 
увагу для досліджень майбутніх істориків. При цьому діяльність православної церкви у 
зазначений період подав детальніше, а уніатської – на рівні узагальнень. 

Для нас погляд Михайла Грушевського щодо питань розвитку релігійних відносин у 
могилянську добу залишаєься актуальним, у сучасних складних умовах взаємин Української 
православної та греко-католицької церкви, адже історія повторюється, відзеркалюється у подіях 
нашого дня. Для прикладу, повчальним залишається факт міграції православних ченців до 
Російської держави перед загрозою наступу уніатства. Чи не може він повторитись, адже греко- 
католицька церква активно зростає. Як відомо, перенесено її резиденцію зі Львова до Києва, 
формуються структури майбутнього патріархату, за короткий проміжок часу на мільйони 
збільшено кількість віруючих тощо. 

Михайло Грушевський як історик України-Руси доклав максимум зусиль, щоб у контексті 
історичного розвитку України пояснити як будувалась модель державно-церковних відносин на 
Правобережній Україні. Діяльність Петра Могили відбувалась у складних умовах відсутності 
української держави, конфронтації та нетерпимості до православ'я з боку католицизму Речі 
Посполитої, кризи української церкви, слабкості національної провідної еліти та інших чинників.  

На жаль, Михайло Грушевський, знову-таки, небагато пише в "Історії України-Руси" про 
формування моделі Української православнї церкви, нічого про створення церковно- 
адміністративної системи, спроб управлінської реформи церкви, ведення церковно-кадрової 
політики, та створення нового механізму церковної юрисдикції, а більше подано про тактику 
церковних компромісів і поступок Петра Могили, особливо у взаєминах з уніатською церквою. Щоб 
осилити ці питання, йому принаймні потрібно було присвятити цій темі окремий том "України-
Руси", однак брак часу, як пише він, не дозволили випустити "сей том у цілости, тому обмежився 
тим матеріалом, який мав під руками". Та попри все, історик Михайло Грушевський зумів 
відобразити позитивний досвід Петра Могили у розбудові церковно-державних відносин і вказав 
нащадкам, як треба відстоювати розвиток українських церков у складних умовах нашого буття. 
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Summary 
Myzak N. Mykhajlo Hrushevskyy about the Orthodox-Uniate Relations in Mohyla’s Time. In the article 

it is observed the highlighting by historian Mykhajlo Hrushevsky the problems of relations of Ukrainian Orthodox 
and Uniate churches in Mohyla’s time on the eve of the Liberation War of Ukrainian people led by Bohdan 
Khmelnytsky. Keywords: Kasiyan Sakovych, the patriarch of Constantinople, Orthodox, uniatism, Uniate-Orthodox 
conflict, Pope, Petro Mohyla. 
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ГНОСТИЧНИЙ ХАРАКТЕР РЕВОЛЮЦІЙНОЇ СВІДОМОСТІ  
ЯК СВІДЧЕННЯ ДЕХРИСТИЯНІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО СВІТУ 

 
Гностичний дуалізм і космізм розглядаються у світлі залежності від них різного ставлення до світу, 

що зумовлює кінцеві, а значить смислові, цілі людських діянь. Антиномія гностицизму і космізму стає 
підставою для постановки питання про міру і засади творчості історії. Два кошмари пригнічують сучасну 
свідомість: безоглядний революціонаризм, який насилує світ з метою задоволення своїх ідейних примх, і 
відстале раболіпство, байдуже до глузду і ідей. Установка свідомості на руйнування і нетерпимість 
бачиться співвіднесеною з гностичними тенденціями, що свідчить про дехристиянізацію сучасної людини. 
Ключові слова: російська релігійна філософія; гностицизм; космізм; творчість; антропологічний акосмізм. 

 
Осмислення і оцінка гностицизму у сучасному інтелектуальному просторі не є однозначними. 

Якщо з ортодоксально християнської позиції гностичні тенденції бачаться хворобливим 
відхиленням, то існує традиція такого розгляду гностицизму, коли він вважається осереддям 
продуктивної свободи і саме з ним пов’язані найяскравіші досягнення європейської філософії. Так 
вільно інтерпретує погляд Г. Йонаса на гностицизм І. Євлампієв [6, с. 15, 20]. Виразно позитивно 
оцінюється гностицизм на ґрунті різноманітних теософських та антропософських вчень. 

Якщо ідеї І. І. Євлампієва про гностичну підоснову російської філософії як засаду її 
специфікації можуть розглядатися як пристрасне перебільшення і якраз викликають сумніви, то 
С. С. Авєрінцев відомий як мислитель урівноважений, що вимірює свої висловлення системою 
думок і фактів. І саме йому належить твердження про два полюси єдиної антиномії, що лежить в 
самих засадах російської культури: «Російська духовність ділить світ не на три, а на два – вимір 
світла і вимір темряви» [1]. Хоча в даному контексті він говорить про проблеми влади, але в 
цілому ця характеристика віднесена до загального типу духовності і в цьому розділенні на різке 
протиставлення світла і темряви неприхована тенденція гностичного дуалізму. Проблематичність 
однозначного судження зафіксована Г. В. Флоровським при розгляді характеру християнської 
віри, що стала домінуючою після хрещення Русі: наявне сусідство і суперництво двох релігійних 
ідеалів – похмурого ригоризму і євангельської радості [15, с. 5]. В. В. Зеньковський говорить, що 
часто зустрічається думка про перебільшений аскетизм, який лежить в основі російського 
сприйняття християнства, проте стверджує, що богомільство з його гострим дуалізмом і 
напруженою заглибленістю в проблему зла не заразила російської релігійної свідомості, в 
структурі якої аскетизм обгрунтовується не відкиданням світу і презирством до плоті, але 
закликом до преображення і освячення світу [5, с. 39]. З цієї налаштованості виводиться 
космічність, витоки якої бачаться святоотцівськими: «світ сприймається, як весь осяяний і 
пронизаний світлом Божим» – світ бачиться в променях пасхальних переживань [5, с. 39]. 
Космизм як принцип містить у собі в якості вихідноїзасади монізм, який може розкриватися і у 
формі пантеїзму, і у формі теїзму, але в обох випадках світ упорядкований як організм – 
взаємозв’язний і орієнтований на цілісність. 

Головна проблема не в тому, щоб, озираючись назад, або затвердити гностичний характер 
російської релігійної думки – в силу чого вона постане продуктивним творчим відхиленням від 
догматичного історичного християнства, або відкинути гностичний ухил – і тоді вона отримає 
право експлікації православного досвіду. Проблема гностичних установок у цій розвідці значима 
тим, що в залежності від цього по-різному вирішується питання ставлення до світу, зумовлюючи 
кінцеві, а значить смислові, цілі людських діянь. Яка міра і підстава людської творчості – 
виходячи з цього питання і становить інтерес антиномія гностицизму і космізму.  

За аналогією зі словами С. Булгакова можна сказати, що два кошмари пригнічують сучасну 
свідомість: безоглядний революціонаризм, що насилує світ з метою задоволення своїх ідейних 
примх, і відстале раболіпство, байдуже до глузду і ідейної насиченості. І якщо сервільність в 
сучасному світі не розгорнута як система обґрунтувань, то установка на революцію спокушає 
своєю піднесеністю, будучи достовірно обґрунтованою для сучасної людини ідеологією 
лібералізму і лібертанізму, які працюють як маніпулятивні технології. В цілому це проблема 
соціально-політична, але мені цікава гностична тенденція, яка проступає в подібній системі думки. 
При цьому космізм бачиться принципом, блокуючим руйнівні тенденції. 
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Проблема розпадається на кілька ідейних блоків, кожен з яких має свою традицію 
дослідження. Гностицизм найбільш часто стає предметом історичних досліджень, коли в центр 
уваги потрапляє текстуальна і смислова реконструкція деяких систем думки, яка розглядається або 
як християнська єресь (І. Баур, А. Гарнак, А. Неандер, А. Річль), або як синкретичний феномен, що 
мав відношення до східних релігій та виник до християнства (B. Анц, В. Буссето, М. Поснов, 
Р. Рейценштейн), або у світлі екзістенціального розуміння світу і людини (Р. Бультман, Г. Йонас). 
Г.-М. Шенке підходить до гнозису як вічної психологічної можливості, що реалізується в різних 
історичних умовах, Р. Ю. Віппер, М. К. Трофимова, А. Б. Ранович розглядають гностицизм в 
контексті соціальної історії, при цьому кут зору у кожного достатньо своєрідний. 

У строгому сенсі гностицизм – це релігійно-сотеріологічні вчення ІІ-ІІІ століть, позначені їх 
критиками-християнами як «хибноіменний гносис», що і надало підстави для введення Г. Мором 
терміна «гностицизм». Існує проблема не тільки змістовно-смислового розрізнення, але й 
словесно-понятійного іменування. Є. В. Афонасін посилається на Міжнародний коллоквіум у 
Мессіні 1966 року, на якому вчені прийшли до домовленості про те, що необхідно «розрізнити 
терміни “гносис” і “гностицизм”, надавши першому найширше значення, а другий зарезервувавши 
виключно за тим релігійним явищем пізньої античності і раннього середньовіччя, для позначення 
якого він був спочатку запропонований. Тоді виходить, що “гносис” у вузькому смислі слова – це 
особливе знання, отримане через одкровення, а у широкому – тип світогляду, який таке знання 
сповідує. У той час як “гностицизм” – сукупність релігійно-філософських рухів пізньої античності 
і раннього середньовіччя» [2, с. 4]. Але домовленість завжди має дещо штучний характер і термін 
«гностицизм»у відповідності до суффіксу «ізм», що має аналоги в багатьох стародавніх (давня 
грека -ισμα і латина -isma) і європейських мовах (англійська, болгарська, польська, французька, 
штучна мова есперанто) і є утворюючим відсторонені (абстрактні) іменники, що позначають 
вчення, напрямки, системи, якості, схильності, дії чи стани, все одно має не тільки історико-
культурне або історико-філософське застосування, але й вказує на специфічний характер 
свідомості, ідеології тощо. До того ж у російській та українській мовах функціонують два 
варіанти: «гнозис» та «гносис», відносно яких домовленості немає, але прослідковується часом 
застосування «гносис» до гностичного знання, «гнозис» – до християнського знання, яке також 
має характер онтологічного переродження людини, але є радісною, зверненою до усіх вісткою.  

Г. Йонас розширює дослідницьке завдання, розглядаючи гностичний світогляд як релігійну 
універсалію, деяку константу релігійно-містичного світогляду, що дозволяє говорити про 
гностицизм як стародавній нігілізм, а екзистенціалізм осмислювати як поновлення гностичних 
тенденцій [8]. Релігійно-антропологічна криза сучасності сприяє сплеску гностично орієнтованих 
ідеологій і у сфері релігійній (релігії New Age, тоталітарні секти), і у сфері масової свідомості 
(окультно-гностична, у тому числі «сатанинська», кінопродукція, музика так званого 
«сатанинського року», величезна, ультрагностична по суті, хвиля літератури «фентезі» і «сайєнс 
фікшн», орієнтована на гностицизмезотерика), і в сфері політичній(окультний неофашизм в 
різному вигляді, в тому числі і дії одинаків, наприклад Брейвіка, і масові рухи – ІДІЛ, євразійство). 

Для нас такі дослідження значимі виявленням сутнісних характеристик гностично 
влаштованої свідомості і в першу чергу принциповим розрізненням гностичних і християнських 
концептуалізацій, на що звертають спеціальну увагу ті російські релігійні мислителі, для яких 
важливо утримати думку від ухилення в єресь не тому, що вона засуджується Церквою, але тому, 
що будь-які єресі осмислюються як ущемлення, редукція повноти і цілісності. Розгляд російських 
мислителів у світлі гностицизму практикують багато дослідників (П. Гайденко, І Евлампієв, А. 
Козирєв, Я. Красицький). При цьому необхідно підкреслити, що В. Соловйов, С. Трубецькой, 
Л. Карсавін, Н. Бердяєв не приймають для себе гностицизм і роблять це не з раболіпної 
слухняності або по логічній непослідовності, але по сутнісно-змістовним засадам. Одне із завдань 
– виявлення цих засад, що роблять неприйнятним гностицизм в цілому, як б не були значимі 
думки Маркіона, Валентина, Василіда, Мані. Важко прийняти тезу І. Евлампіева, що система 
Соловйова – це певне завершення гностико-містичної традиції [7, с. 181]: демонстрована їм «повна 
згода з ідеями гностиків» оманлива. Завжди можливо згладжування однозначної різкості 
віднесення В. Соловйова до гностиків дослідженням гностичних мотивів, як це робить П. 
Гайденко, при цьому в центрі уваги у неї все-таки Шеллінг, В. Соловйов розглядається в його 
світлі [3]. Але вона не проблематизує сам гностицизм, оперуючи гностичними ідеями як само 
собою зрозумілими. Якщо гностична складова космогонії представлена досить опукло, то зв’язок з 
гностицизмом принципу всеєдності й онтологічного тлумачення волі залишилися не виявленими, 
що, на мій погляд, передбачає звернення до розрізнення гностицизму і християнського гнозису. 
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Цьому питанню приділяє увагу Є. Трубецькой, правда говорить при цьому про християнське 
і шеллінгіанське в космогонії В. Соловйова, фіксуючи два ряди ідей: гріх і смерть відповідно до 
ортодоксії зображуються як факти позабожественної дійсності, однак наявний виклад 
гріхопадіння світової душі у вигляді внутрішньобожественної катастрофи [14, с. 385]. Трубецькой 
зазначає, що на відміну від Шеллінга, який свідомо слідує гностичним припущеннями про 
необхідність зла як умови творіння, Соловйов бажає бути не лише християнським, але і 
православним мислителем [14, с. 389], він не вважає за можливе прийняти пантеїстичну гностику, 
яка робить Божество суб’єктом історичного процесу [14, с. 380]. 

При зіставленні християнського і гностичного слід звернути увагу на осмислення 
гностицизму у світлі протиставленості дуалізму і монізму, оскільки обидва принципи можуть бути 
застосовані для його осмислення. Як для гностицизму конкретно-історичного, феномена історії 
релігії в епоху пізньої античності, так і для гностицизму як якогось вічного умонастрою, 
позачасовоїустановки людського духу характерний яскраво виражений дуалізм, що підкреслюють 
багато дослідників. Однак справа не в радикальному дуалізмі Бога і світу, але в характері його. 

Дуальність Бога і світу – характерна риса і християнської свідомості, але саме при 
відстоюванні власної специфіки і очищенні від спотворень відбувається перша понятійно-
історична концептуалізація комплексу вчень, позначених як «хибноіменний гносис», чим і 
вказується на можливість іншого гнозису. Новоєвропейська думка спочатку говорить про 
гностицизм як єретичне спотворення християнства, гностичні вчення були відомі з творів 
християнських авторів, що займалися систематичним спростуванням єресей. Проте вже А. Гарнак, 
що розрізняє юдео-християнських і язичницько-християнських гностиків [4], вказує на стародавні 
витоки гностицизму, і це надалі визнається чітко встановленим фактом. Він зазначає 
невизначеність відмінностей між гностичним християнством і звичайним церковним, а також і 
пізнішою церковною теологією: «і тут надавалося особливе значення моменту пізнання, і тут 
Євангеліє було на шляху до перетворення на досконале знання про світ, і тут gnosis (знання) 
ставили вище pistis (віри ), і тут в зростаючій мірі користувалися грецькою філософією, 
обмежували есхатологію, давали простір докетіческім поглядам, цінували строгий аскетизм»[4]. 
М. Е. Поснов говорить про гностицизм як релігійний рух стародавнього світу, який в чомусь 
змагається з християнством, в чомусь співпрацює з ним: «він виражав собою найпотаємнішу мрію 
всього язичницького світу останніх століть до Різдва Христового– як позбавити людину від зла 
його земного життя і врятувати її»[10, с. ІІ]. При цьому відразу вказана чітка відмінність: 
«гностицизм дивився на цей світ не як творіння благого Бога, а як на витвір злих демонів, які 
тримали у своїй владі і людську душу» [10, с. ІІІ]. Важливий нюанс, який так легко упустити: 
порятунок людини відбувається як порятунок від світу, який не просто у злі лежить, але сам і є зло 
– тому «основним настроєм гностицизму є глибокий песимізм» [10, с. ІІІ]. Особлива увага у 
гностиків приділяється проблемі зла і страждань людини, в зображенні цих феноменів гностичний 
розум досяг віртуозної досконалості. «Псалом Душі» наассенов, плачі з «Pistis Sophia», гностичні 
тексти Наг-Хаммаді вражають болючим переживанням чужості темного світу, жахами сну і 
сп’яніння світом. Блага вістка Євангелія за гностиками, багато з яких саме на цьому вибудовують 
своє вчення, відкриває, що світ буде знищений і обрані (пневматики) будуть повернуті в первинну 
єдність. Формат статті не дозволяє розглянути відтінки розуміння особливостей спасіння в 
конкретних системах гносиса і в тяжіючих до гностицизму формоутвореннях європейської історії, 
проте тією чи іншою мірою мотив відкидання світу і плоті характерний для всіх цих феноменів. 
Причому ідеологія лібертанізму, плотської вседозволеності і розбещеності також має характер 
зневаги до світу як такого, у якому немає божественного порядку, звідси повне свавілля. Хоча 
іноді вказується уточнююче розрізнення: для гіликів і психиков – сувора аскеза, для пневматиків, 
які почули заклик і вчинили акт вольового звільнення в знанні – нехтування всіма правилами 
цього світу. Мотив антропологічної обраності (елітарна установка Великого Інквізитора) досить 
виражений в гностично структурованих ідеологіях. І саме у цьому, на мій погляд, кардинальна 
відмінність гностичних систем гносису.Людина рятується через знищення злого світу – у цьому 
виразно присутній мотив революційного полум’я, яке запалає задля вибраних, і є справою тих, у 
кому палає божественна іскра, особливо свідомих. 

Домінування знищення та руйнування виразно реалізовано в багатьох культурно-
історичних рухах, одна з перших форм – іконоборство, коли боротьба за чистоту святості 
реалізується як варварське знищення ікон. В. Соловйов руйнівному аспекту боротьби з 
соціальним злом приділяє особливу увагу у статті «Три промови в пам’ять про Достоєвського». 
Різко-негативістське ставлення до існуючого порядку припускає, що «сам ідеал є виключно 
тільки в майбутньому, а в теперішньому людина має справу тільки з тим, що суперечить цьому 
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ідеалу, і вся її діяльність від неіснуючого ідеалу звертається цілком на руйнування існуючого, а 
так як це останнє тримається людьми і суспільством, то уся ця справа обертається насильством 
над людьми й цілим суспільством. Непомітним чином суспільний ідеал підмінюється 
протисуспільною діяльністю. На питання: що робити? –є і певна відповідь: вбивати всіх 
супротивників майбутнього ідеального ладу, тобто усіх захисників теперішнього» [11, с. 309–
310]. Якщо окремі положення гностичних систем і можуть бути виявлені у Соловйова, то у 
світлі граничної спрямованості ідей його погляди прямо протилежні гностичним системам 
думки. Не випадковим є звернення зрілого Соловйова до проблематики любові, при цьому 
показове зближення принципу всеєдності з любов’ю «до дійсності як такої, до всіх речей і 
сутностей», на що звертає увагу Л. Венцлер [9, с. 179–180]. У зв’язку з цим варто згадати 
життєву позицію В. Соловйова – напружену увагу-співучасть до протилежної позиції, так що 
погляди його часто визначалися тим, що постає протилежним, він гранично нетерпимий до 
обмеженості і однобічності і, як зауважує Є. Трубецькой, звідси його постійна самотність і 
нездатність віддатися цілком одному з ворогуючих станів, пристати до однієї з ворогуючих 
сторін [13, с. 91]. Важко втриматися від бажання навести цитату зі статті Є. Трубецького, 
оскільки те, що говорить він про Соловйова як про особистість характеризує всеєдність як 
спосіб думки: «Він був нещадним викривачем всілякої однобічності – в кожному людському 
погляді він негайно розглядав печатку умовного і відносного. Розхожі людські думки – суміш 
істини і брехні, вони приймають сторону істини за всю істину. Соловйов легко вгадував 
однобічність і це негайно змушувало його суперечити, тобто висувати протилежну сторону 
істини»[13, с. 87]. І випереджаючи сьогоднішні оцінки, Є. Трубецькой зауважує, що Соловйов 
нездатний бути партійним, але все життя страждав від партійного до себе ставлення – 
слов’янофіл, західник, католик, містик [13, с. 92]. 

Як космогонія, так і сотеріологія гностиків свідчать про своєрідне поєднання дуалізму і 
монізму, але слід зазначити, що їх співвідношення не має форми антиномії. М. К. Трофимова, 
згадуючи дослідження Г. Йонаса, вказує, що перший спекулятивний принцип гностиків 
моністічний, перший екзістенціальний – дуалістічний [12, с. 22]. Оскільки людина і божество 
єдині за своєю суттю, але відокремлені один від одного світом, який чужий божеству, то монізм 
має відношення до самого божества, відносини світу і бога дуальні. У світі немає божого порядку, 
звідси зазначений Г. Йонасом акосмізм гностиків, що має форму антропологічної зверхності. При 
цьому підноситься не людина, але її «частина» – божественна іскра, людина постає неорганічним 
поєднанням, агрегатом. Тому велич людини супроводжується настроєм страху, відчаю, туги. Хоча 
в гностичних текстах досить часто йдеться про світло (Турфанський фрагмент: «Позбудься 
темряви, в якій ти спав, прокинься і побач мене! Блага звістка для тебе зі світу радості, і з якого я 
посланий для твого блага», «Гімн Перлині»:«Звук його голосу пробудив мене від сну, підняв мене 
... і направив стопи мої так, що я зміг прийти до світла нашого будинку»[8]), але це світло буде 
після повернення, воно не для світу. Тому можна говорити про граничний дуалізм Бога і світу, з 
чого випливає акцентуювання установки на знищення темряви, а не просвітлення – тобто не 
стільки мотив продуктивного творення, скільки революційного знищення. Гностицизм як принцип 
свідомості працює як установка жорсткої нетерпимості, орієнтована на руйнування. 

В історичному церковному християнстві можливо прослідкувати принизливе ставлення до 
мирського. Мені відразу нагадають: «Не любіть світу, ані того, що в світі: хто любить світ, у тім 
немає любови Отцівської. Бо все, що в світі: пожадливість тілесна, і пожадливість очей і гордість 
життєва, це не від Отця, а від світу цього (1 Іоан. 2: 15-16). Це питання вимагає окремого розгляду, 
але слід зауважити, що форми вкрай жорсткого аскетизму не стали канонічними, отримуючи 
поширення в кризові переломні часи. Ортодоксальною для християнства стала установка на 
подолання хаотичної невпорядкованості, просвітління тьми, приборкання зла, це та святоотцівська 
космічність, про яку говорить В. Зеньковський. Саме цієї установки свідомості не вистачає 
сучасній політиці і культурі, що і може розглядатися як вперта дехристиянізація сучасної людини. 
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Summary 
Limonchenko V. The Gnostical Character of the Revolution Consciousness as a Testimony of 

Dechristianization of the Contemporary World. Gnostic dualism and cosmism are considered in the light of 
different relationship to the world that depends on them. This determines the final and therefore meaningful 
purposes of human actions. The antinomy of Gnosticism and cosmism becomes the basis for raising the question of 
the measure and the basis of history creativity. Two horrors depress modern consciousness: a reckless revolutionism 
raping the world in order to satisfy its ideological whims and a rigid servility, indifferent to senses and ideas. 
Consciousness’ intention to intolerance seems to be correlated with Gnostic tendencies, indicating on de-
Christianization of the modern man. Keywords: Russian religious philosophy; Gnosticism; cosmism; creativity; 
anthropological acosmism. 

 
 
 
 
УДК 261.7 

© Ярослав Ювсечко 
Хмельницький національний університет 

 
РЕЛІГІЯ І ЦЕРКВА В УКРАЇНІ ЯК СУБ’ЄКТИ ПОЛІТИКИ:  

ТРАНСФОРМАЦІЇ В ПЕРІОД РЕВОЛЮЦІЇ 
 
Проаналізовано специфіку функціювання релігії і церкви в Україні як суб'єктів політики, а також 

їхню роль у період Революції 2013-2014 рр. Окреслено діяльність церков і релігійних організацій України в 
контексті взаємодії з політичною сферою життя суспільства, а також їхній внесок у формування 
громадянського суспільства в Україні. Автор дійшов висновку, що ключовим фактором, який визначає роль 
церков і релігійних організацій на сучасному етапі формування української нації, є не лише їхня діяльність із 
консолідації нації на ґрунті спільних вірувань, а й здатність іти в ногу з громадськими та моральними 
перетвореннями у суспільстві. Ключові слова: громадянське суспільство, церква, революція, соціальний 
інститут, політична влада. 

 
Важливість з’ясування того, чому релігія і церква є суб’єктами політики, зумовлена 

зростанням ролі цих двох соціальних явищ у формуванні політичної свідомості й загалом 
політичної культури. Кожна з існуючих сьогодні у світі релігій має своїх носіїв, які й постають 
суб’єктами політичного процесу: церкви, конфесії, релігійні громади, релігійні організації, 
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деномінації, секти тощо. Церковні інституції вже давно не лише присутні в громадському житті, а 
й нерідко прямо впливають на діяльність владних структур країни. Релігійні організації беруть 
безпосередню участь у політичному житті, широко залучають своїм впливом до виконання 
соціально-політичних завдань різноманітні світські організації та навіть створюють їх. Отже, 
цілком доцільним і актуальним є аналіз релігійних об’єднань як суб’єктів політики в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що існує особлива сфера 
громадянського суспільства – сфера політичної участі, в якій громадяни беруть участь у 
формуванні державної влади та формуванні політики державної влади. Хоча громадянське 
суспільство не є політичним феноменом, але разом з тим воно є передумовою становлення 
політичної демократії. На думку дослідників, політична суб’єктність релігійних організацій, яка 
виявляється в тому, що релігійні організації не тільки безпосередньо беруть участь у політичному 
житті, а й широко залучають до виконання соціально-політичних завдань світські організації 
(політичні партії, профспілки, молодіжні організації і т. ін.), зумовлена двома обставинами: перша 
пов’язана з виконанням релігією однієї з найважливіших своїх функцій – зберігання й підтримання 
встановлених у суспільстві цінностей, друга – з необхідністю посилювати ідеологічний вплив своїх 
віруючих на політичні процеси, що відбуваються в державі, а також ширше залучати інших членів 
суспільства у свою релігію й до активної релігійної діяльності [4, с. 9]. 

На відміну від численних підходів до феномена політики та громадянського суспільства, у 
теоретичних працях, а також в українському законодавстві існує досить усталене розуміння 
феномену церкви і поняття “церква”. Характерними атрибутами церкви є наявність спільного 
віровчення і розробленої догматики (Символ віри), релігійна діяльність (культова і позакультова), 
система управління, заснована, як правило, на ієрархічному принципі й авторитаризмі” [3, с. 372]. 
Отже, за своїм визначенням церква має як внутрішньоцерковні, так і зовнішньоцерковні виміри 
своєї діяльності, вона має власне віровчення. Будь-яке розвинуте віровчення не може 
абстрагуватися від реального навколишнього життя, тому церкви (навіть ті, що мають 
тоталітарний, асоціальний характер) мають своє соціальне вчення або соціальну доктрину. Ці, 
обґрунтовані не наукою, а власними віросповідними догматами, соціальні концепції 
безпосередньо формують соціальну культуру віруючих, їх соціальну етику, впливають на процес 
їх соціалізації. У взаємодії чи у боротьбі з іншими соціальними ученнями, філософіями, 
концепціями вони формують суспільну свідомість, впливають на суспільні настрої та суспільне 
життя. Суспільно-політична історія дає багато прикладів використання релігійних спільнот в 
інтересах окремих політичних чи інших груп, зловживання ними для досягнення певних 
політичних цілей. З іншого боку, політичні процеси і події часто набувають релігійної форми у 
вигляді освячення церковними ієрархами політичних або суспільно-політичних революцій, рухів, 
подій чи освячення діяльності певних політичних лідерів. У країнах, де встановлено тоталітарні чи 
автократичні режими та відсутнє сформоване громадянське суспільство, соціальні й політичні 
програми випрацьовує відчужена від народу управлінська, політична, військова еліта, яка у 
моменти різких соціально-політичних змін звертається до найбільш авторитетної церкви, аби 
набути її підтримки і стабілізувати ситуацію. 

Отже, впливаючи на форми і зміст діяльності, що має своєю метою регулювання взаємин 
між людьми для забезпечення певного стану суспільної одиниці, формуючи спосіб усвідомлення 
групових потреб, інтересів та засобів їх задоволення, релігія та церква впливають на суспільно-
політичну свідомість людей.  

Метою статті є з’ясування й окреслення масштабів і рівня впливу релігійного чинника на 
суспільно-політичну свідомість населення країни, і, як наслідок, рівня суб’єктності релігійних 
організацій у політичному процесі України. Задля досягнення поставленої мети, окреслено 
основні завдання: охарактеризувати рівень участі релігійних організацій у подіях до, під час та 
після революції 2013-2014 років; визначити їх вплив на формування нового типу відносин між 
церквою, суспільством і державою, що проходить становлення в сучасній Україні; визначити 
місце і роль релігійного чинника в цілому в політичному процесі в Україні. 

Оскільки сьогодні вплив релігії на суспільну свідомість небезпідставно прирівнюється до 
засобів масової інформації, то стає зрозуміло, чому політики завжди ведуть безкомпромісну 
боротьбу за віруючих у всіх країнах світу, у тому числі й в Україні. В результаті маємо у 
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суспільстві два процеси, які окреслимо як релігізація політики та політизація релігії. Перший 
полягає, зокрема, у врахуванні в політичній сфері стану релігійності в суспільстві та ставлення до 
релігії різних верств населення; використанні релігійного чинника для досягнення політичних 
цілей; використання церквою державних засобів масової інформації для пропаганди свого 
віровчення; в усвідомленні ролі віруючих та їхніх організацій у розв’язанні соціально-еконо-
мічних проблем; створенні можливостей для релігійного виховання в навчальних і виховних 
закладах. Політизація релігії проявляється, зокрема, в участі у політичній діяльності служителів 
культу, представників релігійних організацій; функціонуванні політичних партій і рухів з 
ідеологією на релігійній основі; участі церкви в урегулюванні політичних і соціальних конфліктів. 

Слід зазначити, що релігія як важливий соціальний інститут здатна підтримувати певну 
систему суспільних цінностей, що об'єднують її віруючих, бо забезпечує світогляд своїх 
прихильників їх метафізичним фундаментом, ступінь потреби в якому може значною мірою 
варіюватися залежно від культури чи індивіда, але схильність людини прагнути певного 
фактичного підґрунтя для своїх зобов'язань видається практично універсальною. Саме віра 
людини в її причетність до світу надприродного, що визначається релігією як істинна реальність, 
робить віруючих певної конфесії співпричетними до однієї істини, спільного світу. Людини 
взагалі, як і Бога взагалі, бути не може, адже Бог – це той, хто бачить її "зверху", "зсередини", там, 
де побачити себе людина неспроможна. Це горизонт смислового універсуму, яким особа 
ідентифікує свою цілісність та істинність свого буття.  

Констатуємо, що політична діяльність – це сфера, яка жодним чином не відокремлена від 
впливу релігії. Адже, джерелом, звідки черпаються предикати для легітимації влади політичних 
лідерів, є символічні системи. А найбільш потужними і найбільш довговічними джерелами 
обґрунтування влади виступають релігійні символічні системи, які мають такі засоби легітимації, 
що виводять політичну владу за межі соціальної критики і надають їй надприродного значення. 
Наприклад, використання християнського твердження про те, що „Нехай кожна людина кориться 
вищій владі, бо немає влади, як не від Бога, і влади існуючі встановлені від Бога” (Рим.13) є 
яскравою ілюстрацією подібного підходу. 

Звісно, державні діячі та політики, публічні особи утверджують „релігійність” так, як вони її 
розуміють, а більшість населення схвалює послідовну церковну поведінку щодо багатьох суспільно 
значущих питань, що виражається у високій мірі довіри, яке займає Церква з-поміж усіх інших 
соціальних інститутів. Так, за результатами останнього дослідження Центру Разумкова – довіру до 
Церкви засвідчили 66% опитаних, не довіряють – лише 22% респондентів [5]. Тобто, коли мова йде 
про політиків, котрі показово маніфестують свою релігійність, то очевидно одне, що вони вірять не 
стільки в Бога, скільки в те, що електорат просто не підтримає кандидата-атеїста. 

Проте більшість політичних партій, котрі згідно з соціологічними дослідженнями можуть 
потрапити до складу нового українського парламенту, прямо не вказують у своїх передвиборних 
документах щодо свого ставлення до релігійної проблематики чи державно-церковних відносин. 
Лише Комуністична партія України, як правило, висловлюється з приводу „підтримки канонічної 
Православної Церкви та віруючих інших конфесій”, чим свідомо поділяє православ’я на 
„канонічне” і так зване „неканонічне”. А беручи до уваги той факт, що в Україні православ’я не є 
однорідним релігійним феноменом, а має різне юрисдикційне підпорядкування, цей підхід є 
суперечливим і не властивим державі, що не лише декларує, а й реалізовує принцип рівності всіх 
релігійних організацій перед законом та свободу совісті особистості. 

Безсумнівним видається той факт, що важко чітко провести демаркаційну лінію між 
ситуацією, за якої релігія зміцнює усталений соціальний порядок, і коли релігія використовується 
політичними лідерами у власних інтересах, з порушеннями норм цього порядку. Релігійний 
фактор присутній у політиці й у тих випадках, коли в силу конкретних обставин самі віруючі, 
учасники масових рухів звертаються до релігії для виправдання своїх власних дій, для 
ідеологічного обґрунтування своїх інтересів. 

Отже, сучасна роль релігії в суспільстві доводить, що у світоглядному та інституційному 
вияві вона може виконувати й успішно виконує функції соціальної та політичної консолідації. 
Водночас ми розуміємо, що здатність релігії мобілізовувати політичну активність людей робить її 
потенційно конфліктогенним чинником соціальної ситуації. Відтак, ми можемо констатувати, що 



 

 
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 754 – 755. Філософія 

 
196 

християнські церкви в Україні ніколи не залишаться поза межами політичного життя. Можемо й 
спрогнозувати, що ті політичні сили, які роблять ставку на традиційні моральні цінності 
(наприклад, виступають за заборону абортів, проти гомосексуальних шлюбів тощо) знайдуть свою 
значну підтримку серед послідовників історичних (традиційних) для України релігій (православ’я 
та греко-католицизму) [див.: 4, с. 9-10]. 

Ще одне важливе завдання взаємодії релігії та політики – це осмислення з релігійного 
погляду процесу формування громадянського суспільства, який є вкрай важливим для України. 
Знаковими точками цього процесу стали два українські Майдани – 2004 та 2014 року. Революція 
гідності 2014 року, як і раніше Помаранчева революція, дали потужний поштовх для формування 
громадянського суспільства в нашій країні. Обидва Майдани були не лише громадськими чи 
політичними явищами, а й явищами релігійними. Особливо цим відзначився Майдан 2013-2014 
років, який висловлював себе через релігійні символи та апелював до етичних аксіом у чітких 
релігійних термінах. У більшості європейських країн формування громадянського суспільства 
відбувалося без участі церков, а то й навіть всупереч церквам. Україна в цьому розумінні стала 
винятком – тут церкви активно підтримали Майдан і тим самим долучилися до процесу 
становлення громадянського суспільства. Як виявилося, Церкви здатні й повинні продовжувати 
відігравати активну роль у цьому процесі. Вони, як приклад, могли б суттєво посприяти 
формуванню нових засад соціальної етики України. 

У подіях Майдану Церква фактично стала на бік українського суспільства, яке вдалося до 
масових акцій громадянського спротиву. Виступи на підтримку дій влади і тодішнього Президента 
В. Януковича лунали лише з боку окремих ієрархів. У цілому, Церква рішуче засудила застосування 
сили проти мирного Майдану. Монастирі й храми Києва надали притулок, захист і допомогу 
учасникам протестів. Під час силових дій священнослужителі живим щитом стояли між сторонами 
конфлікту, закликаючи насамперед службовців силових структур не виконувати злочинні накази і не 
застосовувати зброю проти цивільних. Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій зробила 
все можливе для налагодження діалогу між владою та опозицією і Майданом. 

Отже, Церква у подіях Майдану виявила себе як потужний і цілісний інститут 
громадянського суспільства, здатний захищати інтереси громадян від свавілля влади. 

Слід відзначити, що такій позиції Церкви сприяла наявність відповідного суспільного 
запиту. Згідно з результатами соціологічного дослідження, переважна більшість (74%) 
українських громадян упевнені в тому, що “Церква завжди має ставати на бік людей і боронити їх 
від свавілля влади”, і лише 7% – вважають, що “в суспільно-політичних процесах Церква має 
захищати насамперед владу, бо немає влади, щоб не була від Бога”. Загалом, за показником довіри 
Церква продовжує утримувати першу позицію серед суспільних і політичних інститутів. Як і під 
час усіх попередніх опитувань, сьогодні більшість громадян засвідчили ту чи іншу міру довіри до 
Церкви. Наразі її висловили в середньому 66% опитаних: від 88% жителів Заходу до 53% жителів 
Сходу України [5, с. 4]. 

Ті етичні засади, проти яких повстав Майдан-2014 (Євромайдан) як форма громадянського 
спротиву, можна систематизувати на основі класичної християнської таксономії гріхів. Ще у 
четвертому столітті Євагрій Понтійський синтезував етичні категорії свого часу. Цей синтез 
Євагрія здатен допомогти і зараз поєднати багатостолітній досвід Церкви із сучасними 
політичними теоріями задля аналізу соціальних і політичних гріхів українського суспільства, а 
також синтезу такої соціальної етики, яка б допомогла нашому народу пройти через ті 
випробовування, з якими він зіштовхнувся. 

Церква через взаємодію з політичною сферою життя суспільства може допомагати цьому 
суспільству лікувати не лише причини, але й симптоми суспільно-політичних хвороб. Саме 
проти таких причин і симптомів суспільних хвороб, які загрожували самому життю 
українського суспільства, і повстав Майдан. Подолання цих хвороб можливе завдяки співпраці 
Церкви та суспільства.  

До гострого суспільно-політичного протистояння всередині країни додалося зовнішнє 
втручання: Російська Федерація, яка з початку 2000-х років докладала значних зусиль до 
організації та підтримки проросійських рухів в Україні, перейшла до відкритої агресії та сприяння 
сепаратизму в окремих українських регіонах. Це створило реальну загрозу цілісності України, 
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українського суспільства загалом і зокрема – церковно-релігійного середовища, оскільки одна з 
найчисельніших православних Церков України перебуває у юрисдикції Московського патріархату, 
який не засудив агресивні дії Росії і в цілому підтримує політику її керівництва. 

У цьому контексті знаходиться також і корінь протистояння на сході нашої країни, де 
система різноманітних пороків засіла глибоко в свідомості людей, і де вона представлена як ледь 
не особливий цивілізаційний код “руського світу”. Справді, система, яку боронять сепаратисти, 
базується на жадібності місцевих “еліт” та їх гордині, яка не дозволяє їм налагодити комунікацію з 
рештою країни та власним народом. З боку народу ця порочна система базується на патерналізмі 
радянського зразка. Вона має також всі зазначені вище хворобливі симптоми, включно із 
відсутністю елементарного здорового глузду, соціальних ліфтів, побудованих на меритократії, 
справедливості. І, звичайно, ця система не могла б існувати без всеохоплюючої корупції. 

Слід визнати, що Церква на сьогодні є найбільш усталеним, структурованим, впливовим і 
розповсюдженим інститутом громадянського суспільства з усіх, які зараз діють. Очевидно, що такі 
інститути, як політичні партії чи громадські організації, мають значно менше поширення, впливу і 
довіри в суспільстві. Один із громадських діячів про свої враження від Майдану сказав так: ми 
раніше думали, що Церква – це такий посередник між мною і Богом: я прийшов до церкви, поставив 
свічку, помолився, і на цьому місія Церкви в моєму житті закінчилася. На Майдані ми зрозуміли, що 
Церква може відігравати важливу суспільну роль, ми побачили іншу Церкву на Майдані. 

Можна сказати, що на Майдані ми побачили справжню Церкву. Церкву, яка не закривається 
мурами монастирів, яка відкриває двері перед тими, кого б’ють, церква, яка йде на барикади, туди, 
де стріляють, і зупиняє той шквал ненависті та смертоносний вогонь. Це і є Церква. Інакше вона 
перестає бути собою. Вона мусить бути закорінена в духовності, але водночас має огортати собою 
ціле суспільство і кожну людину зокрема. Церква має потенціал бути активним учасником 
формування громадянського суспільства, може бути певним арбітром, може робити певні заяви, 
які впливають на владу, на все українське суспільство – і робить їх. 

Україна, де суспільство залишається релігійним навіть у найвищих виявах громадянської 
свідомості, як це було на Майдані, продемонструвала, що Церква може бути не гальмом, а 
каталізатором процесу формування громадянського суспільства. Отже, громадянське суспільство, 
побудоване на християнських цінностях, можливе. Але воно не відбувається автоматично. 
Потрібне радикальне переосмислення стану Церкви у суспільстві та розвиток нових парадигм 
співпраці між ними. Зокрема, Україна своїм прикладом може запропонувати нову модель 
стосунків Церкви з державою, а саме перейти від двовимірної “симфонії” Церкви і держави до 
трьохвимірного трикутника “Церква-суспільство-держава” – і саме у такій послідовності. Така 
зміна парадигми може бути актуальною не лише для України, а й для багатьох інших країн [1]. 

Висновки. Отже, Україні потрібне стратегічне партнерство церков, громадянського 
суспільства і держави. Наразі Церква налаштована на партнерство з державою і громадянським 
суспільством України. Вона готова допомагати “в новому відродженні української держави”. 
Справді, перемога Майдану створила можливості для оновлення українського суспільства і влади, 
побудови в Україні демократичної правової держави. Для реалізації цих можливостей потрібно не 
лише усунути загрозу зовнішнього військового втручання до України, а й розв’язати внутрішній 
суспільно-політичний конфлікт. Цей конфлікт є радикальним викликом для українського 
суспільства в цілому та української Церкви зокрема. Суспільство, як ми бачимо, очікує від Церкви 
дій, тому що вона має авторитет серед народу. Очевидно також те, що суспільство чекає, аби цей 
авторитет було використано й у діалозі з державою. 

Отож, після Революції зими 2013-2014 рр. стає дедалі більш зрозумілим, що ключовим 
фактором, який визначить роль Церков і релігійних організацій на сучасному етапі формування 
української нації, стане не їх діяльність із консолідації нації на ґрунті спільних вірувань, звичаїв і 
символів, а здатність вийти в авангард глибоких громадських і моральних перетворень. 

Майдан показав, що суспільство може бути організоване та функціювати інакше – не так, як 
дотепер в Україні, тобто базуватися не на вертикалі влади, не на силі, не на корупції, а на 
самоорганізації спільноти та на самосвідомості її членів. Таким має бути і соціум, де його члени 
знають, до чого вони покликані, яка їхня роль у спільноті. І це можливо тільки за високого рівня 
свідомості всіх громадян, з якою треба працювати. Тож, на нашу думку, повинна бути змінена 
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нинішня філософія взаємодії багатьох Церков із зовнішнім світом – вони мають стати більш 
відкритими та комунікабельними. І це буде одним із найважливіших кроків до європейської 
системи цінностей українського суспільства в цілому. Якщо основою громадянського суспільства 
є солідарність і взаємоповага рівноправних суб’єктів суспільства, то Церква повинна 
продемонструвати ті самі характеристики також і на рівні міжконфесійних відносин. У такому 
випадку роль релігії для майбутнього України напевне виявиться надважливою. 
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Summary 
Yuvsechko Y. Religion and Church in Ukraine as Political Subjects: Transformations during the 

Revolution. The article is devoted to the specifics of the functioning of religion and the Church in Ukraine as 
political subjects, as well as their role in the Revolution period 2013-2014. It analyzes the activity of churches and 
religious organizations of Ukraine in the context of interaction with the political sphere of society, and their 
contribution to the formation of civil society in Ukraine. The conclusion is that the key factor that determines the 
role of churches and religious organizations at the present stage of forming the Ukrainian nation is not only their 
work on consolidation of the nation on the basis of common beliefs, but also the ability to keep up with civic and 
moral transformation in society. Keywords: Civil society, church, revolution, social institution, political power. 
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СУЧАСНА ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ЦЕРКВИ АСД  

ЯК НОВА ГУМАНІТАРНА ПАРАДИГМА 
 
Досліджуються гендерна політика Церкви АСД і ставлення до неї різних церковних структур. 

Вивчаються питання жіночого священства та відновлення інституту соціального дияконського служіння. 
Аналізуються можливості участі жінок у різних сферах діяльності церкви. 

 
Глобалізація і як її результат – інкультурація, привели до великих змін у різних соціальних 

інститутах українського суспільства. Демократизація, зміна системи цінностей призводять і до 
трансформації релігійного середовища. Постмодерн, який прийшов на зміну модерну ламає 
стереотипи, дає життя лібералізму, який змінює уявлення про соціальні ролі статей та їх статус як 
у релігійних товариствах, так і в соціальному середовищі та сім’ї. Проходить зміна стереотипів і 
щодо ролі жінки в релігійному середовищі та виконання нею богослужбових функцій. 

 Питання гендерної політики в останній час стає дискусійним у протестантському 
середовищі й особливо в соціальній політиці Церкви АСД, що й актуалізує проблему 
дослідження. 

Метою цієї роботи є аналіз гендерної політики Церкви АСД під впливом глобалізації та 
суспільних трансформацій. 

У контексті означеної мети будуть реалізовані такі завдання: 1) визначення позиції Церкви 
АСД щодо рівноправ’я статей та гендерної політики: 2) дослідження відношення співтовариства 
до жіночого священства; 3) вивчення про можливість відновлення інституту соціального 
дияконського служіння та виконання жінкою богослужбових функцій у церкві. 
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Питаннями гендерної політики у Церкві АСД займались Р. Гейкер [4], Д. Вейз [3], 
Д. Гореньков [6], В. Докаш [7], Є. Зайцев [81], А. Колодний [8; 9], Р. Сітарчук [14] та ін. 
Дослідженням жіночого священства займалася Генеральна Конференція, її окремі дивізіони та 
університет Ендрюса. 

Минуле сторіччя значно змінило соціальне та правове становище жінки у світі. Завдяки 
загальним демократичним змінам і феміністському руху жінкам вдалося досягти рівноправ’я у 
багатьох сферах суспільно-політичного та церковного життя. Церква АСД також має з цього 
питання досить сталу позицію, перманентно підтримуючи боротьбу жінок за свої права в 
офіційних заявах, рекомендаціях та інших документах, щоправда, гендерне питання досі не 
знайшло свого повного розв’язання у соціальній доктрині АСД. Найбільш виразно позиція Церкви 
з означеного питання окреслюється в «Заяві Церкви АСД стосовно проблем жіноцтва» [12, с. 176], 
«Рекомендаціях, щодо питання абортів» [12, с. 180], «Принципах відношення до проблем 
сексуальних домагань» [12, с. 213], «Позиції Церкви АСД з питань шлюбу» [12, с. 108], «Позиції 
Церкви АСД з питання насилля в сім’ї» [12, с. 75] тощо. Зауважимо, що боротьба жінок за свої 
статусні права у церковних організаціях сьогодні викликає широке обговорення у християнському 
світі, насамперед у протестантських колах. Ці дискусії не оминули і адвентизм. 

Останнім часом у Церкві АСД порушено питання нібито існуючої в церковній практиці 
гендерної дискримінації, яка пов’язана з відсутністю інституту жіночого священства. Це питання 
поділило на вірних Церкви АСД, на три табори: тих, хто виступає рішуче проти подібних 
нововведень, тих, хто стоїть за зміни у цій галузі, а також тих, які мають помірковану позицію. 

Варто зауважити, що відкриті дискусії в адвентизмі з питання висвячення жінок ведуться 
вже упродовж кількох десятиліть. Євро-Азіатський дивізіон Церкви АСД, до складу якого, 
зокрема, належить Українська Уніонна Конференція (УУК), також виявився втягнутим у цю 
полеміку, хоча для всієї території вище згаданого дивізіону характерні усталені патріархальні 
звичаї в усіх сферах суспільної діяльності, включаючи історичні традиції релігійних практик 
населення (православ’я, іслам, буддизм), а тому для юрисдикційної території Євро-Азіатського 
Дивізіону питання рукопокладення жінок ніколи не було актуальним. Незважаючи на це, 
віруючі УУК пильно слідкують за дискусіями в інших дивізіонах, активно обговорюють офіційні 
заяви, документи і статті з цього питання на спеціальних церковних сайтах [2; 4].  

Активне обговорення стимулюється тим, що колишній президент Генеральної Конференції 
Тед Вільсон звернувся зі спеціальним закликом до кожного члена ЦАСД щодо необхідності 
самостійного вивчення цієї теми [4]. Окремо упродовж двох років питання про теологічні засади 
висвячення жіноцтва вивчав спеціально створений комітет, проте позитивних результатів, тобто 
консенсусу з окресленого питання так і не було досягнуто [2].  

Для адвентистів, які мешкають на пострадянському просторі, аргумент «раз у Біблії немає ні 
прикладів, ні вказівки висвячувати жінок, то й говорити нема про що» є очевидним. Тим більше, що 
окреслене питання викликане не лише боротьбою жінок за свої права, а й світоглядними настановами 
епохи постмодернізму, що теж виявляються у церковному середовищі різних конфесій. Реакція церков 
на дискусії щодо місця та ролі жінок у церкві є різною, і дискусія в адвентизмі має свої особливості. 
Для більш глибокого розуміння цієї проблеми потрібно проаналізувати й осмислити варіанти 
розв’язання гендерної проблеми, які існують у Всесвітній Церкві АСД. 

Противники висвячування жінок апелюють до простого, проте найвагомішого аргументу – 
Біблії [4], наголошуючи на тому, що якщо в Біблії немає жодного прикладу висвячування жінок і 
настанов з цього питання, то рукопокладення жінок варто вважати небіблійною практикою. 
Зокрема, під час дискусій зустрічаємо звернення до позиції апостола Павла, який писав про жінок 
таке: «навчати я не дозволяю, ані панувати над мужем» (1 Тим. 2: 12). Аргументом на користь 
цього слугує також першість чоловіка при творенні, вторинність жінки та її статус помічника 
(1 Тим. 2:8-15). На думку консерваторів, учення апостола про призначення чоловіка як лідера в 
сім’ї та суспільстві, ґрунтується не на культурному контексті або місцевих особливостях, а на 
біблійному погляді щодо споконвічної ролі чоловіка та жінки. Це підтверджується у 1-му 
Посланні апостола Павла до Коринтян (1 Кор. 11: 3), де він зазначив, що «будь-якому чоловікові 
голова Христос, а жінці голова – чоловік, а Христу глава – Бог». Як бачимо, за цим визначенням 
апостола, верховенство чоловіка засноване на вселенському порядку. Перші дві глави книги Буття 
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також розглядаються прихильниками першої позиції як очевидний доказ того, що з початку віку, 
ще до гріхопадіння, Бог визначив чоловіку керівну роль над жінкою і навіть над усією землею.  

Варто зауважити, що представники Євро-Азійського дивізіону, що є прихильниками 
консервативної позиції, принципово проти того, щоб рішення про висвячення жінок приймалося 
та впроваджувалось у релігійні практики Церкви порізно кожним окремим дивізіоном, мають 
переконання в тому, що позиція Церкви АСД з цього питання має бути єдиною у всесвітньому 
масштабі, адже у іншому випадку це може призвести до розколу всередині Церкви [5, с. 49-52].  

Ті адвентисти, які наполягають на позитивному роозв’язанні питання жіночого 
рукопокладення, при наведенні власних аргументів так само апелюють до Біблії, підкреслюючи, 
що «у Біблії немає заборони на висвячення жінок, але є ідея рівності». Відтак, адвентисти сьомого 
дня, що обстоюють ліберальну позицію, зазначають, що у такому трактуванні біблійних текстів 
вони керуються таким офіційним документом, як «Методи вивчення Біблії», що був прийнятий на 
річній нараді Генеральної Конференції у 1986 р. у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) [4].  У цьому 
документі зазначено, що «Писання описує життя людей, які були прийняті Богом і є 
прикладом для наступних поколінь, але при цьому в їх житті були моменти, які не 
перебувають у гармонії з біблійними принципами в цілому, а саме не тому, що багатоженство 
або рабство не є безпосередньо засуджене в Біблії, проте в наш час Церква АСД вважає їх 
неприйнятними для християн» [4].  

Те, що у Біблії згадуються приклади висвячення виключно чоловіків, не є автоматичною 
забороною рукопокладення жінок. На думку ліберального крила Церкви АСД, це свідчить лише 
про те, що в ранній церкві була така практика, так само як рабовласництво та багатоженство серед 
патріархів. Отже, прихильники позитивного розв’язання питання про священство жінок 
наголошують на тому, що «прямої заборони на висвячування жінок у Біблії також немає», а в 
якості аргументу ставлять риторичні запитання: «Якщо у Біблії немає прикладу висвячування 
жінок, тому це не можна робити?» та «У Біблії немає жодного прикладу заборони рабства, тому і 
засуджувати його не можна?» [13]. 

Аргументи, які наводять прихильники ліберальної позиції, спираються на теологічний аналіз 
фрагменту із 2-го розділу Першого послання до Тимофія. Ліберальні адвентисти стверджують, що 
«загальний контекст послання явно показує, що у Тимофія в Ефесі були проблеми з 
псевдовчителями», а тому «сестрам в Ефесі заборонялося вчити не тому, що вони були жінками, а 
тому що саме вони, подібно до Єви, потрапили під вплив псевдовчителів». Якщо ж сприйняти 
слова 1 Тим. 2: 8-15 як позаконтекстуальну істину, то «тоді так само жінці забороняється виходити 
за кафедру і служити вчителем Суботньої школи». Дослівне розуміння фрагменту послання 
апостола Павла «навчати жінкам я не дозволяю ... але бути в мовчанні» (1 Тим. 2:12) ставить під 
сумнів і походження теологічних засад існування самої адвентистської Церкви, а саме те, що за 
таким принципом можна поставити під сумнів пророче покликання Е. Уайт [13]. 

Одним із головних аргументів на користь рукопокладення жінок є посилання на Гал 3:28, де 
згадуються три пари категорій (іудей / язичник, раб / вільний, чоловік / жінка), в яких, згідно з 
суспільними нормами, статус і права однієї групи вищі від іншої, проте, згідно з твердженням 
Павла, у християнській церкві ці статусні відмінності, що були зумовлені суспільними нормами, 
скасовуються. Отже, спираючись на окреслене посилання, прихильники другої позиції 
наголошують, що Павло говорить не про те, що буде в майбутньому на небесах, а про те, як жити 
церкві сьогодні. Так, людина, що має західний менталітет, вбачає явну несправедливість у тому, 
що жінки можуть мати таке ж навантаження, як і чоловіки, проте отримувати меншу зарплатню, 
або мати обмеження в правах лише тому, що вони жінки [13]. 

Найвагомішим аргументом прихильників жіночого священства є вислів з третього тому 
«Свідоцтва для Церкви» Е. Уайт, яка зауважила: «Коли Бог створив Єву, то визначив, що вона, з 
одного боку, не повинна нічим поступатися чоловікові, а з іншого – не повинна ні в чому 
перевершувати його, але в усьому залишатися рівною йому» [5, с. 64]. На підтримку цього 
аргументу університетом Ендрюса було зроблено спеціальну заяву [5, с. 45].  

Прихильники рукопокладення наводять ще один цікавий аргумент, відповідно до якого 
стверджують, що у главах Нового Заповіту взагалі немає дефініції «висвячення» відповідно до 
того контексту, в якому воно використовується в наш час. Звідси, аргумент консервативної 
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коаліції про те, що «Біблія нічого не говорить про висвячування жінок», не є переконливим для 
прихильників радикальних змін у цій сфері, які наголошують на тому, що «Біблія нічого не 
говорить про рукопокладення чоловіків» [5, с. 46]. 

Окремої уваги вартий, так би мовити, «компромісний» погляд на це питання, згідно з яким 
«у Біблії є прецеденти, коли Божий ідеал адаптувався до конкретної ситуації». Прихильники 
останньої позиції відзначають два ключові моменти, а саме:  

- потрібно усвідомлювати відмінність між (1) вічними Божими заповідями, які мають 
абсолютне значення і (2) організаційними і церковними нормами, які теж давалися Богом, але не 
мають абсолютного значення; 

-  наявність у Біблії прецедентів, коли Божий ідеал коригується відповідно до обставин або 
бажань Обраного народу, а найбільш яскравими прикладом такого підходу є обрання Саула царем, 
твердження законів про спадщину, пророцтва про майбутнє Єрусалима тощо [5, с. 45-46]. 

Отже, у наведених вище прикладах Біблія виявляє гнучкість в адаптації до сформованої 
ситуації. Зважаючи на викладений матеріал, прихильники «компромісної» позиції вважають за 
можливе вироблення Церквою АСД комплексної позиції з питання рукопокладення, яка б 
дозволила у відповідному регіоні шукати нові форми застосування Божественного ідеалу для 
місцевої ситуації. Також прихильники компромісної позиції не заперечують чоловіче лідерство 
як Божий ідеал, водночас підкреслюючи той факт, що в силу різних обставин жінкам доводиться 
брати на себе роль духовного лідера, наводячи, в якості прикладу, ситуацію, що склалася 
сьогодні в Китаї, де протестантські церкви налічують сотні тисяч членів, а великий відсоток 
пасторів становлять жінки [5, с. 46]. 

 На думку поміркованого крила Церкви АСД питання висвячення жіноцтва є не 
доктринальною основою адвентистської церкви, а лише загальноприйнятим біблійним принципом, 
а тому є можливість досягнення певного компромісу, а саме зосередження дивізіонів Церкви АСД 
не на розбіжностях, а на досягненні віруючими АСД Царства Божого, адже, як було зазначено 
вище, сама Біблія застосовує різні стандарти і вчення. Зважаючи на викладені аргументи, 
прихильники третьої позиції вважають за необхідне «дозволити керівникам відповідних 
підрозділів Всесвітньої церкви вирішувати це питання так, щоб це найкраще сприяло єдності, 
благополуччю та місії церкви» [5, с. 48]. 

Варто зауважити, що члени комітету з вивчення жіночого рукопокладення надали перевагу 
позитивному розв’язанню питання висвячування жіноцтва, а саме: 40 голосів – «за», «проти» – 32, 
а 22 члени комісії віддали свої голоси за компромісну позицію [13].  

У свою чергу, представники тринадцяти дивізіонів Церкви АСД оприлюднили звіти 
спеціально створених комітетів з теології рукопокладення Комітету з вивчення теології 
рукопокладення Генеральної Конференції.  

За результатами голосування позитивну відповідь надали Інтер-Європейський дивізіон 
(EUD), Північноамериканський дивізіон (NAD), Північний Азіатсько-Тихоокеанський дивізіон 
(NSD), Південно-Тихоокеанський дивізіон (SPD), Транс-Європейський дивізіон (TED) [13].  

З певними поправками дана пропозиція щодо висвячування жінок була підтримана 
Міжамериканським дивізіоном (IAD) (ця позиція має бути погоджена з рішенням сесії ГК).  

Негативне розв’язання з цього питання було винесено Дивізіоном Східної та Центральної 
Африки (ECD), проте в рішенні теологічного комітету ECD було зазначено, що представники 
даного дивізіону визнають певну користь від рукопокладення жінок [13]. 

Євро-Азіатський дивізіон (ESD) та Південно-Американський дивізіон (SAD) негативно 
відреагували на ініціативу щодо можливого висвячення жінок, однак теологічні комітети цих 
дивізіонів підтримали тезу, що інші дивізіони мають право приймати відповідні рішення на свій 
розсуд. У Південному Азіатсько-Тихоокеанському дивізіоні (SSD) та у дивізіоні Західної і 
Центральної Африки (WAD) більшість членів теологічних комітетів згаданих структур Церкви 
АСД проголосували проти, зазначивши при цьому, що підтримають рішення, прийняте 
Всесвітньою церквою. Радикально-консервативну позицію зайняв комітет Південноафри-
канського-Індоокеанського дивізіону (SID), проголосувавши одностайно «ні».  
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Південно-Азіатський дивізіон (SUD) прийняв, на нашу думку, найбільш помірковане 
рішення, а саме: «якщо Церква прийме відповідне рішення, тоді дивізіон його підтримає, проте не 
є готовим до висвячування жінок всередині свого дивізіону» [13]. 

Такий поділ голосів символізує початок нової епохи для внутрішньої історії Церкви АСД, 
адже згідно з представленими покажчиками можна констатувати певну перевагу на боці 
позитивного розв’язання питання про висвячування жінок. Проте такий поділ думок іде в розріз з 
позицією Генерального віце-президента Генеральної конференції Церкви адвентистів сьомого дня 
Теда Вільсона та виконавчого комітету Генеральної Конференції, які мають намір ветувати 
рішення сесії Генеральної конференції з цього питання, що буде свідчити про те, що Церква АСД 
провадить релігійні практики та внутрішню організаційну політику на засадничих принципах, 
характерних для епохи пізнього модерну, і не піддається на неоднозначні впливи постмодерності. 

Зауважимо, що на початку епохи постмодернізму Всесвітня Рада Церков, відповідно до 
викликів часу, велику увагу приділяла пошукам шляхів припинення дискримінації жінок. 
Православними богословами у Монреалі (1964 р.) навіть було проведено Всесвітню 
конференцію під назвою «Про віру та улаштування церкви», за матеріалами якої було видано 
спеціальну збірку «Про висвячення жінок».  

Наступним великим кроком у вирішенні цього питання стало те, що питання буття «жінки в 
Церкві» було вперше включено до порядку денного на міжправославній конференції, організатором 
якої стала Православна Академія о. Крит (1975 р.), що відбувалася в рамках підготовки до V 
Генеральної Асамблеї ВРЦ у Найробі, на якій обговорювалась тема «Жінка в світі, що змінюється» 
та розглядалися питання діяльності православних жінок в екуменічному русі, досягнення більшої їх 
участі у ВРЦ, а також положення православних жінок у церкві, сім’ї та суспільстві [5, с. 108]. 
Наступним епохальним кроком у вирішенні окресленого питання стало проведення у 1976 році в 
Агапії (Румунія) Першої міжнародної православної конференції православних жінок на тему «Роль 
жінок у суспільстві». Проте ліберальний запал цього зібрання звівся лише до побажань 
православного жіноцтва прийняття православною церквою жіночого служіння, а також певних 
рекомендацій на кшталт того, щоб жінки «могли бути присутніми там, де приймаються «церковні» 
рішення», пошуку нових форм церковного служіння жінок у зв’язку з потребами сучасного світу та 
відновлення «з урахуванням конкретного культурного контексту» жіночого дияконства, яке існувало 
в ранній церкві» [там само]. Надалі в екуменічних діалогах офіційні представники православних 
церков провадили помірковану лінію: вони рішуче відкидали можливість рукопокладення жінок, 
проте визнавали необхідність розширення сфер діяльності жінок у Церкві. 

У 1960-80-ті рр. була опублікована ціла низка праць, де православні богослови намагалися з 
позиції православної еклезіології осмислити місце жінки у Церкві. У 1983 році видавництвом 
Американської православної семінарії святого Володимира було підготовлено та видано збірник 
«Жінки та священство» за редакції доктора богослов’я, професора Фоми Хопко. До цієї збірки 
увійшли роботи авторів, які розглянули різні аспекти жіночого служіння в Церкві, проте 
одноголосно відхилили можливість жіночого священства [5, с. 110]. 

Восени 1988 року на о. Родос Константинопольським патріархатом була проведена 
міжправославна богословська консультація «Місце жінки у православній церкві і питання про 
хіротонії жінок», куди було запрошено представників усіх автокефальних і автономних Церков, де 
в якості аргументів проти хіротонії жінок були наведені такі твердження: 1) Ісус Христос не обрав 
жодної жінки в число своїх апостолів; 2) Богородиця не займалася священослужінням у Церкві, 
хоча й удостоїлася бути матір’ю Сина та Слова Божого; 3) апостоли, згідно із переданням Церкви, 
ніколи не висвячували жінок у церковне священство; 4) у вченні апостола Павла містяться 
вказівки щодо місця жінок у Церкві; 5) якщо б жінкам дозволялося вчиняти священослужіння, тоді 
б це служіння, насамперед, здійснювала Богородиця [5, с. 111].  

Під час проведення згаданих зборів на о. Родос було висловлено побажання про відновлення 
інституту соціального дияконського служіння, що стало б «позитивним відгуком на великі 
потреби та запити сучасного світу». Так, делегати православного зібрання, присвяченого статусу 
жінки у церкві та питанню хіротонії жінок, окреслили активну діяльність жінки у таких церковних 
сферах, як: а) освіта та християнське виховання на всіх стадіях, починаючи з церковних шкіл до 
вищої богословської освіти в семінаріях; б) духовне керівництво та допомога сім’ям, підготовка до 
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шлюбу і хрещення, турбота про нужденних; в) церковне управління, включаючи участь в органах 
з прийняття рішень на рівні громади, єпархії та національної Церкви; г) соціальне служіння, яке 
включає роботу з людьми похилого віку, в лікарнях, з пригнобленими і знедоленими; д) служіння 
регентів, читців і хору; е) робота з молоддю; є) участь у різних напрямах екуменічного руху; ж) 
участь у видавничій та комунікативній діяльності. Так, учасники «Консультацій» закликали до 
відродження «апостольського чину дияконіс» на основі давніх прикладів, відомих за багатьма 
джерелами, що на думку учасників «консультацій» дало б можливість «підкреслити гідність жінки 
та показати визнання її внеску в усі справи Церкви» [5, с. 112]. 

Слід наголосити на тому, що дане рішення відповідає позиції Е. Уайт з цього питання. Так, у 
додатку до збірки «Дочки Божі», підготовленої Центром з дослідження праць Е. Уайт і 
опублікованій у 1998 р., в роботі «Аргументи з питання висвячування жінок» Е.Уайт пише: «Жінки, 
охочі присвячувати частину свого часу служінню, повинні бути уповноважені відвідувати хворих, 
наглядати за підростаючим поколінням і служити потребам бідних. Їх слід ставити на це служіння за 
допомогою молитви і покладання рук. У деяких випадках їм треба радитися з керівниками церкви 
або служителем. Але якщо вони віддані Богові й підтримують з Ним живий зв’язок, вони будуть 
сприяти доброму впливу на церкву. Це ще один спосіб зміцнювати і творити церкву» [5, с. 65]. 
Доктор богослов’я Маріо Велосо, коментуючи цей вислів, наполягає на тому, що «дане твердження 
цілком відповідає настановам апостола Павла щодо вимог, які висуваються до чоловіків, при висвяті 
останніх на дияконське служіння» [там само]. Далі Маріо Велосо зауважує, що серед цих настанов у 
грецькому тексті Біблії ми зустрічаємо фразу: «Так само жінки ...» (1 Тим. 3:11). Відтак, на думку 
Маріо Велосо в оригіналі міститься схвалення факту існування та висвячування дияконіс, оскільки 
дияконів у ті часи вже висвячували, а в якості аргументації цієї теорії автор наводить приклад 
дияконіси Фіви (Рим. 16: 1) з Нового Заповіту [там само]. 

Для жінок, які займаються служінням у церкві, Е. Уайт вимагала не висвяти, а лише оплати 
за працю, коли писала: «Чоловікам-служителям платять за їхню працю, і це правильно. Але якщо 
Господь покладає тягар служіння не тільки на чоловіка, а й на його дружину, і вона витрачає час і 
сили на те, щоб відвідувати різні сім’ї, роз’яснюючи їм Писання, то вона виконує роботу 
служителя, навіть якщо її спеціально не висвячували на служіння». Далі Е. Уайт ставить 
риторичне запитання: «Чи повинно її служіння бути безоплатним при тому, що її чоловікові 
виплачується звичайна зарплата як рабу Божому. Ми чинимо несправедливо з жінками, які 
здійснюють служіння так само віддано, як і їхні чоловіки, і яких Бог визнає такими ж потрібними 
для справи служіння, як і їхніх чоловіків. Бог не встановлював такого порядку, коли чоловікам 
оплачують їхню працю, а дружинам – ні. Це несправедливе і помилкове твердження. Господь не 
схвалює його. Якщо дотримуватися цього принципу в нашій конференції, то у наших сестер не 
буде ніякого стимулу здобувати необхідні навички в тому служінні, до якого вони покликані» [5, 
с. 64]. Відповідно до вчення Е. Уайт адвентисти сьомого дня у «Церковному керівництві» АСД 
окреслили місце дияконіс у церковних громадах. Приписується, що диаконіс слід обирати з 
урахуванням їхніх чеснот, які роблять їх гідними виконувати свої обов’язки на цій посаді. Якщо у 
громаді обрано кілька дияконіс, то в ній потрібно організувати раду діаконіс під головуванням 
старшої дияконіси, а секретарем цієї ради повинна бути інша дияконіса. Ця рада правомочна 
розподіляти обов’язки між дияконісами, а також тісно співпрацювати з радою дияконів, 
наприклад, щоб забезпечити привітну зустріч членів громади та відвідувачів і візитувати до членів 
громади у їх помешканнях [15, с. 97-99]. Рада також є важливим органом виховної роботи, де 
новообраних дияконіс консультують щодо їх обов’язків. 

Дуже символічним є рукопокладення диаконіс. Цей обряд має право здійснювати 
рукопокладений пастор, який має чинне посвідчення, отримане від конференції. За усталеною 
адвентистською традицією обряд рукопокладення має бути скромним і відбуватись у присутності 
громади. Якщо дияконіси вже були раніше висвячені в цій якості та весь цей час зберігали своє 
церковне членство, тоді, згідно з «Церковним керівництвом», немає необхідності висвячувати їх 
знову, навіть якщо вони переїхали до іншої громади [15, с. 98]. У випадку, якщо термін повноважень 
обраних дияконіс закінчується, але є необхідність у продовженні їхнього служіння у цій якості, 
вони, згідно зі встановленими Церквою АСД правилами, мають бути обрані повторно [там само]. 
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Дияконіси виконують у громаді безліч видів служіння. Перш за все дияконіси 
забезпечують привітання гостей і членів громади, відвідування членів общини у них удома. У 
багатьох громадах Церкви АСД дияконіси беруть участь у привітанні гостей та членів 
зібрання під час зборів, а також у відвідуванні на дому тих членів громади, які не можуть бути 
присутніми на богослужіннях. Дуже важливою функцією, яку повсякчас виконують дияконіси 
є їх допомога при звершенні хрещення [15, c. 54]. Приготування до здійснення Вечері 
Господньої також є обов’язком дияконіс. Так, диякониси та диякони забезпечують наявність 
усього, що необхідно для даного служіння, та повсякчас дбають про те, щоб по закінченні 
Вечері всі використані предмети були належно впорядковані [15, c. 99]. Дияконіси беруть 
участь у здійсненні обряду ногоомовіння, приділяючи особливу увагу жінкам-відвідувачам і 
новонаверненим. Однією з ключових форм діяльності дияконіс є турбота про хворих і бідних. 
Дияконіси допомагають дияконам в турботі про хворих, а також дбають про знедолених [15, c. 
97]. Важливим аспектом діяльності дияконіс є турбота про збереження церковного майна. Так, 
у тих громадах, де турбота про церковне майно та про його збереження не входить у функції 
спеціально створеного комітету, цей обов’язок покладено на дияконів та дияконіс. 

Євро-Азіатський дивізіон своїм рішенням щодо рукопокладення жінок зазначив, що у даному 
культурному середовищі, до території якого він належить, питання жіночого висвячення 
сприймається негативно, і дискусії про жіноче священство проходять дуже напружено. Комітетом з 
біблійних досліджень ЄАД у 2013 році була видана спеціальна Резолюція з питання рукопокладення 
жінок, яка була затверджена Виконавчим комітетом Євро-Азіатського дивізіону 6 листопада 2013 
року. У даному документі, насамперед, було зазначено, що «розходження думок, яке спостерігається 
в церковному середовищі, здатне призвести до руйнування церковної єдності, а відтак, враховуючи 
особливості історичного та культурного контексту, в якому церкві доводиться здійснювати служіння 
на території Євро-Азіатського дивізіону, ми не можемо не враховувати особливості того 
культурного середовища, в умовах якого Церква адвентистів сьомого дня Євро-Азіатського 
дивізіону здійснює своє служіння. Вибудовуючи євангельську стратегію в регіонах, в яких більша 
частина населення перебуває під впливом таких релігій як православ’я, іслам, буддизм і, враховуючи 
той факт, що питання висвячування жінок розглядається в них досить болісно, Церква покликана 
проявити особливу чутливість до настільки делікатної теми, щоб не збільшувати і без того високу 
стіну розділень там, де в цьому немає необхідності. Подібна реакція не означає, однак, 
неможливості участі жінок у різних сферах діяльності церкви» [13]. Отже, це питання для Церкви 
АСД є дуже болісним, а відсутність консенсусу може призвести до розколу всередині Церкви, 
адже вже зараз представники постмодерністського напряму Церкви АСД в Нідерландах, 
порушивши робочий курс Генеральної Конференції у питанні жіночого рукопокладення, 
здійснили обряд висвячення Гізели Беркель-Лармоні, яка стала першою в Європі жінкою-
пастором Церкви АСД, а керівництво Церви АСД у Нідерландах, здійснивши цей обряд у гаазькій 
церкві, стало в опозицію до Генеральної Конференції. УУК ЦАСД належить до консервативного 
крила адвентистів, але сама практика висвячення дияконіс, традиційна для ЦАСД, робить цей 
консерватизм більш прогресивним, ніж консерватизм православних. 

Висновки.  
Проведене дослідження гендерної політики Церкви АСД дозволяє зробити такі висновки. 
1. Феміністичний рух, широка демократизація суспільних інститутів змінили соціальне та 

правове становище жінок, у тому числі й статус жінки у релігійному середовищі. 
2. Глобалізація і як інкультурація призвели до трансформаційних процесів у середині 

Церкви АСД. Постмодернізм, який прийшов на зміну модернізму, викликав до життя питання про 
жіноче священство. 

3. Єдиної позиції щодо жіночого священства немає. Існують три підходи до розв’язання 
цього питання: консервативна, ліберальна та поміркована. 

4. Вірні Церкви АСД, які відносяться до Євро-Азіатського дивізіону займають 
консервативну позицію щодо жіночого священства. Вони проводять релігійні практики та 
внутрішню організаційну політику на засадничих принципах, характерних для епохи пізнього 
модерну і не піддаються впливам постмодерну. 
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Summary 

Chernushka I.  The Current Gender Policy SDA Church as the New Humanitarian Paradigm. The 
article investigates gender policy SDA Church and the attitude of the various church organizations. The problems of 
female priesthood and restore social institution diaconal ministry. The opportunities of participation of women in 
different areas of the church. Keywords: gender, policy, church, new humanitarian paradigm. 
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ПРОБЛЕМА «ДУШІ ЛЮДИНИ» У ВИМІРІ  

ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 
 

Доводиться, що антропологічна традиція української філософії пояснює розвиток української 
духовності глибинами її історичної давнини. Показано, що найвиразнішою у дослідженні проблем «душі 
людини» є тема залежності одухотворення життя вимогами сакрального змісту норм Божественних 
заповідей. Саме вони вважаються визначальним чинником міжлюдських стосунків, який перевищує звичаєву 
структуру людського буття застосуванням досвіду принципової відмінності між сущим і належним. 
Ключові слова: душа, дух, кордоцентризм, світоглядна парадигма, цінності, християнство. 

 
У відстеженні змін цивілізаційного поля смислів, трансформації цінностей, культурних 

пріоритетів та соціальних стереотипів, які змінили глибинні основи особистостей, їх ціннісні 
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уподобання і характер взаємодії у глобалізованому світі, важливого теоретичного значення 
набуває досвід осмислення проблем «душі людини» у вимірі релігійних цінностей, а також 
психологічних і етнічних контекстах. Позаяк такий напрям осмислення проблем «душі 
людини» дозволяє відшукувати коріння духу народу в його релігійних віруваннях, а 
національні почуття вважати фактором його ідентифікації. 

Аналіз останніх досліджень засвідчує увагу до пояснення української духовності 
глибинами її історичної давнини, від якої живиться сила звичаєвої структури людського буття. 
Наприклад, В. Горський, Б. Глотов, М. Маринович, М. Попович, Б. Стебельський з’ясовують 
специфіку форм духовної інтерпретації цінностей, які впродовж століть плекали неповторні 
духовні засади буття української культури. Християнство як невід’ємну частину культурної й 
релігійної ідентичності України досліджують Т. Біленко, В. Бодак, Л. Виговський, М. Закович, 
А. Колодний, О. Петрик, Л. Филипович, С. Ярмусь. 

На нашу думку, важливого значення для розуміння сутності проблем «душі людини» у 
вимірі християнських цінностей українського народу можуть мати дослідження 
екзистенціальних векторів буття, в межах якого усталилися могутні імперативи, що цементували 
наявний устрій людських взаємин застосуванням досвіду принципової відмінності між сущим і 
належним, тим що було, і тим, що має бути за християнським покликанням. 

Мета нашого дослідження – характеристика сутності проблем «душі людини» у вимірі 
християнських цінностей українського народу. 

Згідно з християнською релігійно-філософською антропологією суперечність людської душі 
полягає в тому, що вона є певним місцем перетину впливу різноманітних потоків моральної 
спрямованості: добрих і злих, світлих і темних. Так, у народній традиції властивість людських душ 
бути різними за якістю відобразились в таких оціночних судженнях, як «щира душа», «душевна 
людина», а також в негативних – «бісова душа», «бездушна людина». З цих оцінок випливає, що 
сутністю самої душі виступають моральні почуття, ціннісні орієнтири людини. Згідно 
християнського світорозуміння, людина у своєму житті повинна більш за все дбати про духовне 
зростання і запобігати всьому, що породжує і підтримує егоїстичні прагнення, шукати царства 
Божого, прагнути духовного життя [див.: 8, с. 138-141]. 

У міру того, як душа є субстанцією життя, породженою Богом, носієм вічності й можливості 
залучення людини до вищого духовного світу, християнство проголошує безкінечну цінність 
людської душі, незрівнянну зі всіма багатствами матеріального світу. «Яка ж користь людині, що 
здобуде увесь світ, але душу свою занапастить?Або що дасть людина замість душі своєї?» (Матв. 
16:26). У цих словах Ісуса Христа у стислій формі закарбований смисл Євангелія. Шлях 
визволення людської самосвідомості є багатовіковим процесом поступового одухотворення, 
перетворення людини через внутрішнє засвоєння і розвиток божественного джерела у людській 
душі. Так вважає християнська філософія [див.: 1, с. 76-81]. 

Дослідженню проблеми душі людини та духовності в царині християнських цінностей 
українського народу сприяє творча спадщина С. Ярмуся. На думку А. Колодного, цей науковець-
богослов, філософ та історіограф є автором величезного творчого доробку, що охоплює 
різноманітні проблеми, які дивовижно поєднуються між собою темою, наявною в усіх його 
працях, – це духовність і християнські цінності українського народу. Автор зауважує, що 
оригінальність його філософського мислення визначає зорієнтованість на проблеми антропології, 
тут отець в українській філософській думці неперевершений, за словами А. Колодного, адже він у 
своїх підходах до людини, її життя керується не тільки психологічними, а й етнічними критеріями 
[див.: 6, с. 468]. Він посилається на Ю. Мулика-Луцика, який відзначив, як здобуток, науковий 
висновок С. Ярмуся, що до вивчення характеру духовності українського народу потрібно 
підходити із релігійно-філософським критерієм, з особливим використанням етнопсихологічних 
чинників в методології дослідження цієї справи. Враховуючи те, що розуміння духу християнства 
і спосіб християнського світовідношення залежить насамперед від духовності народу, який 
прийняв його, отець-професор, на думку А. М. Колодного, досить специфічно простежує зміну 
духовності українського народу від давніх часів до сьогодення, вводячи при цьому в науковий обіг 
поняття осі духової орієнтації українця й відшукуючи коріння духу народу в ґрунті його 
релігійних вірувань. Саме релігійність, на думку отця-професора, забезпечує людей духовною 
рівновагою, а православність і національні почуття є фактором їх ідентифікації. 
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Очевидно, що значний вплив на формування християнських цінностей українського 
народу і на виведення їх на такий рівень, якими ми бачимо їх тепер, мала дохристиянська 
релігія, до якої виробилося переважно осудливе ставлення. Це переконання український народ 
успадкував ще від давніх римлян, для яких усе, що зрощувалося поза межами привілейованих 
верств вважалося недостойним і поганським. 

Однак серед українських інтелектуалів і богословів були спроби це переконання змінити. 
Так, наприклад, І. Огієнко (митрополит Іларіон) вважав дохристиянську релігію нашого 
народу «старою українською вірою». Він доводив, що «язичеством», тобто поганством її 
зневажливо було названо пізніше. Митрополит Іларіон здійснив це доведення у брошурі, що 
мала назву «Хрещення українського народу» (Варшава, 1925) і у великій праці під назвою 
«Дохристиянські вірування українського народу» (Вінніпег, 1965), яку вважав вступом до 
курсу «Історії Української Церкви». Її цитують і сьогодні, обґрунтовуючи аргументи проти 
зневажливого засудження наших предків у «язичестві» і з’ясовуючи, чи є в українських 
науковців та діячів церкви такі дані, на підставі яких ми могли б вести мову про те, якою саме 
була дохристиянська українська людина та якою була її духовність. 

Для відповіді на ці запитання, наприклад, Г. Ващенко у статті «Традиційний український 
ідеал людини», наводячи літописну характеристику полян, відзначає, що вони були дуже віддані 
звичаям своїх батьків. Вивчаючи основні риси традиційного українського ідеалу людини, 
дослідник вказує на такі її духовні вияви, як міцна віра в Бога, відданість волі Божій і віра у 
провидіння, діяльна любов до ближнього, чесність, мужність, і коли він стверджує, що цей ідеал 
був вироблений ще за княжої Русі, то очевидним вважається, що багато з того було звичайним 
виявленням своєрідної аристократичної вдачі української людини, яка розвивалася і формувалася 
під впливом самої стихії української землі задовго до прийняття християнства. 

Так само у С. Ярмуся ми знаходимо підтвердження того, що маючи раніше зроблену 
класифікацію й означення поняття духовності, а також характеристику дохристиянської 
української людини та українського поняття ідеальної людини, можна зробити деякі конкретні 
висновки. Йдеться про висвітлення тих позитивних елементів дохристиянської української 
духовності, які залишилися живими складниками цієї духовності навіть тоді, коли вона стала 
християнізованою – виповненою Духом і Правдою Ісуса Христа. Згідно з нашим поняттям 
духовності та згідно з означенням її категорій, ми бачимо, що ці категорії є звичайними і 
природними властивостями, а то й потребами людського духу. 

Також увага акцентується на високому етичному рівні старої української релігії, й хоч та 
релігія і була продуктом тільки людського духу, духа самих наших предків, а не релігією 
безпосереднього божественного походження, вона була продуктом природжених людських 
духовних прагнень, природного тяжіння людини до Бога. Відтак зауважується як велике диво, що 
в нашому випадку висновки первісних релігійних шукань були такі шляхетні, коректні та гідні 
захоплення, що деякі з них стали віковічною частиною нашої свідомості та християнської 
духовності українського народу [7, с. 474]. У рефлексіях про духовний світ людини варто 
відзначити те, що в поняття і контекст духовності вкладається та повнота свідомої активності 
людського духу, яка веде людину до ідеалу добра. Вважається, що в духовність людини входить 
активність її розуму, серця і духу, тобто всі прояви її життя, інспірованого ідеалом Найвищого 
Добра, Благодаттю Божественного Духу. 

Тлумаченню цієї думки сприяє розроблена С. Ярмусем схематична й наочна класифікація 
деяких аспектів духовності українського народу. Так, наприклад, «до категорії Віри можна, 
очевидно, зарахувати таку активність людського духу, як релігійна свідомість, знання, 
богопізнання, богобоязнь, побожність, моління, цнотливість, етичність, самовдосконалення, 
духовна розсудливість та зорієнтованість тощо. До категорії Надії можна віднести такі аспекти 
духовної активності: впевненість, довірливість, безжурність, життєрадісність, вдячність, 
працьовитість, творчість, подвижництво, мужність тощо. До категорії Любові можна 
зарахувати:добродушність, людяність, зичливість,приязність, вірність, стійкість,співчутливість, 
служіння іншим, гостинність, милість, мертвенність, посвяту і багато іншого» [12, с. 18-19]. 

Тож  усі ці категорії людської духовності, як прояви її активності, є нормальними 
виразниками людської природи. У дохристиянської української людини відчуття духовних і 
моральних цінностей були розвинуті до високого рівня. Показова в цьому розумінні гуманність 
старого кодексу «Руської Правди». Від цієї активності, від того психічного процесу залежить уся 
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творчість людини, а також засвоєння нею таких абсолютних цінностей, які належать до правди, 
добра, етики, моралі, естетики та інші [див.: 12, с. 19]. 

Тяжіння людини до альтруїстичних і абсолютних цінностей одухотворює людину і уподібнює 
самому Богові. «Проте дохристиянська українська людина прямувала до цих цінностей лише 
інтуїтивно, а найвищої мети свого тяжіння – Ісуса Христа – вона не знала й не була повідомлена про 
Його пришестя. Саме це відрізняло її вірування від вірувань старозавітних» [12, с. 19]. 

Аналізуючи звичаєве українське духовне виховання дослідники наголошують на тому, як 
швидко основні властивості української дохристиянської духовності трансформувалися із норм 
звичайної людяності й почали оцінюватися як євангельські категорії – категорії, які несуть у собі 
сукупність найважливіших релігійних і моральних цінностей. Також зауважується, що саме 
духовність українського народу створила у нас таку моральну категорію, як людяне соціальне 
взаєморозуміння, і вся ця духовність українського народу ще часів Київської Русі була окрасою і 
славою наших предків перед іншими народами. 

Дивлячись на це з перспективи понад тисячолітнього офіційного християнства в Україні, 
треба звернути увагу на те, що духовне виховання нашого народу впродовж століть не зазнавало 
жодного перелому чи відходу від свого кореня. Але, розмірковуючи про сучасних українців, 
маємо зауважити, що люди зараз забувають, що таке явище як духовність – не абстрактна, а 
реальна цінність, отже – не щось потенційне або тільки ідеально бажане. Тому конче потрібно 
збагнути, що духовність є не абстрагованим ідеалізмом, а конкретним життям. 

Зазначимо, що саме о. С. Ярмусю належить запровадження у науковий обіг поняття 
духовності, якісно відмінного від прийнятого в суспільній науці поняття духовності. Він також 
розкрив природу кордоцентризму як одного із докорінних виявів української християнської 
духовності. Як зазначає А. Колодний, такий хід мислення стає тією підвалиною, яка спонукала 
отця взяти на себе завдання впорядкувати праці П. Юркевича. Зокрема, виокремлюється 
антропологічна зорієнтованість як характерна риса українського філософствування, яка 
виводиться від Г. Сковороди через П. Юркевича до І. Огієнка (митрополита Іларіона). 

Позаяк у працях згаданих вище філософів простежується чітка орієнтація на релігійні 
цінності людини, що несуть у собі повчальний і виховний зміст, тому, на нашу думку, доцільно 
осмислити їхній доробок, який має важливе значення для трактування проблеми душі. 

Першим з українських філософів, хто створив власну структуровану систему світоглядного 
вчення, був Г. Сковорода. Як слушно зауважує Т. Чернега, унікальність цієї постаті у 
гармонійному поєднанні раціональних аргументів, у поясненні природи взаємодії світу природи і 
світу людей з емпатійним переживанням обґрунтованих принципів світовідношення [11, с. 17]. 
Саме Г. Сковорода навчав, що філософія – це життя, але філософія виправдовує своє існування 
обслуговуванням духовності. Тобто, Г. Сковорода говорить про духовні цінності людини, які 
мають бути в ній присутні для створення душевної рівноваги за допомогою якої людина досягає 
вищої мети та ідеалу людської істоти – сповненої духом, благородністю, світлом і мудрістю. Саме 
такою філософ бачить душу людини, яка живе у злагоді з собою та світом. 

Міцна віра в Бога, у провидіння, смиренність, діяльна любов до ближнього, правдивість, 
мужність і любов до знання при цьому постають як реальні ідеали людської душі та серця. Як 
підкреслює М. В. Попович, це життєвий кордоцентризм і нормальні вияви властивостей природи 
українця. А від цієї активності та психічного процесу залежить уся творчість людини, а також 
засвоєння нею абсолютних цінностей, які належать до правди, добра, краси. Завдяки цій 
активності людина підноситься над примітивним душевним рівнем, на якому переслідуються 
лише егоїстичні цілі, й змагається до цінностей лише відносного порядку [див.: 9]. 

Критичні рефлексії щодо творчого доробку проф. Н. Григоріїва, дали підстави С. Ярмусю 
для висновку про те, що структурно духовність українського народу «наростає з темних глибин 
душі», але не тільки з душі індивідуальної людини, а й з колективної душі народу, з його довгого 
історичного досвіду [див.: 12, с. 127]. Також зауважується, що цей досвід так глибоко укорінився в 
українську істоту, що, згідно з Г. Ващенком, він став другою натурою української людини. 
Джерела цього духовного досвіду – непроглядна глибина нашої історичної давнини й непроглядна 
глибина самого українського єства. На думку вченого, в ґенезі народу і в ґенезі його історичної 
долі цей духовний досвід має вирішальне значення. Крім того, не слід забувати, що у своїй ґенезі 
наша українська духовність і наш духовний досвід виростають і розвиваються з глибин нашого 
серця і що ця духовність керується законами серця [див.: 3, с. 19-21]. 
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У контексті нашої теми доречно звернутися до кордоцентричного акценту у рефлексіях 
Г. Сковороди щодо антропологічної проблематики. Це особливо стосується запропонованої ним 
теми поняття «сродності» і тайни християнських покликань. Ці категорії на перший погляд 
можуть видатися аналогічними, але за своєю природою вони є категоріями суперечними. Про них 
можна сказати, як вважає Є. Глива – дослідник творчості Г. Сковороди, що «сродність» стосується 
суті антропологічної онтології, а християнське покликання відводить увагу людини в царину її 
есхатології, тобто її долі, незважаючи на те, чи та доля «сродна» певній людині, чи ні [див.: 4]. 

Опрацювання поняття «сродності» не було оригінальним висновком Г. Сковороди. Відомо, 
що авторство цього поняття належить римському філософу Епіктету (прибл. 50-130 рр.). 
Г. Сковороді належить пріоритет розробки цієї концепції й введення її в контекст української 
філософської думки. Тож, можна говорити про те, що Г. Сковорода здійснив певну адаптацію 
цього вчення для української філософської думки, з урахуванням особливостей українського 
менталітету та світобачення [див.: 2, с. 82-87]. 

Радикальнішою проблемою у вченні Г. Сковороди про «сродность» є проблема 
антропологічного характеру. Він наближує свою концепцію «сродності» до своєрідного 
предестинаційного фатуму, чим послаблює православне учення про свободу волі людини, про 
можливість людини чинити спротив будь-якому фатуму та про її особисту відповідальність за 
творення своєї долі у позитивному й негативному сенсах. У тому й полягає цінність людини, що 
вона може стати проти будь-якого фатуму та «сродної» предестинації й керуватися в житті силою 
свого персонального логосу і силою волі. А, як нам відомо, аксіологічні орієнтації людини 
звертаються до досягнення щастя, волі, мудрості та злагоди між мирськими потребами людини та 
покликами і потребами її душі. Суттєвим є твердження, що «сродна» праця – це професія, яку 
людина вибирає згідно з власною природною схильністю до неї, улюблена професія, виконання 
якої приносить людині моральне задоволення. 

Г. Сковорода займався філософією впродовж усього життя і робив це з природної 
необхідності мати душевний спокій, чисте серце та постійне примирення з Богом. Сюди також 
входить чистота совісті, бо це той самий внутрішній світ людини, на гармонії якого засновується 
щастя. Проблемі внутрішнього спокою він присвятив такі твори як «Розмову п’яти подорожніх 
про істинне щастя в житті» і «Кільце». Це – діалог про душевний світ і внутрішній спокій. 

Так, наприклад, згідно з ученням Г. Сковороди, проблема чистоти та радості серця настільки 
важлива, що на неї розраховане все, що відбувається в житті людини. Філософ відзначає, що якби 
над тим замислитися, то стало б очевидним, що вся людська винахідливість зводиться тільки до 
одного – до радості серця, тобто душевного вдоволення. На це проектується все учення 
Г. Сковороди. Так, він пише: «…бажаю, щоб душа твоя, як Ноєва голубиця, не знайшовши ніде 
спокою, повернулася до серця твого, до того, що спочиває у серці твоїм, щоб збулося Ісаїне 
речення: Будуть основи твої вічні родом родів, і назвешся творителем огорож, і стежки свої 
посередині заспокоїш» [10, с. 144]. Ось до якого саме захисту щастя спрямовується вся діяльність 
людська. Але найвище благо – всередині нас, у чистоті совісті та душі. 

Багато уваги Г. Сковорода присвятив проблемі серця. Згідно з його наукою, Серце є 
центральною силою людини, Божественна іскра в ній, центр душі. Він ототожнює серце з душею, 
хоча замість звичного нам терміну застосовував у своїх творах саме термін «Серце», що є 
ближчим для української філософії часів діяльності мислителя. Ця проблема широко трактується в 
його творі «Наркіс», у тісному зв’язку з проблемою самопізнання.  

Додамо, що Г. Сковорода у своїх роздумах про єдність душі та серця був не поодиноким. Так, 
наприклад, аналізуючи християнську релігійно-філософську антропологію, від послань апостола 
Павла до творів російських філософів кінця ХІХ – початку ХХ століття, можна виділити розуміння 
ними душі, як глибинної основи людського єства, як частки Святого Божого Духу, який живе 
всередині кожної людини, є джерелом і ціллю її духовності. Дійсно, органом Духу в християнській 
традиції є серце. Християнство вважає серце глибинним ірраціональним каналом поєднання душі з 
Богом, багато підтверджень цієї думки можна зустріти у Старому і Новому заповітах. 

Д. Чижевський, досліджуючи теоретичну спадщину Г. Сковороди, відзначає, що філософія 
серця українського мислителя ґрунтується на Священному Писанні і на платонізмі. Але все 
трактування Серця Г. Сковородою є «божественним». На це, зокрема, звертає увагу 
В. С. Горський, відзначаючи, згідно з Д. Чижевським, філософ задивляється в Серце (душу) як у 
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світ тихий, мирний, прозорий, тобто – чистий, тому що від нього залежить лад людського життя і 
його примиренність з Богом [див.: 5, с. 275-277]. 

Г. Сковорода глибоко переймався проблемою Серця, цим блаженним станом людини. 
Пізнання самого себе і Бога в серці своєму, шукання душевного спокою та збереження чистоти 
Серця – все це пов’язується ще з однією категорією щастя, а саме – з примиренням людського 
духу з Богом. Згідно Г. Сковороди, людина, пізнаючи себе, тоді ж пізнає й Бога, вона просвітлює 
свій внутрішній світ, очищає серце, пізнає свою цілісність-повноту і знаходить душевний спокій. 

Узагальнюючи характеристику українськими інтелектуалами душевного і духовного життя 
людини як осереддя антропологічної онтології, можна дійти висновку, що сутність проблеми 
«душі людини» у вимірі християнських цінностей українського народу полягає у: суперечливій 
природі людської душі, яка постає як місце перетину впливу добра і зла, як осереддя ціннісних 
орієнтирів людини, тобто прагнення пошуку царства Божого, або духовного зростання; 
придатності язичницької української духовності до адаптації із християнськими чеснотами 
активності людського духу, виявленні точок дотику між інтуїтивним, звичаєвим та 
концептуальним, богословським обслуговуванням смисложиттєвих, екзистенціальних векторів 
буття; необхідності з’ясування явища духовності як реально існуючої, а не лише потенційно 
можливої чи ідеально бажаної дійсності. 
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Summary 

Zdorovenko L. The Problem of “Human Soul" in the Dimension of Christian Values of the Ukrainian 
People. Proved that anthropocentric tradition of Ukrainian philosophy explains the development of Ukrainian 

spirituality by its historical depths of antiquity. Theme of depending inspiration of sacred meaning of life demands 
the norms  of God's commandments which are the most expressive in the study of the problem of "human soul". The 
yare the determining factor of interpersonal relations experience through the use of fundamental differences between 

the existent and essential. Keywords: soul, spirit, cordocentrism, paradigmworldview, values, Christianity.
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ЕТИКА, ЕСТЕТИКА, ТЕОРІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ 
 
 
 
 

© Dr. Iwona Błaszczak  
Warschauer Naturwissenschaftliche Universität (Warshawa, Polish) 

 
ÜBERREDUNGSKUNST UND MANIPULATION – ETHISCHE 

GRENZEN DES ÖFFENTLICHEN AUFTRETENS   
 

„Weisheit ohne rhetorische Überzeugungskraft 
nütze dem Staat kaum, und Beredsamkeit ohne Weisheit 

könne ihm sogar schweren Schaden zufügen 
und bringe niemals Nutzen“ 

Cicero 
 
Menschen bilden Sprache, die das Produkt des gesellschaftlichen Handelns sowie ein unerlässliches Element 

unserer Zivilisation darstellt. Eben dieses Phänomen des öffentlichen Auftretens, während dessen der Redner fähig ist, 
ein breites Publikum zu beeinflussen, wurde zum Anstoß zur Anfertigung des vorliegenden Artikels. Schon im Altertum 
wussten die Philosophen, dass entsprechend gewählte Worte, auf originelle Art und Weise geäußerte Gedanken ihnen 
Ruhm wie auch Anerkennung des Volkes gewährleisten. Dies trug zur Entstehung von Rhetorik bei, deren Kunst auch 
bis heute fortgesetzt wird. Die Sprache des öffentlichen Auftretens unterliegt einer ständigen Entwicklung, ist 
dynamisch, nichtsdestotrotz basieren die meisten Regeln auf altertümlichen klassischen Kriterien bzw. Richtlinien. 
Schlüsselwörter: Ethische Grenzen des öffentlichen Auftretens, erfolgreiche Überredungskunst, Manipulation. 

 
Einführung. 

Menschen, die öffentlich auftreten, müssen unaufhörlich ihr Wissen erweitern und die Fähigkeit 
zur rhetorischen Überredung, die die Effektivität der übermittelten Informationen garantiert, 
vervollkommnen. Anerkennung gewinnt der Redner, welcher sich durch einen außergewöhnlichen Stil 
sowohl eigener Person als auch seiner Sprache auszeichnet. Die Überredungskunst des Wortes beruht 
nämlich darauf, dass man eigene Rechte vorstellt und die Unterstützung des Publikums erobert, indem 
man die Regeln der Ethik beachtet. Chance, gesellschaftliche Unterstützung zu erobern, haben 
insbesondere die Redner, welche ihre Autorität u.a. durch erfolgreiche öffentliche Auftreten erlangen. Zu 
den Aufgaben der öffentlich auftretenden Personen gehört nicht nur sich gut zu präsentieren, sondern 
auch Zuhörer von ihren Argumenten zu überzeugen sowie Vertrauen und Respekt zu gewinnen. 

Die Thematik des vorliegenden Artikels bezieht sich auf den exakten Zusammenhang zwischen der 
Fähigkeit, mit dem Wort umzugehen sowie das perfekte Image des Redners aufzubauen, und der 
Einhaltung der geltenden ethischen Regeln.   

Dieser Artikel weist auf die Unterschiede hin, die zwischen Überzeugungskraft und 
Manipulationsverfahren vorhanden sind und hebt die Rolle wie ach Bedeutung der ethischen Regeln im 
öffentlichen Auftreten hervor.  

 
Ethische regeln im öffentlichen auftreten. 

Schon die antiken griechischen Denker setzten sich mit der Problematik der rhetorischen Kunst und 
ihrem Zusammenhang mit der Ethik auseinander. Sie betrachteten Rhetorik nicht als eine Sammlung von 
technischen Kniffen, dank welchen man den Gegner unterdrücken könnte, oder von Vorschriften, die mit dem 
eigentlichen Wesen dieser Kunst kaum etwas zu tun haben. Rhetorik bedeutete für sie eine Methode der 
zwischenmenschlichen Kommunikation in Bezug auf das gesprochene und geschriebene Wort sowie eine 
Methode, deren man sich bedient, um nach der Determination der Wahrheit und Falschheit zu suchen oder 
über die Wahrheit und Falschheit in der bestimmten realen Situation zu entscheiden1. Es ist demzufolge 
empfehlenswert, über so verstandene Rhetorik und ihren Zusammenhang mit der Ethik nachzudenken. 

                                                 
1 A. P. Stefańczyk, Teoretyczne założenia ‘Retoryki’ Arystotelesa, w: Retoryka antyczna i jej dziedzictwo, Warszawa 1996, 
S. 35. 
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Der hervorragende Philosoph Aristoteles verband Rhetorik und Ethik mit dem Streben nach dem 
menschlichen Glück. Er behauptete: „Jede Kunst und jede Untersuchung, in gleicher Weise auch jede 
Handlung und jede Wahl, scheint nach einem Gut zu streben. Deshalb wurde zu Recht das als das Gute 
bezeichnet, wonach alles strebt“1. 

Die zeitgenössischen Philosophen fassen Ethik auf ähnliche Art und Weise auf. G. E. Moore ist der 
Meinung: „Man soll nur solche Handlungen ausführen, die bewirken, dass im Weltall mehr Gutes in 
Erscheinung tritt, als fände dies im Falle von allen anderen Handlungen statt”2. 

So verstandene Rhetorik von Aristoteles impliziert bestimmte Ansichten im Hinblick auf: Natur der 
Wirklichkeit, Fähigkeit des Gehirns zu ihrer Erkenntnis, Natur der Sprache, und insbesondere Natur der 
menschlichen Person, die diese Methode anwendet. Von daher ist die Bedeutung der Rhetorik abhängig 
von: Epistemologie, Anthropologie und Metaphysik des philosophischen Systems, in dem sie vorkommt. 
Dieser Zusammenhang gilt im Übrigen auch andersrum – das Respektieren von Regeln der rhetorischen 
Kunst stellt den verfochtenen philosophischen Thesen ihre innere Widerspruchsfreiheit, Wahrheitsgehalt, 
Objektivität, Vernünftigkeit und Rationalität sicher. Das ist ganz natürlich, weil Rhetorik von der Seite 
des bestimmten Bereiches der menschlichen, verstandesmäßigen Handlung analysiert wird.  

Der bereits erwähnte Aristoteles misst der Rhetorik große Bedeutung bei, unterstreicht ihre 
Beziehung zu Politik, Logik, Epistemologie. Rhetorik stellt für Aristoteles eine eigentümliche 
Methodologie des Diskurses mit anderen dar. Ihre Aufgabe ist es, dies zu entdecken, was in Bezug auf 
jeden Gegenstand überzeugend sein kann und eine bestimmte Person davon zu überzeugen3. So 
verstandene Rhetorik befasst sich mit den Regeln, die in der erfolgreichen, zwischenmenschlichen 
Kommunikation für unentbehrlich gehalten werden.  

Aristoteles betont, dass der richtige Diskurs in hohem Maße von dem Ethos des Redners, zu dem 
seine intellektuellen und moralischen Qualifikationen gehören, abhängt. Insbesondere hebt er die 
Verantwortung für das verfochtene Wort hervor. 

Dies führt zu der Schlussfolgerung, dass das Erscheinen von bestimmten ethischen Normen 
ermöglicht, das Böse zu vermeiden, das den Menschen herabwürdigt. Ethik ruft auf, solche Wirklichkeit zu 
bauen, die auf universellen Werten basiert. Somit wirft sie den öffentlich auftretenden Personen 
Verantwortung für die Taten und Worte auf, die sie in der Öffentlichkeit aussprechen. Jegliche Handlungen, 
welchen Lügen zugrunde liegen, sind unethisch. Niemand will ungerecht behandelt werden. Wenn man 
falsche Informationen übermittelt, heißt es, dass man anderen mangelnde Achtung schenkt, Neigung zur 
Manipulation aufweist und so versucht, andere Menschen zu einem bestimmten Ziel auszunutzen.  

Dank Ethik besteht die Möglichkeit, die Grenzen des Anstandes in Intentionen und beabsichtigten 
Zielen der Redner auszumachen. Im Gegensatz zu allen Sportdisziplinen, wo die Regeln klar festgelegt sind, 
ist es im Falle vom öffentlichen Auftreten schwer, den Betrug am Zuhörer aufzudecken und zu beweisen, und 
genauso ist es mit dem Schikanieren des Gegners. Und eben Ethik zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, die 
unredliche Vorgehensweise von der, die in der Annahme nur laut persuasive Ziele hat, zu unterscheiden. 
Durch auferlegte Normen und Regeln in der Sprache des öffentlichen Auftretens propagiert Ethik solche 
Werte, welche die ganze Gesellschaft bilden. Sie setzt voraus, dass jeder für seine Vergehen, jegliche Verstöße 
gegen Recht sowie egoistische Beweggründe, von denen er sich leiten lässt, bestraft werden sollte. 

Öffentliche Rede, ähnlich wie Taten, unterliegt ebenfalls angewiesenen Regeln. Die Beachtung der 
ethischen Richtlinien hat nämlich zum Ziel, solche Inhalte zu vermeiden, welche soziale Ordnung 
zerstören und zur Aggression wie auch zum Hass führen. Das öffentlich ausgesprochene Wort darf 
keinesfalls Beispiel einer Idee sein, die das Böse verherrlicht oder soziale und kulturelle Werte 
herabmindert. Alle vulgären Worte, alle beleidigenden, gegen bestimmte Individuen oder soziale 
Gruppen gerichteten Aussagen sollten auf allgemeine Missbilligung sowohl von der Seite der 
Gesellschaft als auch der öffentlich auftretenden Personen stoßen. 

Ethische Regeln im öffentlichen Auftreten zählt S. Trzeciak auf. Die erste besagt, dass man die 
Verantwortung für die Worte, die man ausspricht, tragen sollte. Die durch negative Emotionen 
beeinflussten Feststellungen können nicht nur diverse Probleme bereiten, sondern auch persönliches Leid 
zufügen. Allerlei wörtliche, anderen gegenüber verwendete Beleidigungen zeugen in erster Linie vom 
moralischen und ethischen Niveau des Angreifers. Die zweite Regel warnt wiederum davor, in die 
Privatsphäre des Gesprächspartners einzudringen 4. 

                                                 
1 A. MacIntyre, Krótka historia etyki, Warszawa 1995, S. 45. 
2 Ibidem, S. 312. 
3 Arystoteles, Retoryka, 1355b 25-34. 
4 S. Trzeciak, Kampania wyborcza, Poznań 2008, S. 206-208. 
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Man kann mit Sicherheit annehmen, dass die öffentlich ausgesprochenen Worte ethischer 
Rigorosität unterliegen müssen. Unerhörte Aussagen sollten demnach allgemeine Kritik hervorrufen. Dies 
kommt jedoch ganz selten vor, über unangemessene Verhaltensweisen, Aggression, allerlei unredliche 
und unmoralische Handlungsweisen wird meistens hinweggesehen. Zum Thema der medialen 
Verantwortung für öffentliche Auftreten äußert sich Z. Sareło: „Kommunizieren und Medien sind die 
Macht, die Einfluss auf die Gesellschaft und ihre Kultur nimmt. Demgemäß besteht also ein exakter 
Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Gesellschaft, Massenmedien und der Person. Aufgrund 
der Exaktheit dieser Beziehung ist die moralische Korrektheit im Bereich der sozialen Kommunikation 
unheimlich relevant. Moralisch sträfliches Verhalten in der Öffentlichkeit zieht nach sich verhängnisvolle 
Folgen für die einzelnen Personen und für die ganzen Gesellschaften”1. 

 
Das elaboration likelihood modell von R. Petty und J. Cacioppo 

Jedes öffentliche Auftreten ist als eine Form der zwischen dem Absender und dem Empfänger 
stattfindenden Kommunikation zu verstehen, welche die Verwirklichung der konkreten Ziele anstrebt. 
Hinzu gehört u.a. der Versuch, die Einstellung des Zuhörers zu ändern. Mit der Frage der 
Einstellungsänderung durch entsprechend gestaltete Mitteilung beschäftigten sich genauer zwei Gelehrte, 
R. Petty und J. Cacioppo. Sie entwickelten „Das Elaboration Likelihood Modell”, das zwei zur 
Einstellungsänderung führende Wege der Auswirkung auf den Zuhörer zeigten.   

Dieses Modell stützte sich auf zwei Hauptfaktoren: „Hohe Glaubwürdigkeit der Informationsquelle 
sowie starke, in einer Mitteilung enthaltene Argumente”2. 

Die Argumente und die Art, wie man eine Situation analysiert, trugen somit dazu bei, dass zwei 
Wege entstanden, welche ermöglichen eine Mitteilung zu verarbeiten. 

Der Erste zur Einstellungsänderung führende Weg heißt zentrale Verarbeitung der Mitteilung. Der 
Redner orientiert sich hierbei an den rationellen Argumenten, indem er alle Informationen einer 
Verarbeitung, und anschließend einer Analyse und Auswertung unterzieht. Bei der Wahl solcher 
Verarbeitungsart wird eine größere intellektuelle Anstrengung benötigt. In der Konsequenz halten die 
Einstellungsänderungen lange, was sich ebenfalls aus der bewussten Inhaltsanalyse ergibt. 

In Opposition zur zentralen Verarbeitung der Mitteilung steht periphere Verarbeitung. Sie beruht 
darauf, dass man eine Mitteilung entweder akzeptiert oder ablehnt, wohlgemerkt beim gleichzeitigen 
Mangel am kognitiven Engagement. Der Empfänger beruft sich auf die nebensächlichen Hinweisreize 
wie: die Glaubwürdigkeit des Gesprächspartners oder den Preis. 

Das Ergebnis des Modells der Mitteilungsverarbeitung hängt allerdings von der Verarbeitungsart ab, 
für die sich der Empfänger entschieden hat. Zugleich stellt sich die Frage: Warum werden manche Fragen 
verarbeitet und gründlich analysiert, und andere hingegen flüchtig hingenommen oder gleich abgelehnt?   

Die Ursachen dafür liegen in der Motivation zum Handeln, und sie entsteht, wenn das eigene Ego 
eingeschaltet wird. Auch das persönliche Engagement für das Problem übt Einfluss darauf aus, dass die 
Kraft der Argumente wichtiger als die äußeren Merkmale wird. Nichtsdestotrotz, wenn das Thema die 
Aufmerksamkeit des Empfängers nicht fesselt, tritt es in den Hintergrund, hört auf, andere zu 
interessieren. In der Folge führt dies dazu, dass die Rolle der rationellen Argumente zugunsten der 
anderen, sie begleitenden Umstände verringert wird. 

In Bezug auf das von R. Petty und J. Caciopp vorgeschlagene Modell spielt die Art der Argumente 
eine sehr große Rolle. Wir unterschieden unter ihnen starke, schwache und neutrale Argumente.  

Nach R. Petty und  J. Cacioppo ein starkes Argument: „ist ein solches, welches – hingenommen 
und analysiert von dem Empfänger – das gewünschte Denken hervorruft”3. 

Von daher können sie die Einstellung des Empfängers nachhaltig beeinflussen.  
Eine andere Art der Argumente sind so genannte schwache Argumente. Sie rufen Widerstand 

hervor und verursachen, dass man das Gegenteil dessen erreicht, was man vorhat, in dem Fall heißt es, 
eine andere Reaktion als die, die man erwartet. Die letzte Art der Argumente sind neutrale Inhalte, also 
solche, welche keine eindeutige Reaktion beim Empfänger auslösen. Nur Argumente allein können 
allerdings nicht gewährleisten, dass die Mitteilung den gewünschten Erfolg bringt.  

Wenn man die Elaboration Likelhood Modell im Kontext des öffentlichen Auftretens betrachtet, 
sollte man erwähnen, dass für jüngere Empfänger wie Kinder eher die periphere Verarbeitung attraktiver 
zu sein scheint. Dies bestätigt die Unvollkommenheit der kognitiven Prozesse bei jungen Menschen. 
Darüber hinaus sind für die Zuhörer der bestimmte Moment und die eventuellen aus ihm zur gegebenen 

                                                 
1 Z. Sareło, Media w służbie osoby, Toruń 2000, S. 51. 
2 E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003, S. 219. 
3E. Griffin, op. cit., S. 233. 
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Zeit hervorgehenden Vorteile vonnöten. Wollen die öffentlich auftretenden Personen dennoch bei ihren 
Zuhörern feste Einstellungsänderungen bewirken, ziehen sie die zentrale Verarbeitung der Mitteilung vor. 

 
Überredungskunst oder manipulation – findung eines gemeinsamen nenners 

Jeder Mensch hat eigene Erwartungen hinsichtlich der Wohlstandssicherung, Geborgenheit, 
Verwirklichung der bestimmten Ideen und Beachtung des Ehrgefühls wie auch der Religionsfreiheit. 
Ähnlich geschieht es im Falle von den einzelnen sozialen Gruppen, welche gemeinsame Postulate 
verbinden. Was trägt dazu bei, dass ein Redner einen Sieg erringt und der andere eine Niederlage 
erleidet? Hierbei reicht nicht aus, das Wissen über die nötigsten Bedürfnisse und die sozialen 
Erwartungen zu vertiefen. Die Findung eines gemeinsamen Nenners besteht nämlich darin, glaubwürdige 
Informationen, welche reale Ziele voraussetzen und demzufolge ihre Realisierung garantieren, 
vorzustellen. Für die oben genannten Schritte treffen die öffentlich auftretenden Personen zwei folgende 
Maßnahmen: die Sprache der Überredungskunst und die Sprache der Manipulation. Im öffentlichen 
Auftreten und im Wortgefecht gewinnt des Öfteren der Meister der Manipulation, der nichts mit dem 
Menschen zu tun hat, der danach strebt, die Wahrheit zu übermitteln und die Erwartungen der bestimmten 
sozialen Gruppen zu erfüllen. Bewährte Kniffe wie auch verschiedene Tricks können zweifellos das 
Bewusstsein der Empfänger beeinflussen. 

Die Grundvoraussetzung der öffentlich auftretenden Personen ist es, die Zuhörer von ihren Rechten 
zu überzeugen. Der Gebrauch von starken Argumenten, die Darstellung jeglicher Fragen im falschen oder 
guten Licht bedeuten noch keine Manipulation, nun aber unter der Bedingung, dass der Redner von 
seinem Recht überzeugt ist und sich nach der Wahrheit richtet. Das ist die Sprache der Überredungskraft. 
Sie setzt keine Elemente der Propaganda und der Manipulation voraus. Sie reicht bis in die altertümliche 
Rhetorik zurück, welche zum Ziel hatte, Zuhörer zu bestimmten Ideen und Handlungen anzuspornen 
sowie zu überreden, indem man sich zugleich nach den Ehrlichkeitsgeboten richtet und die gegebenen 
Fragen möglichst redlich und objektiv schildert.   

Die Tatsache, dass man sich der ausgefallenen stilistischen Figuren bedient, geht nicht immer aus 
dem Willen zur Manipulation hervor. In der Überredungskunst dienen sie dazu, diese Erscheinungen zu 
veranschaulichen, welche der Redner so dursichtig wie möglich darstellt, damit sie an die Vorstellungskraft 
der Zuhörer gelangen. A. Kampka behauptet: „Für viele ist Überredungskunst ein axiologischer Begriff. (...) 
Andere wiederum stellen Überredungskunst der Propaganda oder Manipulation gegenüber. Unter 
Überredungskunst verstehen sie die offensichtliche und ehrliche Überzeugungsarbeit, welche die 
Intentionen des Absenders nicht verbirgt und das Wohl des Empfängers zum Ziel hat, Manipulation, 
Demagogie, Indoktrination oder Propaganda deuten sie hingegen als das Überzeugen des Empfängers und 
zwar von dem unaufrichtigen Absender, der ausschließlich eigene Vorteile in Rücksicht nimmt”1. 

Überredungskunst bewegt nicht zu destruktiven Vorgehensweisen, verbreitet keinen Hass und 
keine Vorurteile. Sie orientiert sich an den bestimmten Regeln, welche persönliche Güter und 
Menschenwürde nicht verletzen. Über die griechische Tradition von Rhetorik spricht sich J. Kohout 
aus: „Die Griechen schenkten in ihren Werken viel Aufmerksamkeit der Frage der Wahrheit in der 
Redekunst und der Ethik des Rhetors. Sie wussten denn, so wie das Messer das Brot schneiden oder das 
Herz durchstechen kann, so kann die Sprache tausende von Menschen zu großen Taten wie auch zur 
wilden Zerstörung anregen”2. 

Demnach beruht die Sprache der Überredungskunst darauf, die Unterstützung der Empfänger 
mit Hilfe von den das wahre Bild des gegebenen Ereignisses darstellenden Argumenten zu erobern. 
Dies ist der Anstoß dazu, gewisse Entscheidungen zu treffen, welche mit den realen Vorteilen für die 
Empfänger der Mitteilung zusammenhängen. Überredungskunst übt keinen Druck auf den Zuhörer 
aus, schüchtert niemand ein und erpresst nicht. Die Gruppe der Empfänger trifft selbstständig 
individuelle Entscheidungen und hat Recht, mit den Postulaten vom Absender nicht 
übereinzustimmen, sie abzulehnen oder ganz abzustreiten, ohne jegliche Konsequenzen tragen zu 
müssen. Überredungskunst bedarf vor allem der Fähigkeit, die Zuhörer zu überzeugen, ihr Vertrauen 
zu gewinnen sowie die Autorität des Redners zu bauen. 

Es gibt vielerlei Taktiken sowohl auf der sprachlichen als auch nonverbalen Ebene. Entsprechend 
gewählte bzw. gebaute Worte, Sätze, Feststellungen sowie Fragen werden durch vertrauenserweckendes 

                                                 
1 A. Kampka, Perswazja w języku polityki, Warszawa 2009, S. 36. 
2 J. Kohout, Retoryka. Mowa zjednuje ludzi, Gliwice 2002, S. 25. 
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Aussehen, Mimik und Gestik gefördert. Das Aneignen der Manipulationstechniken auf der verbalen und 
nonverbalen Ebene führt dazu, dass man so die meisterhafte Lügenkunst gewinnt, welche schwer 
aufzuspüren ist und dem Manipulierer große Vorteile verschafft. Alles tendiert in die Richtung, die 
Tatsachen auf übertriebene Art und Weise darzustellen oder die Schattenseiten einer Frage zu verbergen, 
was wiederum den Wert der gewählten Probleme vermindert. Die so handelnden Personen bauen vor 
allem Vertrauen auf, schaffen Illusion der Glaubwürdigkeit mit Hilfe von Worten, Sympathie erregendem 
Aussehen wie auch auf ehrliche offene Haltung hinweisenden Gesten. Manipulation beruht auf dem 
einseitigen Vorteil, das ist eine Relation zwischen dem Lügner und dem potenziellen Opfer. Der 
Manipulierer will sich die besten Vorteile verschaffen. Nie wird er sein ehrliches Image präsentieren. 
Zugleich wird er seine Person immer gemäß den sozialen Erwartungen vorstellen. Anstatt eigene 
wirkliche Vorzüge, Fähigkeiten und Leistungen aufzuzählen, wird er Eigenwerbung betreiben. Außer mit 
dem Wort wird er darüber hinaus Sympathie durch positives Aussehen gewinnen. Tadelloses Aussehen, 
warmer Blick, aufrichtiges Lächeln in Verbindung mit der Geste der offenen Hände, ruhige Bewegungen, 
aufrechte Körperhaltung sowie Selbstbewusstsein ausdrückende Einstellung stellen einen wesentlichen 
Trumpf dar, insbesondere wenn man gleichzeitig jegliche Manipulationsmaßnahmen ergreift. Zum 
manipulativen Charakter der Selbstpräsentation äußert sich M. Karwat, der behauptet, dass: 
Selbstpräsentation in ihrem Wesen, wenn sie zum Ziel hat, positive Eindrücke auf andere zu machen wie 
auch positive Einstellung zu hinterlassen, immer ein Element der Manipulation enthalten wird1. 

Es kommt vor, dass die Überredungskunst an die Propaganda grenzt, welche zahlreiche 
Manipulationsfallen nach sich zieht. Die Anwendung der Überredungskunst kann zugleich ein unfaires 
Spiel den Empfängern gegenüber zur Folge haben.  

Dann tut sich die Frage auf, wo man die Grenze zwischen Überredungskunst und Manipulation 
setzen sollte und ob dies überhaupt ausführbar ist. Eine absolute Objektivität der öffentlich auftretenden 
Person, die sich der Sprache der Überredungskunst bedienen sollte, zu bewahren, ist nicht möglich. Jede 
Argumentation enthält doch schon gewisse Elemente der mehr oder minder bewussten Manipulation. 
Jeder Mensch, der sich selbst hoch schätzt, wird ein positives Bild seiner Person und demzufolge auch 
seiner Rechte darstellen. Der Redner kreiert so ein Image, welches eine Menge Befürworter hinreißt. 
Deswegen lässt sich die Anwendung der technischen Maßnahmen aus dem Grenzgebiet zur Manipulation 
nicht vermeiden. Man darf aber nicht vergessen, dass die Sprache der Redner, auch diese mit den laut 
persuasiven Voraussetzungen, nicht ganz frei von der Manipulation ist. Schon wenn man andere von 
seinen Rechten überzeugt, heißt es, dass man sich auf die stärksten, Erfolg bringenden Argumente 
bezieht. Damit sie stichhaltig sind, braucht man solche Mittel, welche die besprochenen Erscheinungen 
und Fragen im guten Licht erscheinen lassen. 

 
Variante der manipulationstaktiken im öffentlichen auftreten 

Es gibt viele Manipulationstaktiken, von denen sich die Redner ganz bewusst Gebrauch machen. 
Sie sind eine Art des Spiels, zu dem der Redner seine Zuhörer einlädt. Wenn der Redner über die 
Fähigkeit verfügt, mit der Lüge geschickt und auf unaufspürbare Art und Weise umzugehen, steigt 
somit seine Chance Unterstützung zu gewinnen. Zugleich, je mehr die Zuhörer für Manipulation 
anfällig und sich dessen nicht bewusst sind, dass in der Hinsicht bestimmte Techniken bestehen, desto 
größer die Gefahr, dass sie in die Falle schöner Worte sowie unerfüllter Versprechungen fallen.  Um 
das zu vermeiden, muss man die meist gebrauchten Manipulationsmethoden kennen, welche von den 
Rednern angewendet werden. Hinzu gehören verschiedene Sprachwerkzeuge, Populismus und 
Diskreditierung des Gesprächspartners. 

1. Sprachwerkzeuge zur Manipulation 
Stilistische Mittel, mit welchen man beabsichtigt, den Wortschatz zu erweitern oder eine 

Erscheinung zu veranschaulichen, dienen nicht nur zur Gestaltung der rhetorischen Reden. Die Redner 
machen sie sich mit Erfolg ebenfalls in der Sprache der Manipulation zunutze. Die oben erwähnten 
sprachlichen Maßnahmen finden breite Anwendung bei den Manipulationstaktiken. In der populistischen 
Sprache kann man viele wörtliche, Euphemismen und Periphrasen enthaltende Elemente finden.  

Das öffentliche Auftreten zählt zu den dynamischsten, differenziertesten Spracherscheinungen. Es 
beruht auf Wortspiel, Jonglieren mit den stilistischen Mitteln und meisterhaftem Wortgefecht.  

                                                 
1 Ebenda, S. 82. 
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2. Populismus 
Eine der während des öffentlichen Auftretens am häufigsten verwendeten Manipulationstaktiken ist 

Populismus. Dieser Methode liegen die populistischen Losungen zugrunde, welche positive, sich leicht 
ins Gedächtnis prägende Botschaften beinhalten.  Sie basieren auf der Art von Slogans, die sich knapp 
und bündig wie auch ganz sachlich auf die Emotionen des Empfängers beziehen. Wendet der Redner 
diese Technik an, schlüpft er so in die Rolle des Führers bzw. des Interessenvertreters. Er identifiziert sich 
mit seinem Zuhörer und bestärkt bei ihm den Glauben an ein besseres Leben. Er ist voller Tatendrang und 
sein Enthusiasmus wirkt ansteckend.  

Die Populisten nutzen bewusst den Moment der Verzweiflung und der Verwirrung bei den 
Zuhörern aus. In den zeitgenössischen Reden lässt sich des Weiteren der ständige Gebrauch von den 
populistischen Losungen leicht bemerken. Es geschieht so, weil die von den Rednern ausgesprochenen 
Worte verständlich und logisch für alle Zuhörer sind. Nicht selten appellieren sie an die höchsten Werte: 
Freiheit, Gerechtigkeit, Kampf für die Menschenrechte.  

3. Diskreditierung  
Die meist aggressive und rücksichtslose Form der Manipulation ist Diskreditierung. Außer der 

idealen Imagepflege versucht der Redner seinen Zuhörern wenig schmeichelhafte Ansichten seinem 
potenziellen Rivalen gegenüber einzuschärfen. Diese Vorgehensweise bewirkt, dass der Gegner in Verruf 
gebracht wird. Man erreicht dies, indem man die Schwächen des Rivalen hervorhebt sowie ihm alle seine 
Verfehlungen vorhält. Der gegen konkrete Person gerichtete Angriff hat nämlich zum Ziel, den 
Konkurrenten in Misskredit zu bringen. Dabei macht man sich oft unethische Tricks zunutze.  

Der Meinung von M. Karwat nach: „Man manipuliert nicht nur dann, wenn man eigene Ziele 
verfolgt, indem man die Teilnehmer einer Handlung irreführt oder die Ahnungslosigkeit der Rivalen 
ausnutzt. Und auch nicht nur dann, wenn man eigene Handlung sowie ihre Ergebnisse einseitig 
verherrlicht und allerlei Bemühungen und Erfolge des Rivalen vermindert. Zu den manipulativen Formen 
gehört ebenfalls negative Imagepflege des Gegners”1. 

Die wohl bekannteste Manipulationsart stellt das Gerücht dar. Bedauerlicherweise findet die 
unethische Angewohnheit, lügenhafte Informationen über andere zu verbreiten, ebenfalls im öffentlichen 
Auftreten statt. 

Anstatt ihr positives Image zu kreieren, konzentriert sich die öffentlich auftretende Person darauf, 
wie sie ihren Rivalen ruinieren kann. Das hat doch nichts mit der fairen Rivalität zu tun. Es zeugt aber 
von mangelhaften Kompetenzen. Wie M. Karwat behauptet: „Die Angriffe auf den Rivalen dienen dazu, 
die richtige Auseinandersetzung zu ersetzen, von dem Kern der Sache abzulenken, sie treten an die Stelle 
der eigenen, sachlichen Argumente, die in Wirklichkeit fehlen oder an deren Ausdruckskraft man 
zweifelt”2. 

Die Rolle des öffentlichen, auf der persuasiven Sprache basierenden Auftretens ist es, zu ermuntern 
und Sympathie zu gewinnen. Allerlei Manipulationsarten, insbesondere die bewussten und vom Hass 
erfüllten, verstoßen gegen rhetorische Ethik. Jede Form der Rivalität sollte im Rahmen fester 
Anstandsgrenzen ausgeführt werden. 

Man kann somit feststellen, dass das öffentliche Auftreten eine der schwierigsten Kunstarten 
aus dem Grenzgebiet zwischen Überredungskunst und Manipulation darstellt. Dieser ständige Kampf 
spielt sich auf der intellektuellen Ebene und auf der Ebene der emotionalen Auswirkung ab. Hierbei 
sind hohe psychische Kondition, Widerstandsfähigkeit gegen Wortangriffe und gegen persönliche 
Vorwürfe der Gesprächspartner von großem Belang. Von daher sollte man klare, ethische Regeln in 
Bezug auf das öffentliche Auftreten festlegen.   

 
Schlussbemerkungen 

Wenn man auf die Tradition des öffentlichen Auftretens im sozialen Leben zurückgreift, darf man 
den Kontext der heutigen Bedürfnisse und Erwartungen nicht außer Acht lassen. Die Völker des 
klassischen Altertums gingen davon aus, dass jede Rede drei Funktionen erfüllen sollte: lernen, 
überzeugen und zum Handeln anspornen. Je nach der Spezifität der Rede sollte jede von diesen 
Funktionen eine kleinere oder größere Bedeutung haben und kann als Maßstab der Art der 
Informationsvermittlung gelten.  

                                                 
1 M. Karwat, Sztuka manipulacji politycznej, Toruń 2001, S. 118. 
2 Ebenda, S. 123. 
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Die außergewöhnliche Kraft des Wortes besteht darin, dass Worte in den Zuhörern bestimmte Bilder 
hervorrufen. Und einen guten Redner erkennt man eben an seiner Fähigkeit, mit dem Wort geschickt 
umzugehen sowie entsprechende Emotionen zu wecken. Der Redner sollte das hervorgerufene Bild mit 
mannigfaltigen Emotionen bemalen und so seine Zuhörer von seinen Rechten überzeugen. Es ist allerdings zu 
beachten, eine Rede muss nicht nur in der sprachlichen Hinsicht korrekt gestaltet werden, sondern sie muss 
ebenfalls die ethische Voraussetzung der Verantwortung für das ausgesprochene Wort berücksichtigen.   

Im antiken Griechenland galt der Spruch: „vir bonus”. Ihm zufolge erwartete man von einem 
Redner folgende Eigenschaften: Edelmut, Moral, Redlichkeit und Gerechtigkeit. Denn einen klugen, 
gutmutigen und glaubwürdigen Redner identifiziert man mit einem Menschen, der ethisch handelt. 

Die öffentlich auftretenden Personen informieren ihre Zuhörer mittels der Sprache nicht nur über 
ihre Bedürfnisse oder Ansichten, sondern auch über das von ihnen vertretene Wertesystem. Dank der 
Sprache kann der Mensch seine Begeisterung über die Schönheit der Welt kundtun, vermöge der Worte 
erwirbt und vermittelt er das Wissen über sich selbst und andere. Somit kann man Sprache als einen 
verbalen Aspekt des menschlichen Denkens, wie auch unserer Gefühle und unseres Willens, bezeichnen. 

Sprache hilft dem Menschen aus seiner Einsamkeit, führt ihn zur Gesellschaft, ihr ist es zu 
verdanken, dass man ein Teil einer Gemeinschaft sein wird. Sprache dient zu verschiedenen Zielen und 
man macht sich Gebrauch von ihr in verschiedenen Situationen. Diese Mannigfaltigkeit erlaubt ohne 
weiteres einzelne Arten der Sprache zu unterschieden sowie neue, für sie optimale Ausdrucksform und –
mittel zu suchen. Die öffentlich auftretenden Personen müssen viele Fertigkeiten lernen, aber auch, oder 
vielleicht vor allem, sich über die ethische Seite des öffentlichen Lebens im Klaren werden. 

Die Auseinandersetzung der Wissenschaftler mit dieser Problematik hängt daher eng mit dem Bedürfnis 
bzw. der Notwendigkeit zusammen, die mit der Verantwortung für das verfochtene Wort verbundenen 
Paradigmen zu suchen. Die Redner, welche Einfluss auf andere Menschen ausüben und in hohem Maße auf 
die Haltung der Gesellschaft einwirken, müssen ständig ihre Fähigkeit, stichhaltige Argumente vorzubringen 
und jeglichen Streit gemäß dem bestimmten Ethik-Kodex zu gewinnen, vervollkommnen.   

Man darf aber nicht vergessen, niemand, der öffentlich auftritt, ist eine zufällige Persönlichkeit, 
denn so eine Person nimmt immer Einfluss auf die Einstellung anderer Menschen. Die Kunst der 
Rhetorik, welche jeder professionelle Redner zu beherrschen hat, entwickelt man durch schwere 
regelmäßige Arbeit, gleichwohl benötigt man ebenfalls das Talent, alles in schöne Worte zu kleiden und 
sich selbst erfolgreich zu präsentieren.  

Die öffentlich auftretenden Personen sollten sich auf keinen Fall durch folgende Eigenschaften 
auszeichnen: Schüchternheit, Unsicherheit, Bescheidenheit und Unterwürfigkeit. Erfolge erbringen 
nämlich bloß die Redner, die sich selbst sehr hoch schätzen und an ihre Möglichkeiten glauben.   

Hiermit wäre es zu betonen, dass das Wesen des öffentlichen Auftretens mit persuasivem Charakter 
sich nicht nur auf die Problematik der Reden bezieht, sondern insbesondere auf die Beachtung der 
geltenden ethischen Regeln. Demzufolge sollte die besprochene Problematik zum Gegenstand der 
gründlichen, interdisziplinären Untersuchungen werden, an denen sich beteiligen sollten: Philosophen, 
Pädagogen, Fachleute auf dem Gebiet der sozialen Kommunikation und Ethiker.  

Besonders wertvoll sowie nötig scheint heutzutage jeglicher Versuch, über den ethischen Kontext des 
öffentlichen Auftretens nachzudenken. Es ist doch kein Geheimnis, dass man heutzutage immer häufiger 
beobachten kann, wie das Problem der Manipulation anwächst wie auch Propaganda und allerlei unredliche 
rhetorische Handlungen verbreitet werden. Dementsprechend ist die Folgerung, dass jedes unethische 
Handeln der öffentlich auftretenden Personen auf Missbilligung stoßen sollte, vollauf begründet. 

Zum Schluss möchte ich den römischen Meister der Rhetorik Quintilian zitieren, der geschrieben hat: 
„Nichts Schöneres haben die unsterblichen Götter dem Menschen gegeben als die Majestät der Rede”. 
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Анотація 
Блащак Івона. Переконання та маніпуляції у формуванні комутантами етичних меж.  
Люди формують мову, яка є продуктом соціальної діяльності та невід'ємним елементом нашої 

цивілізації. Саме явище публічних виступів, у ході яких спікер має можливість впливати на широку 
аудиторію, стало поштовхом для підготовки цієї статті. Навіть у древні часи знали, що філософи 
відповідним добором слів виражають свої думки, щоб забезпечити оригінальний спосіб їхнього вираження, 
популярність, а також визнання народу. Це сприяло розвитку риторики, чиє мистецтво триває й донині. 
Мова суспільного служіння постійно розвивається, є динамічною, проте, це відбувається на основі найбільш 
древніх класичних правил, які стосуються критеріїв і керівних принципів. Ключові слова: етичні межі 
публічних виступів, успішне переконання, маніпуляції. 

 
Summary 

Błaszczak I. Between Persuasion and Manipulation – the Ethical Bounds of Public Appearances.  
People create the speech which is a product of social activity and an indissoluble element of our civilisation. 

It is an expression of worthy’s intellectual activities. The phenomenon of public appearances, in which the speaker 
is able to influence a big mass of audience, was the main reason and inspiration for this article. The people who act 
in public need to widen their knowledge continually and improve their rhetorical persuasion’s skills which can 
render the efficiency of given information. Appreciation is only gained by such a speaker who exhibits himself with 
both a great style of his own person and language. Convincingness by speech means literally presenting your own 
views and gaining the audience’s advocacy due to moral principles. The biggest chances of gaining social 
appreciation have these speakers who build their authority, by giving effectual public appearances. The public 
speakers’ role is not only limited to presenting oneself well, but also to encouraging the public with own arguments 
and gaining their trust and respect.  

Every single person has one’s own expectations towards the welfare and safety insurance, the realization of 
personal ideas, the respect for both human and religious dignity. It tends to be the same among particular social 
groups which are united with the same postulates. What is the main reason that one speaker wins a victory and 
another one fails? Exploring the knowledge about the most important social needs and awaiting is not enough. 
Finding the common  point with the audience consists in showing the trustful information, which assumes the real 
aims and guarantees its accomplishment. In order to achieve it, the public speakers apply two solicitations: the 
language of persuasion or manipulation. Repeatedly in public speeches or crosstalk the winner is a master of 
manipulation, who have nothing in common with a person, who is willing to bequeath the truth or fulfil the 
particular social group’s awaiting. The proven stunts and tricks can have a very big influence of the audience.  

The main premise of the people who act in public is to encourage the listeners to his own views. Using strong 
arguments, showing one questions in a good light, the other ones in bad cannot be already defined as manipulation, 
provided that the speaker is convinced of his own views and is following the truth. This is the language of 
persuasion. It does not suppose any element of propaganda or manipulation. It has its basis in ancient rhetoric which 
aim was to encourage and convince the listeners to the idea and action, while being at the same time strongly 
connected to integrity’s principles showing given view in the most honest and objective way.  

Therefore the language of persuasion consists in gaining the advocacy of the public on the grounds of based 
on facts arguments which reflect the real image of the given view. It is encouraging to take up some decisions which 
are connected with real benefits for the audience. Persuasion does not pressurise, terrorise or blackmail anyone. The 
target group is able to make individual decisions and have a right to disagree with the forwarder’s postulates, reject 
them or completely negate while not facing any consequences. The persuasion requires primarily the ability of 
encouraging the target group, gaining their trust and building the speaker’s authority.  

There are many dishonest tactics both in the language and non-verbal speech sphere. The properly 
constructed words, phrases, statements or questions are supported by a trustworthy appearance, mimics and gestures. 
The possessing of manipulative techniques in verbal and non-verbal sphere leads to gaining a masterful ability of 
lying which is unlikely to be recognised and brings big benefits to the manipulator.      

It happens, that persuasion appears in the marches of propaganda which brings with itself many manipulative 
traps. The using of persuasion can simultaneously carry a dishonest game towards the target group.   

Hear arises a question, where should we place the border between persuasion and manipulation and if it is 
possible to be done. The keeping of strict objectivity by the speaker who wants to use persuasion is highly 
impossible. That is the reason why the scientists are engaged in researching the issues of ethical site of public 
appearances. It is strictly associated with need and necessity of searching for paradigms which are connected with 
the public figure’s responsibility for spoken word.  

The speakers who influence the people, have also a big influence on society’s attitudes so they are forced to 
perpetually improve their style of creating arguments and win the disputes by determined moral code which will be 
based on solid arguments, common looking for the truth and trying to gain consensus. These abilities are very 
important for every person who acts in public.    

Keywords: the ethical morals of public appearances, effective persuasion, manipulation. 
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ЦІННОСТІ ЯК БАЗОВИЙ ЕЛЕМЕНТ  

"ДИСЦИПЛІНАРНОЇ МАТРИЦІ" В ГУМАНІТАРНОМУ ЗНАННІ 
 
Досліджуються ціннісні компоненти сучасного гуманітарного знання. Автор намагається 

провести демаркаційну лінію між гуманітарним і природничонауковим знанням на основі ціннісного 
підходу. В центрі уваги – категорія істини, що є системотворчою цінністю гуманітарного знання. 
Ключові слова: парадигма, дисциплінарна матриця, гуманітарне знання, методологія, істина. 

 
Аксіологічна проблематика – одна з визначальних у філософії науки, адже від того, на які 

саме цінності орієнтується у своїй діяльності вчений або наукове співтовариство, залежить 
визначення вектора розвитку всієї сучасної науки. Найбільшою мірою це твердження стосується 
царини гуманітарного знання, для якого конститутивними є метафізичний і аксіологічний 
складники. У класичній епістемології упродовж тривалого часу існував погляд, що цінності, як і 
будь-який інший суб'єктивний елемент, тільки спотворюють результати пізнавальної діяльності. 
Лише з формуванням сучасної епістемології, її прагненням дослідити суб'єкта пізнання як цілісну 
людину, а також зі становленням соціології пізнання та філософії науки, цінності набувають 
значення неодмінного елемента будь-якої гносеологічної ситуації. Вплив ціннісної компоненти не 
заперечується сучасними дослідниками. Понад те, його елімінація неприпустима, бо здатна 
зробити модель пізнавального процесу такою, що не відповідає дійсності. 

Метою статті є аналіз ціннісного складника "дисциплінарної матриці" в гуманітарному знанні. 
Оскільки аксіологічна проблематика викликає пильну увагу філософів і методологів науки, 

вона характеризується досить високим ступенем розробки. Пріоритетними у сфері методології 
науки є дослідження Т. Куна, І. Лакатоса, П. Фейєрабенда. Аналізу проблеми гуманітарного 
пізнання, специфіки його об'єкта, методології та системі цінностей присвячені роботи 
Н. Автономової, М. Бахтіна, Г.-Г. Гадамера, В. Дільтея, В. Кохановського, М. Кругляка, 
В. Лекторського, М. Марчука, Л. Мікешиної, В. Стьопіна. 

Слід зазначити, що незважаючи на широку розробленість означеної теми, деякі моменти 
залишаються недостатньо висвітленими. Серед питань, які потребують подальшого дослідження, 
можемо зазначити такі: Чи притаманні цінності науці лише в нормальному стані? Чи не цінності в 
кінцевому випадку є рушійною силою розвитку науки? Чим відрізняються цінності гуманітарного 
та соціального пізнання від тих, які існують у царині природничих наук? 

Перш ніж характеризувати ціннісний складник гуманітарного знання, проаналізуємо 
поняття "дисциплінарна матриця", до якого звертається Т. Кун, застосовуючи його поряд із більш 
відомим для широкого загалу терміном "парадигма". Філософ надає такі роз'яснення щодо 
запропонованого ним терміна: "дисциплінарна" тому, що вона враховує звичайну приналежність 
учених-дослідників до певної дисципліни; "матриця" – тому, що вона складається з упорядкованих 
елементів різного роду, причому кожен із них вимагає подальшої специфікації" [3, c. 237]. 
Поняття "парадигма" та "дисциплінарна матриця" досить важко розрізнити. Більшість дослідників 
схильні вважати, що "дисциплінарна матриця" є пізньою заміною терміна "парадигма". На це 
вказують і слова Т. Куна, який зазначає: "Всі або більшість приписів з тієї групи приписів, яку я в 
первинному тексті називаю парадигмою, частиною парадигми або такою, що має парадигмальний 
характер, є компонентами дисциплінарної матриці" [3, c. 237]. 

Конкретизуючи термін "дисциплінарна матриця", Т.Кун визначає її як таку, що складається 
з декількох головних елементів: 

- символічні узагальнення (вислови, до яких вдаються вчені, та які можуть бути виражені у 
логічній формі); 

- метафізичний складник (загальновизнані приписи); 
- зразки розв'язання конкретних задач (загальновизнані приклади розв’язання проблем) 
- цінності. 
Зосередимо увагу на такому елементі "дисциплінарної матриці" як цінності, оскільки, на нашу 

думку, саме вони є визначальним елементом "дисциплінарної матриці", коли мова йде про сферу 
гуманітарного знання. За думкою Т. Куна, цінності, зазвичай, відіграють більш суттєву роль серед 
різних наукових спільнот, ніж символічні узагальнення чи метафізичні моделі. Саме завдяки 
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спільним цінностям у співтоваристві вчених виникає почуття єдності. Хоча цінності постійно 
функціонують у науковому співтоваристві, їх особлива важливість стає помітною, як правило, тоді, 
коли члени тієї чи тієї наукової спільноти, виявивши кризу, мають обрати один із несумісних шляхів 
дослідження. Отже, можемо дійти висновку, що цінності стають визначальними саме в момент 
необхідності зробити вибір на користь певної теорії чи гіпотези.  

Т. Кун не наводить повного переліку цінностей у науці, не намагається їх систематизувати, а 
також не дає відповіді на запитання: чи відмінні цінності в гуманітарному та природничому 
науковому знанні. Втім, він зазначає, що існують цінності, завдяки яким виносяться ухвали 
стосовно цілих теорій. Причому до самих цінностей висуваються вимоги, які за інших умов могли 
б самі стати цінностями науки, а саме: по можливості ці цінності мають бути простими, 
правдоподібними, не містити суперечностей, бути внутрішньо і зовнішньо послідовними, тобто 
сумісними з іншими, паралельно й незалежно розвиненими теоріями. За влучним визначенням 
самого Т. Куна: "Існують так само інші види цінностей, наприклад погляд, що наука має (чи не 
повинна) бути корисною для суспільства…" [3, с. 241]. Одними із найбільш глибоко закорінених 
цінностей, за думкою Т. Куна, є ті, що стосуються прогностичної функції науки. 

Якщо судження про точність є хоча б відносно сталими для різних представників тієї чи 
тієї наукової групи, то судження про простоту, логічність і вірогідність, зазвичай, є 
розбіжними. Різні цінності, якщо їх брати ізольовано від інших, часто зумовлюють і різний 
вибір засобів для розв'язання конкретних проблем у стані "нормальної науки". Одна теорія 
може бути точнішою, але менш послідовною чи правдоподібною, ніж інша. Отже, хоча 
цінності бувають широко визнаними серед учених, а зобов'язання стосовно них визначають 
глибину і конструктивність науки, проте вибір на користь тих або тих цінностей іноді 
залежить навіть від особливостей чи рис характеру самого науковця. Особливістю цінностей є 
те, що на відміну від інших складників "дисциплінарної матриці", вони, за визначенням 
Т. Куна: "…можуть бути спільними для людей, які водночас застосовують їх по-різному" [3, 
с. 241]. Втім, загальноприйняті цінності можуть бути важливими детермінантами поведінки 
групи навіть у тому випадку, якщо її члени сприймають та інтерпретують їх по-різному.  

Які саме цінності приписують науковому співтовариству сучасні дослідники? Система 
цінностей, на які орієнтується у своїй діяльності вчений, у філософській літературі, присвяченій 
аксіологічній проблематиці, виглядає так: теоретичність, об'єктивність, сумісність, критичність, 
відкритість, відтворюваність [2, c. 190]. Проте, якщо ми візьмемо ціннісну систему, що притаманна 
гуманітарному знанню, то, швидше за все, не зможемо сказати напевне, що кожна цінність з 
наведеного вище переліку буде відповідати специфіці гуманітаристики.  

Далі проаналізуємо систему цінностей, що є панівною в гуманітарних науках на 
прикладі історичного знання, адже саме воно зазвичай утілює у собі всі основні атрибути 
гуманітарстики: незворотність процесів, що відбуваються в соціумі; залежність їх від 
конкретної соціокультурної ситуації; неможливість повторної експериментальної перевірки. 
Чи може історичне знання бути об'єктивним за самою своєю природою, якщо ми не можемо 
вести мову про відтворюваність історичних подій.  

Труднощі, пов'язані як з історичним, так і в цілому з гуманітарним знанням стосовно таких 
цінностей як точність, істинність, повторюваність, полягає ще й у тому, що історична думка має 
справу з певним предметом, яким є минуле, що складається з окремих подій-фактів, які мали 
місце у просторі та часі, але не відбуваються в даний момент. Методологія точних наук, так 
само, як і система цінностей, не підходить для історичного мислення, оскільки воно має справу з 
об'єктами, які на цей момент не мають конкретної локалізації у просторі, понад те, якраз 
відсутність певної просторово-часової співвіднесеності й робить ці об'єкти пізнаваними. 
Пізнання історичної істини за допомогою природничої методології виявляється неможливим, 
оскільки істини, що відкриваються природознавством, вважаються такими завдяки одній з цінностей 
наукового пізнання, яка становить собою можливість перевірки (за допомогою спостереження чи 
експерименту). Тоді як дані точних наук можуть бути у будь-який момент верифіковані, 
припущення про минуле неможливо піддати подібній перевірці. Незворотність часу й історичних 
подій, що є однією з головних характеристик гуманітарного знання, робить неможливою подібну 
верифікацію, і ставить під сумнів науковість цілого ряду гуманітарних дисциплін.  

Уникнути подібної ситуації допоможе розуміння специфіки гуманітарного знання та 
особливостей системи цінностей, що притаманні гуманітаристиці. Так, Р. Дж. Коллінгвуд аналізує 
такі атрибути історії, що оформлюються  систему цінностей гуманітарного знання: 
гуманістичність (аналізує питання, що стосуються людини); раціональність (обґрунтовує відповіді 
на поставлені питання, звертаючись до джерел); служить самопізнанню людини (як і все 
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гуманітарне знання, історія передбачає саморефлексію). Р. Дж. Коллінгвуд акцентує увагу ще на 
одній з визначальних цінностей науки, стверджуючи, що основною метою пізнавальної діяльності 
історика є знаходження істини: "Саме використання цього слова [істина] і всього того, що з ним 
пов'язане, робить Геродота батьком історії" [4, с. 21]. Історія не дана нам у готовій формі, вона 
пишеться та конструюється, а істина історичного пізнання стає можливою завдяки критичному 
ставленню до джерел, які дають нам фактуальне знання: "Мережа, сконструйована в уяві, значно 
простіша й міцніша, ніж ми її визначили спочатку. Її достовірність не лише не ґрунтується на 
фактичних даних, вона сама слугує тим пробним каменем, за допомогою якого ми вирішуємо, чи 
є так звані факти істинними" [4, с. 233]. За "вузлові точки побудови" (факти) і за зв'язки між 
ними несе відповідальність історик, а критерієм істини не може слугувати той факт, що їх зміст 
був наданий тим або тим історичним джерелом. 

Попри те, що історик, як правило, перебуває в іншому інтервалі, ніж досліджувані події 
минулого, і має власну пізнавальну позицію та систему цінностей (як правило, також наближену 
до сучасності), ми маємо право очікувати певної об'єктивності, або, принаймні, внутрішньої 
несуперечності, відповідності авторитетним джерелам тощо. Проте без власної пізнавальної 
позиції історик був би нам не цікавий, адже, як відзначає П. Рікер "саме суб'єктивної рефлексії ми 
чекаємо від читання, від роздумів над історичними творами; ця зацікавленість не торкається 
більше історика, який пише історію, вона торкається читача – зокрема читача-філософа – читача з 
усіма його побоюваннями, в якому отримує завершення будь-яка книга, будь-який твір" [5, с. 37]. 
Отже, ми можемо говорити ще про одного суб'єкта пізнання –"читача", що сприймає історичний 
документ і може перебувати в абсолютно іншій соціокультурній ситуації, ніж історик, мати інший 
рівень методологічної культури, інші знання та систему цінностей. Не виключено навіть, що цей 
уявний "читач" перебуватиме в метаінтервалі по відношенню до історика, що складав документ, 
оскільки зможе зіставити його (документ) з іншими джерелами. Слід зазначити, що висновки, які 
стосуються історичної науки, ми можемо експлікувати на гуманітарне знання в цілому, та 
резюмувати, що не всі цінності природничих наук є актуальними для гуманітаристики. 

Ще одне питання до якого нам би хотілося звернутись у нашому дослідженні, стосується 
істини як цінності наукового знання. Якщо раніше визнання істини ключовою цінністю філософії та 
науки не викликало сумнівів у більшості дослідників, то останнім часом істинність дуже часто 
поступається іншим параметрам наукового знання, таким як переконливість, повнота, 
інформативність тощо. Головне, щоб знання було самоузгодженим, відкритим для обговорення та 
критики, звільненим від будь-яких оцінок, а отримані результати могли бути підтверджені знову при 
застосуванні відповідної методології. При збереженні всіх цих вимог знання може бути 
неправдивим, проте для сучасного наукового співтовариства воно виявляється цілком прийнятним. 

У гуманітарному знанні аксіологічний аспект категорії істини представлений найяскравіше, 
бо, вочевидь, істинне знання повинно вважатися цінністю для наукового співтовариства. Істина в 
аксіологічному вимірі визначається як регулятив діяльності вченого, стає ідеалом його спрямувань. 
Цей вимір категорії істини зумовлює нове бачення проблематики, надаючи їй власне гуманітарного 
смислу, і дає можливість виявлення істини як орієнтиру діяльності людини. Оскільки науковець 
завжди перебуває у певній культурно-історичній ситуації, є представником тієї чи тієї наукової 
школи, то система цінностей ніби наперед заданаю стосовно процесу пізнання, а тому саме 
світоглядні координати в глобальному розумінні визначають, що вважається істинним. 

Проблему аксіологічного аспекту істини в науці можна осмислювати у двох вимірах: по-
перше, нас цікавитиме система цінностей, яка властива тому чи тому соціуму (в тому числі й 
науковому співтовариству) й неминуче впливає на процес пізнання; по-друге, представляє інтерес 
сама істина як цінність наукового пізнання. Цінності, отже, можуть бути поділені на ті, що входять 
до структури самої теорії в якості її компонентів, і ті, що стосуються контексту, в якому існує та 
розвивається ця теорія. Цінності науки різноманітні, оскільки являють собою досить широкий 
спектр норм, правил, зразків, оцінок, що впливають на формування теорії. Цінності в науці не 
завжди постають у вигляді чистої оцінки, їх вплив на процес пізнання часто завуальований.  

В історії філософії вже робилися спроби диференціації гуманітарного і природничого знання 
на підставі ціннісного підходу. Наприклад, А. Айєр пропонує поділяти знання на таке, що стосується 
сфери емпіричних фактів, і те, яке торкається ціннісної сфери. При цьому філософ заперечує 
наукову значущість останнього: "ціннісні твердження значимі, якщо вони є звичайними 
"науковими" твердженнями; якщо ж вони ненаукові, то й не значимі у точному значенні слова, а є 
лише виразами емоцій, які не можуть бути ні істинними, ані хибними" [1, c. 51]. А. Айєр оспорює 
можливість зведення висловлень одного типу (ціннісні етичні твердження) до висловлень іншого 
типу (твердження про емпіричні факти), оскільки це не сумісне з правилами нашої природної мови. 
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Все що стосується цінностей, ми, отже, можемо віднести до позараціональної (емоційної) сфери. 
Ціннісне ставлення до дійсності лише надає тим або тим висловленням емоційного забарвлення. 
Тож, висуваючи припущення про те, що та чи та дія є правильною або неправильною, ми не 
стверджуємо нічого, що б мало стосунок до фактів, а лише висловлюємо певні "моральні почуття". 

Логіка А. Айєра така: якщо пропозиція не стверджує нічого (немає твердження про факт), то 
питання про її істинність або хибність не буде мати смислу. Такі вирази почуття не підпадають під 
категорію істинного чи хибного знання, адже не можуть бути верифіковані. Оскільки етичні 
судження є лише формою висловлення почуттів, то визначити істинність або хибність будь-якої 
етичної системи виявляється неможливим, а, отже, не може існувати етична наука як "істинна" 
система моралі: "Якщо в людини є певні моральні принципи, ми доводимо, що вона, щоб бути 
послідовною, повинна морально реагувати на певні речі. Але ми не доводимо й не можемо довести 
правильність цих моральних принципів. Ми просто схвалюємо чи засуджуємо їх у світлі власних 
наших почуттів" [1, c. 59]. Наведене твердження є спірним, його можна спростувати, ґрунтуючись на 
тому факті, що дії кожної людини зумовлені, врешті-решт, системою цінностей, відкинути яку або 
порівняти лише з емоційним забарвленням процесу пізнання не можна, оскільки цінності існують не 
стільки у сфері чуттєвого, скільки у сфері раціонального, бо є ідеалами, нормами, імперативами. 

У сучасній філософії науки істина як основна цінність і мета пізнання відходить на другий 
план, що пов'язано з низкою позагносеологічних аспектів наукового знання, зокрема, з його 
комерціалізацією, спрямованістю на отримання суто практичного результату. Отже, питання 
основної мети пізнання є важливим у зв'язку зі зміною ціннісних орієнтирів, як в умовах окремої 
пізнавальної ситуації, так і у межах певної "дисциплінарної матриці" в цілому. 

Проведене дослідження дає змогу дійти таких висновків: 
1. Цінності є одним із визначальних елементів "дисциплінарної матриці". Вони регулюють 

діяльність наукових співтовариств у стані "нормальної науки" та дозволяють зробити вибір на 
користь тієї чи тієї теорії. Цінності науки є конвенційними, бо вони встановлюються та 
регламентуються науковим співтовариством. 

2. До цінностей науки зазвичай відносять точність, логічність, послідовність, об'єктивність, 
сумісність, критичність, відкритість, відтворюваність. Утім, не всі наведені цінності притаманні 
соціальним і гуманітарним дисциплінам. Гуманітарне знання має справу з історичними подіями, 
які характеризуються незворотністю процесів, що відбуваються в соціумі; залежністю від 
конкретної соціокультурної ситуації; неможливістю повторної експериментальної перевірки. 

3. Позиції вітчизняних і зарубіжних дослідників щодо гуманітарного знання можна звести 
до двох основних напрямів. Представники першого з них стверджують, що гуманітарне знання 
не відповідає критеріям науковості. Представники іншого напряму вважають, що гуманітарне 
знання завдяки своїй специфіці є особливою галуззю науки. Характерні особливості 
гуманітарного знання в цьому випадку прийнято добачати у наявності ціннісного вектора, у 
недостатній раціональності, точності, доказовості тощо. 

4. Останнім часом спостерігається стійка тенденція перетворення людини з об'єкта пізнання 
гуманітарних наук на об'єкт маніпуляції, у результаті чого знання, накопичені гуманітарними 
науками, обертаються проти самої ж людини і виявляються спрямованими на спотворення її 
потреб, цінностей і самої антропологічної сутності. Ці тенденції можуть бути охарактеризовані як 
процес відчуження гуманітарних наук від самої людини, від загальнолюдських цінностей. 
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Summary 
Vintoniv-Bakhareva S. Values as Base Element of "Disciplinary Matrix" in Human Knowledge. The 

article is sanctified to research the valued component of human knowledge. An author tries to conduct a demarcation 
line between human and natural knowledge on the basis of the valued approach. The special consideration is 
deserved by the category of truth that is the main value of human knowledge. Keywords: paradigm, disciplinary 
matrixes, human knowledge, methodology, truth.  
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АКСІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕТИКИ 

 
Досліджуються аксіологічні засади екологічної етики, значна увага звертається на зміни у 

ставленні людини до природи, а саме формування моральної відповідальності в умовах посилення 
глобалізаційних процесів у світі. Проаналізовано джерела становлення екологічної етики. Визначено 
потребу поєднання антропоцентричної та біоцентричної систем моралі для  утвердження цієї науки. 
Досліджено етичний вимір цінності природи (зроблено наголос на необхідності надання природі 
пріоритетної цінності в умовах посилення глобальної екологічної кризи); виявлено, що екологічна етика 
формує ціннісні передумови такого способу життєдіяльності, який забезпечує єдність цінностей людини 
і природи; осмислено ціннісні засади етики збалансованого розвитку. Ключові слова: екологічна етика, 
людина, екологічна цінність, природа, система цінностей. 

 
Початок третього тисячоліття очевидно демонструє, що суперечність між наростаючими 

потребами суспільства і порівняно обмеженими можливостями біосфери ставлять під загрозу 
майбутнє існування людини. Безмежна економічна експансія, забруднення природного 
середовища набули планетарного характеру, і багато в чому зумовлені глобальною орієнтацією на 
технократичну систему цінностей. 

Актуальність філософсько-методологічних досліджень взаємин людини і природи 
зумовлюється нагальністю формування нового типу свідомості, в основі якого лежить ідея 
самоцінності природних об’єктів і включення їх до сфери моральної дії. В сучасних умовах 
посилюються тенденції пошуку засад таких етичних норм і цінностей, де саме життя та його 
збереження розглядається як ціннісний і нормоутворюючий принцип.  

Низку важливих питань, зокрема наближення природи до позиції самоцінного «суб’єкта», що 
має власний моральний статус і права, актуалізує екологічна етика. Наголошуючи на необхідності 
зміни форми взаємовідношень людини та природи з суб’єкт-об’єктних на суб’єкт-суб’єктні, вона 
досліджує можливість переорієнтації системи цінностей сучасного суспільства, висуває переконливі 
аргументи на захист, збереження та відтворення природи, заснованих на таких етичних поняттях як 
«обов’язок», «турбота», «справедливість», «благо» та інші; сприяє осмисленню головних морально-
етичних засад життєдіяльності людини і суспільства за сучасних умов.  

Відсутність у межах традиційної етики адекватних відповідей на актуальні питання 
сучасності зумовлює визначення екологічної етики, що інтегрує систему моральних цінностей 
та етично зорієнтовану практичну діяльність в єдиний комплекс, ґрунтується на принципах 
самоцінності природи, єдності людини і природи. Проте, недостатньо розробленим 
залишається питання ціннісної орієнтації людської свідомості стосовно природи за умов 
сучасних цивілізаційних процесів. 

Мета цієї розвідки – дослідження аксіологічних засад формування свідомого морально-
відповідального ставлення людини до природи. Досягнення поставленої мети зумовило 
необхідність розв’язання таких завдань: 

– дослідити моральні аспекти ставлення людини до природи як уявного суб’єкта за доби 
глобальної екологічної кризи; 

– з’ясувати перспективу збалансування антропоцентричної і біоцентричної систем моралі та 
можливість розвитку екологічної етики; 

– дослідити етичний вимір цінності природи; 
– довести необхідність трансформації ціннісних орієнтацій людини в умовах посилення 

глобалізаційних процесів; 
– розглянути ціннісні засади екологічної етики, що актуалізується з позиції проблемності 

людського існування. 
Ступінь наукової розробки проблеми. В осмисленні проблеми становлення та розвитку 

екологічної етики у другій половині ХХ століття суттєву роль відіграли: етика життя 
(А. Швайцер), етика землі (О. Леопольд), вчення про ноосферу (Тейяр де Шарден, 
В. І. Вернадський), філософія відповідальності за збереження існування людства і природи 
(Г. Йонас, К. Майєр-Абіх), концепція коеволюції (М. Моїсеєв), пошук джерел екологічної етики 
(Р. Атфілд, Б. Каллікот, Х. Ролстон ІІІ), концепт «права природи» (Й. Лаймбахер), глибинна 
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екологія (В. Вордсворт, В. Дівалл, Дж. Мейсі, А. Наесс), концепція екологічного холізму 
(Д. Марієтта), обґрунтування самоцінності природи (Я. Мак-Харг, К. Льюіс). Результати цих 
досліджень мають істотний вплив на формування концептуальних засад екоетики. Етичні 
проблеми у ставленні людини до природи перебувають в центрі уваги мислителів комунікативної 
макроетики (К. Апель, Ю. Габермас, Д. Бьолер, В. Гьосле, В. Кульман та ін.), які вибудовують 
модель універсальної системи цінностей на засадах принципів справедливості та відповідальності.  

Недостатній щодо суспільних запитів рівень розробленості складних питань ціннісної 
орієнтації людини стосовно природи за умов сучасних цивілізаційних процесів зумовили вибір 
теми дослідження. Досвід ХХ століття показав, що ставлення людини до світу природи є 
суперечливим. Посилення антропогенного навантаження на життєве середовище спричинило 
екологічну кризу. Перед людством постала низка проблем пов’язаних із можливістю виживання. 
Власне, це і спонукало науковців до пошуків шляхів, механізмів і засобів забезпечення 
органічності розвитку людини й природи. За доби глобальної екологічної кризи починається 
процес зміни ціннісних орієнтацій людини стосовно природи. Джерела цих змін можна віднайти у 
природничо-наукових концепціях та філософських працях мислителів, чиї ідеї стали підґрунтям 
для формування і розвитку екологічної етики. 

Становлення екоетики пов’язане з необхідністю поєднання принципів антропоцентричної й 
біоцентричної систем моралі. Новітні зрушення в житті суспільства переконують в необхідності 
доповнення екоетичних досліджень розробками, в яких переосмислюються поняття «людина» і 
«природа», обґрунтовується можливість визнання природи уявним рівноправним суб’єктом. 

Підмурок формування нового типу зв’язку «людина-природа» був закладений 
А. Швайцером, який є теоретиком екологічної етики. Сформулювавши принцип «благоговіння 
перед життям», він розширив межі людської моралі, визнав внутрішню цінність усіх живих істот 
та наявність у них моральних прав. Поширення поняття моральності на різні форми буття, зокрема 
на природу розглядається також Г. Йонасом, який пов’язує таке зміщення акцентів з ефективним 
засобом захисту людини розумної від людини діючої. 

В екологічній етиці одне з головних понять – це права природи. Проблема визнання прав 
природи досліджується в працях Й. Лаймбахера. Це «Гідність людини та природи неподільні» [5], 
«Права природи» [4]. Вагомий внесок у осмислення цієї проблеми здійснюють представники 
екологічної етики: Б. Каллікот, Б. Дівалл, Дж. Сешенс. До того ж природу вони наділяють тими 
визначеннями, які донедавна належали лише людині: цінність, гідність, право, повага та ін.  

Деякі критики ідеї прав природи ставлять під сумнів їх наявність, обґрунтовуючи це тим, що 
людина усвідомлює свої права, а природні істоти – ні. Проте для володіння правами не є 
обов’язкове їх усвідомлення. Розумово відсталі люди і людські немовлята не усвідомлюють своїх 
прав, однак володіють ними. Тож, права природи виступають конкретизованими нормами 
справедливого ставлення людини до природного середовища. Ще відомий екофілософ Б. Каллікот 
наголошував: «Сьогодні потрібно надати права тваринам, завтра – рівні права рослинам, а після 
цього повноцінне моральне становище – горам, ґрунту й іншим компонентам землі…» [3, s. 95]. 

Сприйняття природи в світлі суб’єкт-суб’єктних відносин, що характеризуються взаємодією, 
співробітництвом та спілкуванням, є предметом аналізу І. Пригожина, який називає це «новим 
альянсом з природою».  

Ставлення до природи як морального суб’єкта досліджується Ю. Мєлковим. Виділяючи три 
типи взаємодії людини і природи (пізнання, співробітництво, коеволюція), він звертає увагу на те, 
що перший тип взаємодії репрезентує відношення суб’єкт-об’єктного типу, де природа постає як 
матеріал людської діяльності; другий тип характеризує суб’єкт-суб’єктні взаємини людини і 
природи (обидві сторони є рівними партнерами); третій тип – мета-суб’єктні взаємини, що 
доповнюють попередні два, виступаючи при цьому принципово новим типом взаємовідношення. 
Думки Ю. Мєлкова перегукуються з позицією І. Пригожина, який наголошує на взаємодії та 
співробітництві людини й природи, відповідно позначаючи їх «новим альянсом». 

Зокрема, Ю. Мєлков стверджує, що «новий союз» людини з природою не може виникнути 
тільки в межах такої взаємодії як співробітництво (діалог). Вчений більше схиляється до третього 
типу взаємодії – коеволюції. Він наголошує: «…коеволюція не зводиться до суб’єкт-об’єктних чи 
суб’єкт-суб’єктних відносин. Це певний тип метасуб’єктних взаємин, який виступає в 
діалектичному сенсі зняття-поєднання двох попередніх типів відносин…» [1, с. 21]. Отже, сучасні 
ідеї щодо змін у зв’язку «людина-природа» мають певні спільні риси. Це, перш за все, тенденція 
до розгляду людини і природи в їх єдності.  

Суперечності сучасної епохи змушують людину усвідомлювати нерозривний зв’язок з 
природним середовищем, актуалізувати складні філософсько-етичні проблеми. У процесі їхнього 
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розв’язання наголос робиться на необхідності зміни ціннісної парадигми. Йдеться про планетарну 
реформацію, якісне перетворення системи настанов і цінностей людини. Цікаві думки знаходимо у 
О. Панаріна, який пропонує шукати витоки якісних парадигмальних зрушень у східних культурах. 
Серед рекомендацій вченого є пропозиція виховувати «соціально відповідальну людину, котра 
буде турбуватися за рідну землю, національну територію в соціальному, економічному й 
екологічному аспектах» [2, с. 235]. 

Екологічна криза сучасної доби змушує людство замислитися над удосконаленням способів 
регулювання зв’язків із природним середовищем задля збереження людського життя і всього 
живого на планеті. Моральність ставлення людини до природи починають розглядати як 
необхідну умову прогресу людства.  

Поширення поняття моральності на сферу живого знаходимо в етиці благоговіння перед життям 
А. Швайцера, який проголошує будь-яке життя фундаментальною цінністю, а також у етиці землі 
О. Леопольда, що обґрунтовує моральний обов’язок збереження екосистем в їх кращих якостях. У 
працях А. Швайцера і О. Леопольда закладена засада формування гуманістичного ставлення до всього 
живого. Саме їм належить думка про етичне ставлення до тварин, рослин і екосистем. 

Вагомий внесок у розвиток еколого-етичної проблематики здійснив засновник екологічного 
руху, філософ Г. Торо, який пропагував збереження дикої природи. Серед послідовників вченого – 
М. Ганді, Дж. Кеннеді, М. Лютер, Л. Толстой. Всі вони сповідували ненасильницьке співжиття в 
гармонії з природою (етика ненасилля). 

Зауважимо, що формування нових ціннісно-нормативних стратегій, які дозволяють 
підвищити цінність життя й утвердити екологічну поведінку, здійснює екологічна етика, яка 
привносить до сфери етики світ природи, позбавлений раніше внутрішніх ціннісних 
характеристик, передбачає надання морального права не лише людині, а й всім живим істотам. 
Ціннісні переорієнтації, запропоновані екоетикою, ґрунтуються на культивуванні любові та 
поваги до природи, відмову від традиційних споживацьких настанов, а також збалансування 
антропоцентричної та біоцентричної систем моралі. 

Як відомо, антропоцентричний погляд на моральність є сумнівним з таких причин: 1) 
виникає потреба узгодити екологічне розуміння світу з етичним, щоб надати морального статусу 
не лише людині, а й іншим живим істотам; 2) боротьба за права живих істот виявила необхідність 
визнати їх самоцінними, а це вказало на те, що ми несемо за них відповідальність. 

Натомість, біоцентрична система моралі наголошує на самоцінності всього живого і 
спонукає до гармонійного співіснування зі світом природи. Ця система моралі передбачає 
розширення просторової сфери етичної цінності людської поведінки. В сферу моральних взаємин і 
оцінок, крім людини, починають включати «природу», «живі істоти», «майбутні покоління» і т. д. 
Це визначає нову якість моральних заповідей людини. 

Тож є потреба в напрацюванні ціннісної стратегії на засадах поєднання антропоцентричної 
та біоцентричної систем моралі, що сприятиме оптимізації взаємин у системі «людина-природа». 
Поєднання антропоцентризму з охороною та збереженням природи можливе на засадах 
коеволюції (гармонійного співрозвитку) суспільства й біосфери. Коеволюційний процес здатний 
забезпечити розвиток людини, її існування в близькому та далекому майбутньому. 

Своєрідною дуалістичною концепцією, здатною об’єднати біоцентричну етику землі та 
антропоцентричну концепцію індивідуального здоров’я є глобальна біоетика (В. Поттер). 
Фундаментальним принципом біоетики є неприйнятність ставлення до живої істоти як до об’єкта 
дослідження чи використання (С. Мінєва). Біоетика ґрунтується на визнанні фундаментальної 
цінності людських прав і життя у всіх його проявах. 

Отже, головне завдання сучасної епохи – визнання за природою пріоритетної цінності, 
усвідомлення необхідності трансформації цінностей в системі «людина-природа» для реалізації 
принципів екологічної етики та біоетики. 

Зазначимо, що однією із причин знищення природи є аксіологічний суб’єктивізм, який 
заперечує самоцінність природи, пов’язує об’єктивні цінності лише з людським досвідом. 
Досліджуючи цю проблему, К. Льюіс доводить, що природні об’єкти мають ціннісний потенціал, 
незалежно від людського досвіду. Самоцінність природи обґрунтовують апологети глибинної 
екології (В. Вордсворт, А. Наесс, Р. Неш, Г. Снайдер, Г. Торо), які заперечують відмінність між 
людиною і природою щодо володіння цінністю.  

Оптимізацію взаємин у системі «людина-природа» пов’язують із запровадженням 
аксіологічного підходу в процес збереження і збалансованого використання природних об’єктів. У 
рамках аксіологічного підходу можливе відновлення природних систем з урахуванням еколого-
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психологічних та соціально-економічних факторів, переглядається чинна система цінностей та 
обґрунтовується нова екологічна етика – «етика турботи» (Т. Гардашук).  

Домінуюча сьогодні система цінностей не сприяє формуванню екологічно свідомих 
громадян, оскільки досі цінність природи набагато нижча за цінність техніки чи інших продуктів 
людської діяльності. Вихід з цієї ситуації – освоєння нових ціннісно-нормативних стратегій, 
включення в пізнавальну та перетворювальну діяльність людини морально-етичних цінностей. 

Дослідження статусу самостійної цінності природи дозволяє окреслити систему цінностей 
екологічної етики, яка враховує: 1) самоцінність природи; 2) екологічну справедливість; 3) 
моральну відповідальність за збереження природи; 4) любов та повагу до життя у всіх його 
проявах; 5) стійкість; 6) красу; 7) розмаїтість; 8) цілісність.  

Процес вдосконалення (трансформації) цінностей в системі «людина-природа» ґрунтується 
на переорієнтації людини на нематеріальні цінності (якість життя, охорона природи, 
самовизначення, саморозвиток тощо). Серед важливих пріоритетів – здоров’я, благо людини, 
благоговіння перед життям і відповідальність за нього.  

Матеріальні цінності стосуються переважно матеріального добробуту, натомість 
постматеріалізм розглядає добробут крізь призму якості життя. Зокрема, постматеріальні цінності 
пов’язують з такими проблемами, як охорона природного середовища, права людини (Конституція 
України (стаття 50) – право на безпечне життя і здоров’я довкілля). Вони орієнтують суспільство 
на самореалізацію та забезпечення якості життя. Відбувається становлення нової постматеріальної 
системи цінностей, яка пропагує здорове прагнення до самореалізації більше, ніж досягнення 
матеріальної стабільності.  

Єдиною засадою, на якій може будувати своє майбутнє будь-яке суспільство є зміна способу 
дій щодо природи кожного індивіда, інституту та держави світового співтовариства. Такі зміни 
обґрунтовуються екологічною етикою, яка вимагає нової культури споживання, збереження і 
підтримки системних якостей біосфери.  

Екоетика, розглядаючи права людини та суспільний добробут в тісному зв’язку з 
екологічними цінностями, виявляє концептуальну спільність з концепцією збалансованого розвитку, 
в основі якої лежать гуманістичні ідеї поліпшення якості життя через розуміння взаємозалежності 
природи і суспільства, відповідальності перед сучасними й прийдешніми поколіннями.  

Насамкінець можна стверджувати, що аксіологічними засадами екологічної етики є: 
сприйняття природи уявним рівноправним суб’єктом; гармонійний розвиток людини і природи, 
розширення сфери цінностей від стосунків між людьми до взаємин зі світом природи, розгляд 
природи і людини як складників єдиної системи. 

Висновки.  
Аналіз поставленої проблеми дозволив дійти таких узагальнюючих висновків:  
1). У сучасних умовах людство активно шукає вихід з глобальної екологічної кризи, створює 

концепції й теорії виживання, в основі яких зміни людських пріоритетів в наявній системі цінностей;  
2). Засадою зміни ціннісних орієнтирів і формування нової екологічної етики є твердження 

про визнання природи уявним рівноправним суб’єктом, визначення самоцінності природи та її 
права на існування; 

3). Аналіз можливості поєднання антропоцентричної та біоцентричної систем моралі в 
межах екологічної етики призводить до розгляду природних об’єктів як суб’єктів моральної дії. 
Надання прав людині та живим істотам, визнання самоцінності природи передбачає зміни у 
системі морально-етичних цінностей. Становлення взаємодії нового типу між людиною і 
природою ґрунтується на таких засадах: поміркованість, моральна відповідальність і 
взаєморозуміння. Запорукою їх ефективності є екологізація людської свідомості;  

4). Ооптимізація взаємин у системі «людина-природа» пов’язується із запровадженням 
аксіологічного підходу в процес збереження і використання природних об’єктів, переорієнтацію 
на нематеріальні цінності (якість життя, охорона природи, самовизначення людини).  

Отже, зміна ціннісно-нормативних настанов, яку пропонує екологічна етика, є засадою для 
успішної реалізації економічних і адміністративних рішень у сфері збереження та охорони 
природного середовища. 
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Summary 
Mykhailiuk S. Axiological Fundamentals of Ecological Ethics. In the article the theoretical 

comprehension of axiological bases of ecological ethics is conducted. Main attention is paid to the changes in the 
attitude of people towards nature, namely the formation of moral responsibility under conditions of expansion of 
globalization processes in the world. The sources of formation of ecological ethics are analyzed. It is determined the 
necessity of synthesis of anthropocentric and biocentrism moral systems for the further consolidation of this science. 
The ethical dimension of nature’s value is researched (the necessity of giving nature the priority value under 
conditions of intensifying of the global ecological crisis is emphasized). The ecological ethics is singled out to create 
the value prerequisites for such a vital activity, which provides the unity of values both human and nature. The value 
principles of the balancing development of ethics are comprehended. Keywords: ecological ethics, human, 
ecological value, nature, system values. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ МИЛОСЕРДЯ І СПРАВЕДЛИВОСТІ:  
ЕТИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ 

 
Досліджується співвідношення, взаємозв'язок милосердя і справедливості як способів регуляції 

життєдіяльності людини. Етико-філософський аналіз милосердя та справедливості свідчить як про 
змістовно-концептуальні відмінності категорій, так і про споріднений характер їх взаємодії в умовах 
реальної суспільної практики. Милосердя трактується передусім як можливий гарант справедливості, як 
запорука благополучного життя в суспільстві. Ключові слова: мораль, милосердя, справедливість, 
співчуття, ненасильство, соціальна турбота.  

 
Людина постійно перебуває в пошуках ціннісних орієнтирів свого існування. Основою оцінки 

вчинків людини постають сформовані в суспільстві уявлення про добро і зло, про обов’язок, 
справедливість і несправедливість, про честь і безчестя, про милосердя й жорстокість тощо. Етичні 
проблеми завжди є актуальними і дискусійними, адже кожна епоха в житті будь-якого суспільства 
диктує нові правила життя та поведінки, або ж підлаштовується під давно забуті зразки. 

На думку українського філософа В. Малахова, основними блоками етичних проблем — 
компонентів моралі є: 1) моральна свідомість (норми, категорії – добро і зло, справедливість, 
обов’язок, відповідальність, смисл життя та смерті); 2) моральна діяльність (свобода дії, свобода 
вибору, свобода волі, вчинок); 3) моральні відносини (моральна сутність спілкування, 
толерантність, повага, співчуття, любов, етикет і культура спілкування) [11, с. 104].  

Наведена структура етичної проблематики є не лише багатогранною, а й інтегративною за 
своїм характером. Це передбачає розгляд етичних категорій з різних блоків етичних проблем для 
дослідження будь-якого поведінкового акту людини. Одним із перспективних поєднань є зв’язок 
категорій справедливості та милосердя. Милосердя – категорія етики, в якій відображається 
співчутлива і дієва любов, що виявляється у готовності допомагати кожному, хто потребує 
допомоги, безвідносно до того, є ця людина близькою, знайомою чи цілком сторонньою [17, 
с. 122]. Зі свого боку справедливість – загальне співвідношення цінностей, благ між собою і 
конкретний розподіл їх між індивідами, належний порядок людського співжиття, який відповідає 
уявленням про сутність людини та її невід’ємні права [20, с. 350]. 

Орієнтована на ідеал гуманізму, рівності та соціальної справедливості, самореалізація 
сучасної особистості припускає поширення етичних норм і вимог на все людство. Моральний 
вимір милосердя та справедливості формувався у науково-дослідній площині впродовж історії 
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етико-філософської думки (у поглядах Платона, Аристотеля, Сенеки, Б. Спінози, Т. Гоббса). Варто 
згадати про сучасну наукову концепцію категорій милосердя й справедливості, зокрема у працях 
Р. Апресяна, А. Гусейнова, О. Дробницького, Д. Ліхачова, В. Малахова, С. Хрипко та ін. Проте у 
дослідників нема єдності в поглядах на змістову площину вказаних категорій, а співвідношення 
цих понять містять неоднозначні, подекуди взаємопротилежні висновки. Отже, питання 
співвідношення милосердя і справедливості потребує глибшого й системнішого дослідження. 

Метою статті є здійснення об’єктивного й цілісного аналізу взаємозв’язку категорій 
милосердя та справедливості, їх сутності та змісту. В статті ми проаналізуємо морально-
етичний аспект категорій милосердя і справедливості крізь призму єдиного нормативно-
аксіологічного простору моралі. 

Глибокий і послідовний аналіз категорій милосердя і справедливості знайшов своє 
віддзеркалення в розумінні філософської традиції золотого правила як етики справедливості та 
заповіді любові як етики милосердя. В даному контексті справедливість і милосердя 
сприймаються як дві фундаментальні чесноти, які відповідають різним сферам морального 
досвіду і, відповідно, основним рівням моралі. 

Значущість категорії моралі виявляється в наявності в ній двох блоків уявлень. Мораль – це 
комплекс уявлень (імперативних і ціннісних), в основі яких лежать ідеї про вище благо і вищі 
цінності як межі людського призначення [12, с. 20]. До таких уявлень належить ідеал «милосердної 
любові» (або милосердя), який є водночас: 1) ціннісним уявленням, оскільки ним затверджується 
певний, безумовний, позитивний зміст вчинків; 2) імперативним уявленням, оскільки цей зміст 
визначено стосовно волі людини і задається людині як обов’язковий до виконання. 

Ціннісна, тобто смислова функція «заповіді любові» тісно переплетена з імперативною, 
тобто наказовою, функцією. Часом їх важко відокремити одну від одної. «Заповідь любові» – 
безумовний імператив. Тому його слід дотримуватися завжди, а не тільки за якихось конкретних 
обставин. Ним варто послуговуватись у взаєминах зі всіма людьми. Милосердя ж звернене до 
індивіда як до самостійної особи – вільного і відповідального суб’єкта екзистенційного вибору. 
Понад те, категорія милосердя постає як квінтесенція нормативної програми індивідуально-
перфекціоністської моральності індивіда, який прагне до вдосконалення [14, с. 16], оскільки 
визначає загальну нормативно-ціннісну аксіоматику моральної свідомості, де будь-яка людина 
володіє цінністю як об’єкт поваги і турботи. І в цьому розумінні милосердя відіграє роль 
«любові-дарунка», який призначений для всіх. Християнське вчення зводить милосердя до рангу 
гранично нормативної підстави. Тут милосердя – універсальна вимога, заснована на розумінні 
поєднання людей в любові, і ця любов до всіх, і навіть ширше (у тому числі до середовища 
існування), наділена відчуттям цінності буття. Сам термін «милосердя» морфологічно складний: 
«милий» і «серце». Однак, об’єднуючись, поняття «милий» і «серце» змінюють свій початковий 
зміст: зі сфери суто індивідуального переживання поняття переміщаються у сферу «загального». 
У цьому випадку любов постає як цінність сама по собі. 

До складу моралі входять й інші цінності та вимоги, які визначають практичну поведінку 
людини у відповідності з ідеальними уявленнями. Це так звана суспільна мораль [12, с. 20]. Тут 
ідеться про соціально-моральні вимоги, тобто про такі, що звернені до індивіда як агента 
соціальної взаємодії, члена спільноти, громадянина, або до товариства як такого, суспільства як 
колективного суб’єкта, відповідального за власне процвітання та благополуччя своїх членів. 
Ядром і смислом суспільної моралі стає справедливість. Остання є поняттям моральної 
свідомості та одним із принципів, що регулює взаємини між людьми з приводу розподілу 
(перерозподілу) соціальних цінностей, а з етичної точки зору – категорією, яка характеризує 
загальне співвідношення цінностей і конкретний розподіл їх між суб’єктами, визначає міру, 
сумірність, відповідність між правами і обов’язками людей, заслугами та їх визнанням, 
злочинними діями і покаранням [3, с. 336; 6, с. 86-87].  

Справедливість у своєму гранично широкому значенні репрезентує ідею рівності людей, яка 
пропущена через систему уявлень про устрій світу і соціуму, про людське благо і призначення, а 
також передбачає належний порядок стосунків між членами суспільства. Він задається розподілом 
вигод і втрат, переваг і недоліків спільного життя на основі прав і обов’язків, які визначають 
характер участі конкретних індивідів і груп у громадській кооперації, а також якості діянь, які 
створюють додаткові критерії диференціації індивідуальних прав і обов’язків [12, с. 203].  

Однією з особливостей поняття «справедливість» є спосіб його функціонування в 
моральному дискурсі. Це означає, що воно може вживатися лише тоді, коли є потреба в легітимізації 
суспільних структур. А сам термін «справедливість» виявляється затребуваним у тому випадку, коли 
існують певні прошарки, групи, індивіди, які з тих чи інших причин відчувають себе 
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маргіналізованими або відчуженими в рамках даного суспільного порядку. Не випадково, слідуючи 
різними шляхами і опираючись на різноманітний світоглядний зміст, концепції справедливості 
відтворюють загальну структурну модель міркування, яку, як зазначає А. Прокоф’єв, прийнято 
називати «презумпцією рівності». Вона полягає в тому, що саме суспільна нерівність, а не рівність 
потребує виправдання перед лицем справедливості [13, с. 172]. Суспільна мораль, приєднуючись до 
індивідуально-перфекціоністської моральності, доповнює єдиний нормативно-аксіологічний простір 
моралі як такої [14, с. 23]. Два рівні моралі, співіснуючи один з одним, являють собою єдність – 
динамічну та суперечливу, яка актуалізує постановку проблеми щодо пов’язаності контекстів їх 
втілення (функціонування) в конкретних формах суспільного життя. 

Джерелом ранніх уявлень про справедливість був принцип справедливої взаємовіддачі, який 
регулював відносини між родами в архаїчному суспільстві. Історично першою формою 
справедливості (причому як репресивної стосовно тих, хто не бажав прийняти і розділити 
прийняті правила загального буття) був таліон (від лат. «tа1io» – помста, що дорівнює злочину, від 
«talis» – такий самий) – принцип покарання за скоєний злочин, згідно з яким міра покарання мала 
відповідати кривді, завданій злочином («око за око, зуб за зуб»). 

Відзначимо, що в епоху античності починають формуватися і отримувати концептуальне 
обґрунтування моральні норми ініціативного характеру, які зорієнтовані не тільки на взаємність, а й 
на діяльність з наданням реальної допомоги, заснованої на особливих аффектних станах, таких як 
любов, співчуття та співстраждання. Наприклад, ідеї благовоління стосовно друзів (як у Сократа). У 
грецькій літературі згадується і особливе відчуття («eleos»), протилежне гніву: співчуття, жалість, 
співстраждання. Так, за Аристотелем, підставою для жалості і співчуття стають вчинки 
«мимовільні, тобто вчинені через незнання обставин, від яких залежить і з якими співвідноситься 
вчинок», іншими словами, що призводять до незаслужених страждань [2, с. 98]. Тому стають 
зрозумілими так звані «пояснення вдячності» римського філософа Сенеки, який підкреслював, що 
благодійність – це добровільне дарування, прояв щедрості; що по-справжньому вдячним може бути 
лише мудрець, для якого давати – це велика радість, як для пересічної людини – отримувати. Сенека 
засуджував вияви гніву, закликав у проповідях до ласки і всепрощення, милосердя і любові до свого 
ближнього. Він у міркуваннях про благодійність ще вдавався до розсудливо-передбачливих і цілком 
звичних для його сучасників доказів: від підтримання взаємності послуг залежить наша безпека, в 
неодмінній вдячності – наше ж благо (наприклад, «благо, що віддається іншому, повертається потім 
до нас за законом справедливості» тощо). Все ж головним для Сенеки було показати, що 
благодійність як чеснота прекрасна сама по собі і «користь» доброчесного діяння полягає в тому, що 
воно вчинене («благодіяння зроблене для благодіяння») [16, с. 16]. 

Вже в античній філософії справедливість була включена в систему ключових чеснот і 
розглядалася крізь призму суспільних інтересів. Через закон справедливість наказує людині, в яких 
справах належить бути стриманою, мужньою, розсудливою. Вже Сократ вважав, що справедливість 
– це слідування мудрості, істинному знанню, порядку речей, законам, і ототожнював її з істиною та 
мудрістю. Філософ підкреслював: якщо людина розуміє, що таке моральне і справедливе, та 
використовує ці знання на практиці, то це дійсно розумна і справедлива людина [19, с. 62-64]. Він 
вважав, що потрібно бути милосердним не тільки до друзів, а й до ворогів, оскільки всяке заподіяння 
зла є несправедливою справою [22, с. 131]. Сократ зумів поєднати категорію милосердя із 
справедливістю і тим самим показав, що для втілення моральних норм потрібні як визнання 
рівноправності людей, так і прояв великодушності, тобто милосердя. Платон ціннісну оцінку 
справедливості як «найбільшому благу» надав у своєму творі «Держава». Філософ розглядав 
справедливість як стан суспільного життя, де кожний член суспільства отримує те, що йому 
належить, та займається власною справою. Він обґрунтовує надчутливий характер справедливості, 
тим самим підкреслює, що об’єктивний характер змісту справедливості не залежить від 
індивідуальних почуттів людини. 

Аристотель досліджував справедливість як етичну категорію у «Великій етиці», розрізняючи 
справедливість щодо закону та щодо людей. Мислитель розробляє формальну структуру 
справедливості, вказуючи на два її види: розподіляючу та зрівнюючу – справедливу плату за 
працю і справедливий розподіл благ, хоча ці категорії часто доповнюють одна одну. 

Аналіз системи філософських міркувань античних авторів яскраво засвідчує, що милосердне 
ставлення до інших знаходить своє місце і вже асоціюється зі справедливістю. 

За допомогою християнської заповіді любові закріплюється принцип пов’язаності 
милосердя і справедливості. Милосердя стає, з одного боку, одним із вищих проявів морального 
обов’язку стосовно потребуючих, незахищених і знедолених, а з іншого – виразом благочестивих 
помислів і загальної любові до них, об’єднуючи тих, хто творить добро, і тих, хто його приймає. 
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Згідно з постулатами релігійної етики, людина має бути милосердною передусім заради блага й 
спасіння власної душі. У цьому твердженні міститься глибока моральна істина: щире діяння 
милосердя не може принижувати адресата, не може порушувати його гідність, оскільки 
щонайперше в цьому діянні життєво й духовно зацікавлений сам суб’єкт. Цей висновок цілком 
можна застосувати й до суспільства в цілому: спільнота, яка перестає бути милосердною до своїх 
нужденних членів, завдає шкоди насамперед самій собі, зраджує власну духовність. Як зауважує 
В. Малахов, «здатність до милосердя – істотний прояв морального здоров’я суспільства, як і 
кожної окремої особистості» [11, с. 345]. 

У контексті етико-філософського аналізу проблема співвідношення справедливості і 
милосердя отримала розвиток в новоєвропейській філософії. Зокрема Т. Гоббс головну увагу у 
своїй концепції приділяє принциповому зіставленню природного стану (стану війни всіх проти 
всіх) та держави (громадянського стану). Природному стану суспільства відповідають природні 
закони, які є результатом веління розуму, а не людських домовленостей і віддзеркалюють 
відповідне прагнення людини до самозбереження. Зрештою, всі природні закони зводяться до 
золотого правила: стався до інших так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Золоте правило 
тлумачилось Т. Гоббсом як закон справедливості, оскільки він наказував кожному визнавати ті 
самі права, яких людина хоче для себе. На думку мислителя, ідеї рівності та еквівалентності дій у 
взаєминах між людьми, укладені в даному положенні, вказують на безпосередній зв’язок з 
євангельською вимогою «Люби ближнього, як самого себе». Моральна чеснота (тобто здійснена 
діяльність), розглянута з погляду державних законів, різних у багатьох країнах – це справедливість 
(справедливість присутня лише в громадянському суспільстві). Моральна ж чеснота, розглянута з 
погляду природних законів – це співчутливість, яка базується на уявленні про те, що чуже нещастя 
може спіткати і нас. Фактично, Т. Гоббс розглядає заповідь любові як вищу моральну вимогу. 

Про розуміння заповіді любові як вищої моральної вимоги, яка формується на основі 
золотого правила, йшлося в працях не лише Т. Гоббса, а й П. Кропоткіна, П. Рікера, М. Шелера, 
А. Шопенгауера, П. Юркевича. Для А. Шопенгауера власне «моральне» починається з відчуття 
співчуття (а не міркувань себелюбства або боргу). При цьому в почутті жалю виокремлюється два 
аспекти: щось утримує мене від того, щоб завдавати страждання іншому, і тягне до захисних дій, 
коли комусь заподіюють страждання. У першому випадку проявляється справедливість, у другому 
– любов до ближнього [24, с. 316]. П.А. Кропоткін зазначав, що для здійснення моральних норм 
явно недостатнім стає визнання рівності між людьми (справедливості). Є те, що виконується за 
логікою надмірності, а саме – великодушність (милосердя). 

В історії етико-філософської думки склався й інший концептуальний підхід, ключовою ідеєю 
якого стало розуміння милосердя як найважливішої умови справедливості. Е. Дюркгейм, 
опосередковано полемізуючи з Т. Гоббсом, вважав, що справедливість, яка регулює стосунки між 
людьми як власниками та носіями особистих прав, передбачає як свою умову милосердя: люди 
повинні любити одне одного, щоб вступати у взаємини одне з одним; сама можливість встановлення 
меж між людьми базується на їх згоді обмежити свої права, яка реалізується лише при 
взаєморозумінні. У цьому сенсі, за Е. Дюркгеймом, «справедливість сповнена милосердя» [5, с. 117-
119]. У такому самому ж теоретичному ключі розмірковував Г. Спенсер, визначаючи справедливість 
як «визнання прав інших людей на вільну діяльність і продукти цієї діяльності» [18, с. 495]. 

Для російської релігійно-філософської традиції також характерні ідеї взаємопов’язаності 
справедливості й милосердя. Наприклад, І. Ільїн вважає, що в основі справедливості лежать жива 
совість і жива любов до людини. Справедливість не слід уявляти собі за схемами «раз і назавжди», 
«для всіх людей», «всюди», бо вона – «живий потік індивідуальних відступів» [8, с. 266]. Людина 
повинна навчитися бачити, «відчувати» права людей і добиватися їх здійснення в житті. Цю здібність 
душі І. Ільїн позначив як початкову, або природну правосвідомість. В.В. Розанов розрізняв діяння за 
обов’язками і діяння за покликом серця. Діяння допомоги за покликом серця є вищим проявом 
милосердя, воно віддзеркалює внутрішні потреби, коли «мені самому було солодко робити солодке» 
[15, с. 365]. В. Соловйов співвідносив справедливість з негативним формулюванням золотого правила 
моралі: не роби іншому нічого такого, чого собі не хочеш від інших, а милосердя – з позитивним: роби 
іншому все те, чого сам хочеш від інших. Хоча відмінність між цими правилами й існує, В. Соловйов 
не бачив причин їх протиставляти. І справа не в тому, що вони показують різні сторони одного і того 
самого принципу, їх нероздільність обумовлена цілісністю духовного досвіду особистості. 

На думку С. Франка, не боротьба за справедливість, а любов до ближнього повинна керувати 
нами у справах допомоги іншим. Кожна людина повинна керуватися своїм індивідуальним 
прагненням, а не нормою, раз і назавжди даною. Любов не потребує нагороди, робити добрі вчинки 
варто не для свого особистого спасіння, а для з’єднання всіх у дусі в Царстві Божому. Вона 
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проявляється через жалість і милосердя, а байдужої та однакової любові не може існувати. 
Християнська любов повинна здійснюватися двома шляхами: безпосереднім випромінюванням 
благодатних сил любові і виконанням обов’язку любові через земні справи [21, с. 633]. 

У цьому загальному контексті міркувань зрозумілою є теоретична модель феномену 
соціальної турботи як єдності справедливості і милосердя – справедливого співчуття, 
запропонованого сучасною російською дослідницею О. Цибулевською. На її думку, соціальна 
турбота – це активність, що розгортається між людьми з приводу розв’язання проблем, які 
виникають в результаті їхнього спільного життя; це діяльність задля створення справедливого 
громадського порядку, незмінно пронизаного почуттям милосердя до людини [23, с. 17]. 
Зазначене трактування соціального піклування, на думку автора, не тільки не скасовує боротьби 
між цими цінностями, а, навпаки, передбачає пошук продуктивного поєднання творчого синтезу 
справедливості і милосердя в соціальній реальності з урахуванням всієї складності, 
індивідуальності і різноманіття людських доль. 

Підтримуючи ідею взаємопов’язаності справедливості і милосердя в умовах реальної 
моральної практики, слід звернути увагу на їх змістовно-концептуальні відмінності. 
Справедливість співвідносить зусилля з винагородою. Для милосердя ж вимога рівності і 
взаємності вважається несуттєвою. Більше того, в нормативному плані милосердя безпосередньо 
пов’язане з вимогою ненасильства (непротивлення злу насильством і любові до ворогів), тоді як 
принцип справедливості, навпаки, потребує, щоб несправедливість була покарана. На думку 
А. Гусейнова, ненасильство – це відмова від насильства як способу розв’язання суспільних 
конфліктів, боротьби за соціальну справедливість [4, с. 55]. 

У працях Р. Апресяна дається «ширше» тлумачення ненасильства стосовно іншого, згідно з 
яким йому не завдається шкода, права іншого не порушуються і тим самим дотримується мінімальна 
справедливість [1, с. 33]. У даному контексті ненасилля стає не тільки одним із першорядних 
моральних принципів, а й необхідною умовою милосердя, свого роду гарантією того, що за 
допомогою милосердного ставлення не буде порушено гідність і права тих, на кого воно спрямоване 
[1, с. 34]. При цьому ненасильство може обмежуватися справедливістю, яка передбачає можливість і 
потребу у послідовному протистоянні злу, тобто не допускає несправедливості. 

У цьому зв’язку цікаво звернутися до праці І. Ільїна «Про опір злу силою», де 
(у протиставленні поглядам Л. Толстого) порушено тему можливого послідовного протистояння 
злу. І. Ільїн, будучи противником абстрактного моралізаторства, поставив завдання довести 
неспроможність «толстовства» з точки зору православ’я. Він пише: «Взагалі кажучи, терміни 
«насильство» і «зло» вживаються нами як рівнозначні, настільки, що сама проблема 
непротивлення «злу насиллям» формулюється іноді як проблема непротивлення «злу злом» або 
відплати «злом за зло»; саме тому насильство інколи прирівнюється до «сатани», а використання 
його описується як шлях «диявола». Зрозуміло, що звернення до цього «сатанинського зла» 
забороняється раз і назавжди і без винятків; тож краще померти або бути вбитим, ніж пустити в 
хід насильство...» [8, с. 18]. На думку І. Ільїна, зло не є абстрактним поняттям, воно реально існує 
в житті кожної людини. «Надаючи собі спокусливу видимість єдино правильного тлумачення 
Христового одкровення, це вчення тривалий час навіювало й непомітно вселило досить багатьом, 
що любов – це гуманна жалісливість; що любов виключає меч; що будь-який опір лиходієві силою 
є озлоблене й злочинне насильство; що любить той, хто втікає від боротьби; що життєве і 
патріотичне дезертирство – вияви святості; що можна і треба зраджувати справу Божу заради 
власної моральної праведності» [8, с. 21]. І. Ільїн вважає, що насильством слід називати лише 
довільне, безрозсудне попередження, яке виходить від злої волі або спрямоване до зла. З метою 
попередження непоправних наслідків людина, яка прагне до добра, повинна спочатку шукати 
психічні та духовні засоби для подолання зла добром. Але якщо вона не має у своєму 
розпорядженні таких засобів, то зобов’язана використовувати психічний або фізичний примус. Зло 
фізичного примусу або попередження не перетворюється в добро від того, що воно вжито як 
єдиний засіб, наявний у нашому розпорядженні для досягнення доброї мети. Але в таких 
випадках, каже Ільїн, шлях сили і меча «як обов’язковий, так і справедливий» [10, с. 494]. 

Аналіз традиції розподілу милосердя і справедливості в історії філософії приводить до 
наступних висновків: 

1. Незважаючи на те, що милосердя є високим моральним принципом, немає причин завжди 
очікувати його виконання від інших. Воно є зобов’язанням, але не обов’язком людини; 
справедливість надається людині як обов’язок. У стосунках між людьми милосердя є лише 
рекомендацією, справедливість – обов’язком.  
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2. Милосердя вважається моральною категорією. Проте сама людина може вимагати від інших 
лише справедливості – й не більше. Принцип справедливості встановлюється звичайним порядком. 
Милосердя як заповідь любові ґрунтується на тому особливому типі міжособистісних стосунків, в 
якому цінності взаєморозуміння, гуманності (людяності) утверджуються людьми ініціативно [3, 
с. 358-359]. Отже, у кожного є право вимагати від усіх інших поваги до людської гідності своєї 
особистості, але немає права вимагати милосердного ставлення до себе. Як зауважив Е. Левінас, 
різниця між любов’ю до ближнього і справедливістю полягає в тому, що «любов до ближнього 
передбачає перевагу над собою іншого, а з погляду справедливості ніякої переваги бути не може» [9, 
с. 594]. У справжній морально реалізованій діяльності справедливість і милосердя врівноважуються 
– страждання іншого спонукає особистість до ініціативної допомоги страждаючому. 
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Summary 
Bihun R. Correlation Mercy and Justice: Ethical and Philosophical Analysis. The article considers the 

correlation and relationship between mercy and justice. These notions are viewed as ways of regulation of human 
life. Ethical and philosophical analysis of mercy and justice indicates both the content and concept differences 
between the categories and the related nature of their interactions in the real social practice. Mercy is primarily 
regarded as a possible guarantor of justice and as a key to a successful life in society. Keywords: morality, mercy, 
justice, compassion, nonviolence, social care. 
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СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО ПРО  
АНТРОПОКОСМІЧНІ ВИМІРИ БУТТЯ ЛЮДСТВА 

 
Аналізуються рефлексії сучасного мистецтва над фундаментальними проблемами моральності. 

Показано, що ексклюзивною якістю цих проблем є особливе відношення людини до дійсності, яке не 
вичерпується міжособистісними стосунками, але поширюється і на відношення світу людей зі світом 
природи, і Всесвіту загалом. З’ясовується, яку внутрішню необхідність вбачає людина у прийнятті певних 
моральних норм, на яких засадах визначає свій вибір вчинків, чому здатна дотримуватися вимог, що їх 
висуває перед людиною суспільна думка або власне сумління. Ключові слова: антропоцентризм, 
антропокосмізм, моральність, ноосфера, природа, сучасне мистецтво, техносфера. 

 
Системне руйнування факторів, які до 70-х років ХХ століття забезпечували стабільність 

людської цивілізації, а саме – узгодженість науково-технічного прогресу і розвитку економіки, не 
виснаженість екологічної системи і розвиток вуглеводневої енергетики та промисловості, 
компактне розселення бідних і багатих народів у різних частинах світу, невідворотно призводить 
до розриву зв’язків між соціумом, природою і техносферою, що дедалі частіше не здатні 
взаємодіяти як складники єдиного цілого. Загострення цього процесу захоплює до своєї орбіти 
руйнування не лише традиційної чи інформаційної економіки, що засвідчує глобальна криза 2008 
року, а й збільшення деструктивних явищ біологічного стану людини. За останні десятиліття за 
експонентою збільшується кількість хворих спадковими, алергійними, психічними, променевими 
хворобами, що загалом, провокує згасання людини. 

Проте, для нас важливо відзначити, що криза людини як біологічної істоти посилюється 
кризою суспільною. Епоха комунікаційних мереж парадоксально локалізує навички людини маси 
до безпосередньо особистісного спілкування, сприяє розпаду її соціальних зв’язків, зубожінню 
фантазії, підвищенню гіпнабельності, інфантилізму. Ці деструкції соціалізації провокують розпад 
головних форм соціальної діяльності людини (сім’ї, навчання, праці), тотальну кризу її 
ідентичності. Водночас, саме ці деструктивні процеси породжують інший парадокс – напруження 
інтелектуальних і духовних зусиль у пошуках способів долання глибокої кризи соціалізації, як 
неодмінної умови відхилення від згубної траєкторії хронічної нестабільності, а відтак, й високої 
імовірності занепаду природної та соціальної компоненти людства. В цьому розумінні важливим є 
аргумент академіка М. Мащенка із доповіді на Урочистій сесії у грудні 2011 р., присвяченій 15-
річчю НАМ України: «Високо достойні колеги-кіномитці, – вище голову! Над нами – найбільше 
диво – неокраєне Господнє небо, сяюче безліччю зірок. Найяскравіші з них носять у Всесвіті імена 
наших побратимів: Олександра Довженка, Леоніда Бикова, Сергія Параджанова, Фелікса 
Соболєва, Тетяни Дерев’янко, Володимира Шевченко <…> І мертві, і живі ми є, були і будемо, 
доки будуть люди на землі. Хоча кінонебо сьогодні суворо захмарилося. Та будемо певні: хмари 
тимчасові. А мистецтво – вічне» [4, с. 227]. 

Тож для нас важливо в цьому вимірі проаналізувати досвід художнього осягнення в сучасному 
мистецтві фундаментальних проблем моральності, які вже розгортаються як особливе відношення 
людини до дійсності, що не вичерпується міжлюдськими стосунками, але постає як певна форма 
діяння, поширеного і на відношення світу людей зі світом природи, економіки, політики, науки і, 
навіть, Всесвіту загалом. Оскільки моральної якості явища дійсності набувають лише потрапляючи у 
сферу протистояння добра і зла та осмислюються саме в цьому зв’язку, тому важливо з’ясувати, як 
мистецтво охоплює найширше коло духовних пошуків людини, для яких властива здатність вільно 
обмежувати свої індивідуальні схильності, бажання, пристрасті заради вищих смисложиттєвих 
цінностей. Важливо виявити, яку внутрішню потребу вбачає людина в прийнятті певних моральних 
норм, на яких засадах визначає свій вибір вчинків, чому здатна до самообмежень і дотримання 
вимог, що їх висуває перед людиною суспільна думка або власне сумління. 

Аналіз останніх публікацій засвідчує зростання інтересу до осмислення тенденцій і процесів 
у системі зв’язків на рівні «людина – суспільство – Всесвіт», які, по-перше, із надзвичайною 
інтенсивністю розгорнуться в майбутньому і визначать його смисл, по-друге, змушують філософів 
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розширювати об’єкт і предмет своєї науки за межі проблем людської суб’єктивності до питань, що 
стосуються суперечностей розвитку взаємодії світу людей із Всесвітом. Зокрема, цю проблему 
активно розробляють В. Скотний, Е. Какельберг, М. Роулендс, Д. Сімонов. 

Здатність сучасного мистецтва віднаходити художні форми для змісту тих концепцій, які 
опрацьовують способи перетворення наявного буття і осмислюють проекти, що розширюють обрії 
людського життя і народжують цілеспрямованість дій, які пов’язують наявне буття зі світом 
бажаного майбутнього, досліджують Л. Баєва, В. Бичков, Є. Ворожейкін, Н. Маньковська, 
К. Піголь, В. Савчук. З’ясуванню перспектив розвитку людини, які розкриваються в «дорожній 
карті» науково-технічного розвитку в його провідних «драйвах», присвячені праці В. Ємеліна, 
П. Кайгородова, Б. Маркова, О. Жильбера, А. Тхосова. 

На нашу думку, важливого значення для характеристики сучасного мистецтва, як дієвого 
інструменту в дослідженні базових конструкцій майбутнього, є аналіз художньої практики, яка 
живиться потребою розуміння визначальних екзистенційних рис існування людини в контекстах 
цієї проблематики. 

Метою нашої наукової розвідки є характеристика антропокосмічних вимірів буття людини в 
сучасному мистецтві.  

Аналіз рефлексій сучасного мистецтва над фундаментальними проблемами моральності 
дозволяє бачити, що найактуальніші проблеми тут породжуються не лише на її соціальних зрізах, 
хоча вони, безумовно, відкривають у моральності кристалізовану систему норм, слабкість чи 
могутність яких залежали від самої людини – її носія і охоронця в певних епохах суспільного 
розвитку. Сучасна моральність вибивається за межі міжлюдських стосунків і захоплює у свій обрій 
«цілісні прояви людини; людина ж співвідноситься у своєму формуванні й існуванні з усім обширом 
навколишнього буття – аж до Всесвіту <…> її неможливо звести до будь-якого особливого її 
аспекту, навіть найочевиднішого для нас» [3, с. 35]. Такий вимір царини моральності виводить її за 
межі окремих культурно-суспільних аспектів буття людей і тим самим актуалізує пошук відповідей 
на виклики природно-екологічних факторів нестабільності, які, через рецидиви елементарного 
антропоцентризму, загрожують виродитися у могутній прискорювач хаосу планетарного масштабу. 
Для сучасної людської цивілізації, в якій соціум, природа і техносфера взаємодіють як частини 
єдиного цілого і перетворюються на планетарний фактор, нагальною є відмова від інерції 
антропоцентричного світорозуміння, де світовідношення здійснюється крізь призму «моє». Оскільки 
вже тепер наслідками антропоцентризму стала проблема вичерпності мінеральних ресурсів, 
вуглеводнів, деградація родючості землі, питної води, перенаселення планети, забруднення 
атмосфери. Антропоцентрична основа життєдіяльності, за якою Homo sapiens – центр світу, якісно 
відмінна істота від усього іншого, якій доцільно власні інтереси ставити понад усе, об’єктивно 
призводить до неможливості сучасному людству вписатися у природний колообіг речовин планети 
через колосальну різницю між людством і природним середовищем у швидкостях розвитку. 

Вироком антропоцентристському світорозумінню стала музична композиція на екологічну 
тему під назвою «Пісня Землі» (Earth Song), записана мега-зіркою сучасної поп-музики Майклом 
Джексоном у 1995 році. 20-мільйонний наклад подвійного альбому History: Past, Present and 
Future. Book 1 (7 мільйонів лише у США) і перше місце впродовж семи тижнів у музичних чартах 
Великобританії та Німеччини, засвідчують абсолютний смисловий та емоційний резонанс між 
виконавцем і масовою аудиторією щодо цієї проблеми глобалізованого світу [див.: 9]. Творче 
опрацювання засадничої ідеї «Earth Song» призвело до створення однойменного епічного 
музичного відеокліпу. М. Джексон як виконавець, режисер і сценарист у співпраці з монтажерами, 
майстрами спеціальних ефектів, музикантами, піротехніками, акторами масових сцен, створює 
фактично повноцінну кіноповість про трагічні наслідки антропоцентризму. 

В 7.28-хвилинному відеокліпі на пісню «Earth Song» М. Джексон використав складні сюжетні 
лінії, спеціальні ефекти, динамічні можливості монтажу, експресивну манеру співу, завдяки яким 
досягається максимальна щільність імперативних смислів, що таврують брутальний антропоцентризм. 
Мистецька цінність відеоряду зі знищенням живих істот у земній і водній стихіях, згубних наслідків 
релігійної й расової ворожнечі, які набули континентальних масштабів, визначається його органічною 
необхідністю, єдністю зі смисловим контекстом самого пісенного твору. 

Зйомки, здійснені на чотирьох континентах, кожен із яких пережив нещастя, спровоковані 
елементарним антропоцентризмом (ліси Амазонії, савани Танзанії, руїни Хорватії, згарища тисяч 
акрів лісу Лонг-Айленду і Нью-Джерсі), відкрили нові обрії мистецького дослідження уявлень про 
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людину як дещицю земної природи і одночасно як частину всесвіту [див.: 8]. Це було суттєве 
зрушення у розкритті безпосереднього сприйняття природи, усвідомленні того, що дім для 
людини – весь світ. Прем’єру кліпу в листопаді 1996 року, яку одночасно спостерігала в 27 країнах 
500-мільйонна аудиторія глядачів, можна вважати вагомим внеском у становлення 
антропокосмічного світогляду, за яким ключ до розуміння природи можна знайти лише на шляху 
співробітництва із нею, а не на шляху здобування трофеїв. 

Те, що сучасному людству життєво необхідно розподілити увагу на всю природу, на весь 
Космос, засвідчує сюжет кінотексту режисера Дж. Кемерона у фільмі «Аватар» (2009 р.) 
Центральним мотивом тут також є засудження антропоцентричного світовідношення і звеличення 
розумної істоти як компонента біосфери. Сваволі, яку запроваджує в систему зв’язків природи 
приватновласницький інтерес суперкорпорації, протиставляється сутнісна єдність людини із 
природою, яку наснажує усвідомлення того, що ігноруючи свою природну сутність, люди 
позбавляють природу її людської сутності, так званого «гуманізму». «Натуралізм» людини і 
«гуманізм» природи тут трактується як те, чого через людину досягла природа, і те, що ми, 
соціальні істоти, усвідомлюємо в собі як природу. 

Герой «Аватару» – Джейк Саллі, як представник персонажів «цивілізації», поступово 
відкриває для себе систему земної природи у всій складності її зв’язків з Космосом, засвоює 
правила поведінки, які навчають не «приборкувати» і «підкорювати» природу, а використовувати 
її сили саме як природні сили, а не перетворені. У цьому контексті, важливими є сюжетні лінії у 
відстеженні світоглядних метаморфоз, яких зазнає представник агресивної, жорстокої, техногенної 
цивілізації. На початку планета Пандора в «Аватарі» для героя є лише сировинним ресурсом та 
базою для наукових досліджень. Участь у цих дослідженнях уможливлює подолання каліцтва 
героя і отримання насолоди повноцінного володіння тілом в експериментальному аватарі [див.: 
10]. Згодом, функціонуючи як медіатор в опозиції «цивілізація – природа», головний герой сам 
навчається чути Дихання Землі й залучає до цього глядачів, у свідомості яких перехід до «нового» 
світу характеризується оптимістичною антропокосмічною ідеологією, що вбачає майбутнє 
людства лише в нерозривній єдності з позитивним майбутнім природи нашої планети. 

Відмова від людського тіла на користь аватара тут є перепусткою у світ де цей досвід став 
засадничим у життєдіяльності мешканців Пандори. «Анатомічні ознаки на’ві, їхня міміка, 
поведінка підкреслюють тісний, майже рівноправний контакт із тваринним світом зокрема та 
планетою загалом. Є в них і риси, що нагадують про духів природи: таким функціонально 
виступає вождь племені, що гине разом із падінням Дерева Душі. Роль тсахіка в оповіді, крім того, 
нагадує фрезерівського «Царя Лісу» (втілення деревного духу), який, старіючи й втрачаючи силу, 
має померти, аби поступитися місцем гідному наступнику» [5, с. 37]. 

Наслідуючи легендарного державотворця, на’ві Джейк Саллі стає переможцем в 
епохальній війні з агресивною технократичною цивілізацією, оскільки дотримується розуміння 
того, що в системі «суспільство – природа» активними є обидві сторони. Хоча форми вияву 
такої активності у них суттєво відмінні, тим не менш перспективи буття людства на планеті, яка 
виплекала його, досягаються лише за умови, що підкорюючи природу, людина сама 
підкорюється їй. Це надто актуально в умовах, коли стрибки в розвитку природи перестали бути 
лише результатом її власної еволюції й відтепер вона вперше піднімається на вищий щабель 
зусиллями людини, її діяльністю. Ця ідея мобілізує союзні для племені на’ві клани Чотирьох 
Вітрів, Вершників Рівнини, Повелителів Ікранів на Східному Морі, що відповідно символізують 
стихії повітря, землі й води в об’єднанні зусиль для порятунку того стилю життя, через який 
природа набуває можливість для власного безмежного розвитку. 

Зауважимо, що смислові акценти авторів «Аватару» співзвучні з ноосферною 
концепцією В.  Вернадського, який відзначав, що закони культурного піднесення людства 
щільно пов’язані саме з колосальними процесами природи. А сила самоконтролю над своєю 
діяльністю дозволить людям максимально розкрити можливості розвитку самої природи. В 
цьому розумінні людство набуває якості геологічної сили [2, с. 92-96]. Стає своєрідним 
унікальним агентом в біосфері, який перетворює її у стан ноосфери [див.: 1]. 

Сила самоконтролю над своєю діяльністю зумовлена здатністю людини до сходження в 
глибину самої себе для пошуку відповідей, які визначають смисл її існування. Для 
антропокосмічного світовідчуття така здатність є ключем для розуміння себе одним із складників 
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частин світоладу. Цей досвід морального самопізнання, що виражений мистецькими засобами, 
можна виводити із художнього і духовного контексту «Соляриса» (1972 р.) режисера А. Тарков-
ського. Він наголошував: «У всіх картинах, які я робив, для мене завжди була дуже важливою тема 
коріння, зв’язків із батьківською хатою, із дитинством, із Землею <…> Душа прагне гармонії, а 
життя дисгармонійне. У цій невідповідності стимул руху, витоки нашого болю і нашої надії 
одночасно. Підтвердження нашої духовної глибини і наших духовних можливостей» [7, с. 314-315]. 

Взаємодія науковців космічної експедиції (Кельвін, Снаут, Сарторіуз, Гібарьян) і мислячої 
планети, яка одночасно є внутрішньою і зовнішньою щодо до героїв, а тому здатною сягнути 
найпотаємніших закутків душі й матеріалізувати їхні мисленні образи, породжує обставини такої 
комунікативної діяльності, за якою актуалізуються всі без виключення якості внутрішнього розвитку 
людини як саме частини всесвіту. «У фільмах А. Тарковського занурення у власний внутрішній світ не 
обмежується замкненістю в собі, але охоплює весь простір, в якому людина живе і діє» [6, с. 93]. 

Цей характер світовідношення простежується і у Дж. Кемерона в наймасовішому 
кінопроекті в історії кінематографу – «Аватарі». Так само, як колись Кріс Кельвін – головний 
герой «Солярісу», так і Джейк Саллі – головний герой «Аватару», набуває благородної якості 
співчуття і жалю до природи, турботи про неї. Обидва по-новому усвідомлюють свою історичну 
роль у природі й той факт, що саме в них природа сягнула такої високої міри еволюції, на якій 
панівного значення для її розвитку набувають розум, свобідна воля і моральні ідеали. Вони 
усвідомлюють необхідність некорисливої доброти, через яку не світ змушують до служіння собі, а 
самі відкривають потребу жити і працювати для всього світу. 

Показові в цьому розумінні кінематографічні прийоми, якими оживляється образ природи як 
«неорганічного тіла людини». «В початковій сцені фільму 1972 р. режисер створює одне із 
найяскравіших оспівувань природи. Наповнений звуками і життям світанок показано очима героя, 
якій усвідомлює, що, імовірно, бачить все це останній раз <…> Завдяки образам і звукам, які 
поєднуються у гармонійній єдності, глядач занурюється у цей живий світ і разом із Крісом 
фізично відчуває повноту земного буття: темну глибочінь води та її течію, вологість саду, крону 
дубу, дерев’яний дім, що віддзеркалюється у воді й дивовижним способом вписується в 
навколишню природу. Це закуток, де земля, вода, тварини і людина живуть в гармонії. Кріс 
дивиться, слухає, торкається, занурює руки у воду, промокає під зливою дощу, насолоджуючись 
дивовижним ефектом цієї живої стихії. Завдяки цій стихії з’являється тоненьке пасмо, яке поєднує 
пролог, сповнений красою і життєвістю природної води, з другою частиною. Мислячий океан 
рухається, змінюється, утворює острови і водночас є монадою, як і всесвіт, що утворений із 
найменших частин, поєднаних між собою» [6, с. 84-86]. 

В «Аватарі» дивовижні форми дерев, кольори і запахи квітів, папороті пралісу 
сприймаються як розгортання безмежної потенції природи, уособленням якої постає найсвятіше 
місце планети Пандори – Дерево Душі й Дерево Голосів Предків. Як синапси утворюють між 
біологічними нейронами енергетичний зв’язок, так і всі форми життя Пандори перенизані цими 
потоками енергії [див.: 11]. Опановуючи цей незбагненний для цілераціональної людини досвід 
діалогізму, Джейк Саллі поступово навчається матеріалізовувати свої мисленні образи. Численні 
випробування, пережиті ним за сприяння його супутниці життя в аватарі – Нейтірі, переконують 
його, що світ відображується в людині. Що між багатством навколишньої природи і багатством 
людської чуттєвості існує глибока внутрішня єдність. Вона наявна в повітряному хороводі насіння 
Дерева Душі, які пестливо огортають тіло Джейка, пульсуючих спалахах трави під слідами його 
ніг, агресії хижаків, спровокованої його первісним страхом перед нічним мороком лісових хащів, 
енергетичним єднанням із приборканим норовливим ікраном, відчуттям цілокупності з 
енергетично насиченою глобальною мережею всього багатства світу Пандори – її висячими 
островами, лісами, водною стихією, крилатими ікранами, народом на’ві. 

Буття Джейка в аватарі доводить, що світ людини – це і світ середовища, яке оточує його. І 
ставлення людини до нього, відповідно, із необхідністю набуває морального виміру, оскільки 
утвердження таких рис особистості людини, як доброта, бажання допомогти слабшому, співчуття, 
із необхідністю повинні проявлятися в природоутворюючій діяльності людини. 

Висновуючи виклад матеріалу, зазначимо, що особливість мистецтва «нульових» років ХХІ 
ст., з одного боку, часто визначається втратою віри в моральну гідність людини. Це мистецтво 
рідко націлюється на творення людини, рідко підносить і захищає Людину. Причина – радикальне 
заперечення антропологічної моделі солідарного суспільства, де сповідується життєустрій, що 
застережений екзистенційними нормами взаємодопомоги, підтримки, відповідальності. Це 
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заперечення здійснюється найсуттєвішою смисложиттєвою категорією антропології ліберального 
суспільства – власністю, яка всі сторони життя суспільства уподібнює свобідному ринку. 

Емоційний мистецький досвід виявляє художнє осмислення драматичної сутності характеру 
міжлюдських стосунків, розкол між якими зумовлений запереченням смислу моралі як доробку 
культури, створеної й розвинутої народом і апологетикою моралі як індивідуального надбання 
кожного окремого індивіда. Такий досвід життєдіяльності, загальний філософський смисл якого 
визначає людину як свобідний атом, поширюється від нуклеарних, до найскладніших форм 
соціальної діяльності людини і утворює тотальний стан відчуження і самотності. Важливо 
відзначити, якщо в сучасній художній практиці часто відмовляються від зображення людської 
особистості, яка спроможна виправдати моральний потенціал такої категорії як добро, то в цій 
тенденції міститься правда часу 2000-х. Емоційний і смисловий заряд художніх творів розкриває 
цю правду, актуалізуючи міцні засади гуманістичної моральності, особливий тип світосприйняття, 
орієнтований на віру в розумність зовнішньо деформованої, огидної реальності. 

Окрім того, осмислення причин вияву аксіологічної кризи, заподіяною якісною зміною 
антропологічних принципів світовідношення, мотивує митців до пошуків таких духовно-метафізичних 
підвалин життєустрою, які здатні здійснити розробку ціннісних моделей для реалізації усіма 
провідними формами соціальної діяльності людини їхньої вітальної функції. В цій тенденції бачиться 
позитивний досвід мистецької практики долання розколу в ставленні людей глобалізованого світу до 
найсуттєвіших онтологічних проблем, до розуміння того, що є сутністю і призначенням людини. Така 
постановка питання передбачає рух авторів від дослідження індивідуальності, до універсальної 
проблеми Людини. Актуалізація пошуку людського в людині ініціює рефлексії сучасного мистецтва, 
які стосуються не лише характеру міжлюдських стосунків, а й співвідношення людини в її існуванні з 
усім обширом навколишнього буття. Такий вимір дослідження фундаментальних проблем 
моральності надає їй планетарного масштабу та спонукає до відмови від інерції антропоцентричного 
світорозуміння на користь антропокосмічних перспектив буття людства. 

 
Література 

1.Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера / В. И. Вернадский. – М. : Наука, 1989. – 263 с. 
2.Голубець М. А. Від біосфери до соціосфери / М. А. Голубець. – Львів : «ПОЛЛІ», 1997. – 256 с. 
3.Малахов В. А. Етика : Курс лекцій : навч. посіб. / В. А. Малахов. – К. : Либідь, 1996. – 304 с. 
4.Мащенко М. Про кіно і час / М. Мащенко // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої 

науки: Мистецькі обрії ‘ 2012 / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України ; Наук.керівник теми і голов. 
наук. ред. І. Д. Безгін; Редкол.: А. В. Чебикін, І. Д. Безгін, Г. І. Веселовська та ін. – Київ : Фенікс, 2012. – 
Вип. 4 (14-15). – С. 227. 

5.Пащенко А. В очікуванні на Спасителя, або Образ героя-колонізатора в кінематографі / А. Пащенко 
// Кіно. Театр. –  № 6. – 2011. – С. 37. 

6.Сальвестрони С. Фильмы Андрея Тарковского и русская духовная культура / [пер. с ит. 
СимонеттаСильвестрони]. – М. : Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. – 237 с. 

7.Тарковский А. А. Запечатленное время / А. А. Тарковский. – М. : Эксмо, 2002. –360 с. 
8.Voight, Ginger. A Summary of “Earth Song” by Michael Jackson [Электронный ресурс] / Ginger Voight. –

Режим доступа : data: text/html charset=utf-8,%3 Cheader%20id%3D%22title%22… 
9.Hits of The Continued: Eurochart Hot 100 // Billboard : журнал. – США : Nielsen Business Media. Inc., 1996. – 

T. 108. – № 4. 
10.Hoberman J. Avatar’s SticerShok (and Awe) [Электронный ресурс] / J. Hoberman. – Режим доступа : 

data:text/html;charset=utf-8,%3Cdiv%20class%3D%22contenthead%22%style%3D%22margin… 
 11.The Ultimate Fan’s Guide to Avatar, James Cameron’s Epic Movie (Unautporized) Google Books 

[Электронныйресурс]. – Режим доступа :https://ru.wikipedia.org/wiki/Аватар_%28фильм _2009%29 
 

Summary 
Zdorovenko V. Contemporary Art about Anthropocosmic Measurement of Mankind Genesis. The 

article analyzes the reflection of contemporary art over the fundamental problems of morality. Ii is shown that 
the exclusive quality of these problems is the special relation of man to reality, which his not confined between 
personal relationships, but extends to the world the ratio of people with the natural world, and even the 
Universe as a whole. It turns out that the internal man sees the need to accept certain moral norms on which 
basis determines their choice of actions, which is able to comply with the requirements of the nominating 
person before public opinion or their own conscience. Keywords: anthropocentrism, anthropocosmism, 
morality, noosphere, nature, contemporary art, technosphere. 
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МІСЦЕ ІРОНІЇ В ЕСТЕТИЦІ МОДЕРНУ 
 

Досліджується феномен іронії та її місце в естетиці Модерну. Розкрито нові можливості 
естетичної категорії в контексті її теоретичного осмислення та практичного функціювання в культурній 
спадщині Модерну. В процесі дослідження цього складного за структурою та різноманіттям виявів 
культурного явища було встановлено його домінуючим первнем естетичний аспект. Іронія в епоху Модерну 
перетворюється з простого літературного тропу на світоглядну позицію автора, засіб критичної 
саморефлексії та естетичний вияв переоцінки цінностей. Не маючи можливості прямого впливу на 
перетворення дійсності, вона постає засобом опосередкованого пробудження до цих перетворень. Ключові 
слова: Модерн, іронія, переоцінка цінностей, дегуманізація мистецтва.  

 
Іронія належить до тих культурних явищ, зацікавленість якими не послаблюється впродовж 

багатьох віків. Втім, за тривалий час жодна теорія не змогла цілком приборкати її, класифікувати 
весь спектр проявів, врешті, віднайти універсальну властивість іронії, яка б дозволила відрізнити її 
від не-іронії. О. Шпенглер мав рацію, коли стверджував, що прагнення створити систему вбиває 
все живе. Як живий феномен, іронія не дає помістити себе в жорсткі межі системи. Тож, як 
дослідникам, нам залишається крок за кроком віднаходити нові форми її прояву, розкривати нові 
сторони, наближаючись до розуміння ірраціональної глибини та багатогранності цього явища. 
Багатим матеріалом нас забезпечила епоха Модерну, яка наскрізь пронизана духом іронії в 
найрізноманітніших своїх проявах. У нашій статті ми будемо послуговуватися культурною 
спадщиною цього періоду. Адже саме в цей час іронія з літературного тропу переростає у 
світоглядну позицію, відкриваючи широкий простір для досліджень. 

Іронія має багатий емоційний діапазон, коливаючись від апатії до агресивності та бунту, 
змінюючи тональність від веселого, доброго жарту до сатири або сарказму. Об’єктивно це – 
показник обмеженості історичних сил, які повертаються в минуле, не усвідомлюючи перспектив у 
майбутньому. Суб’єктивно вона – завжди показник розвинутої самосвідомості, бо виникає в 
момент самоствердження особистості. Естетична сутність її полягає у вираженні протилежного в 
такий спосіб, де «логічний парадокс поєднується з емоційно-ціннісним відношенням» [9, с. 59]. 
Втім, іронія не одразу набула естетичного змісту. Історичне коріння її сягає античних часів. В 
Давній Греції вона була риторичним прийомом, який реалізовувався у вербальних текстах. 
Вперше ми зустрічаємо цей термін у комедіях Аристофана. Для поета ε�ρων (іронік) – лайливе 
слово, що характеризує шахраїв, брехунів та облудників. Коли Філоклеон в «Осах» хоче продати 
осла, то його син каже, що той чинить ειρωνικώς, тобто хитро, спритно, заради досягнення власних 
цілей. В буденній мові того часу, вочевидь, розповсюдженим значенням іронії була брехня, 
блазнювання та порожня балаканина з метою отримання власної користі. В риторській же традиції 
під іронією розуміли таку мовну фігуру, «в якій буквальне значення протистоїть прихованому, 
внутрішньому, тобто коли похвала побудована так, що за нею відчуваються осуд і тонке 
глузування та навпаки: за зовнішнім осудженням, приниженням вбачається похвала і ствердження 
істинної цінності» [див.: 2]. Знаменита іронія Сократа дещо перегукується з таким її розумінням, 
проте не співпадає повною мірою. У розмові філософ прикидається, ніби не володіє певною 
істиною і за допомогою низки глибоко продуманих логічних запитань підводить співрозмовника 
до самостійного її віднаходження. Для Сократа іронія є тонким глузуванням, що під виглядом 
самоприниження переслідує високу мету. І мета ця – охопити людське життя, перетворити його, 
щоб зробити краще. Не виникає сумніву в тому, що, як зазначав Гарнетт Саджевік, «сократівська 
іронія містить зародки всіх новітніх типів іронії, які так бентежать літературу останнього 
століття» [11, p. 13]. Однак, вона, за своєю суттю, не має ще прямого відношення до естетики.  

Справжнім естетизмом наділяє іронію ієнський гурток романтиків на чолі з Фрідріхом 
Шлеґелем. Саме в їхніх працях вона отримує статус найвищої естетичної категорії. Романтики 
вважали філософію батьківщиною іронії й вбачали її сутність у логічній красі. Вони 
стверджували, що будь-яке поняття стає ідеєю завдяки іронії, яка здатна довести останнє до 
завершеності у вічній боротьбі протилежностей. Такий процес Ф. Шлеґель назвав «абсолютним 
синтезом абсолютних антитез» [10, с. 296]. У нього ж зустрічаємо найбільш розгорнуте та повне 
визначення романтичного розуміння іронії, яке він виклав у своїх «Фрагментах»: «В іронії все має 
бути жартом і все має бути серйозно, все простодушно відвертим і все глибоко вдаваним. Вона 
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виникає, коли поєднуються відчуття мистецтва життя та науковий дух, коли співпадають один з 
одним і завершена філософія природи, і завершена філософія мистецтва. <…> вона викликає в нас 
почуття нерозв’язної суперечності між безумовним і зумовленим, почуття неможливості і 
необхідності всієї повноти висловлювання. Вона є найбільш вільна з усіх вольностей, оскільки 
завдяки їй людина здатна піднестися над самою собою, і водночас їй властива певна 
закономірність, так як вона безумовно необхідна» [5, с. 176]. Спираючись на фіхтівську концепцію 
вільного суб’єкта «я», філософ будує своє розуміння «геніальної» суб’єктивності художника-
деміурга, де провідну роль відіграє іронія. На думку Ф. Шлеґеля, геніальний художник 
усвідомлює неможливість повного втілення своєї неповторної суб’єктивності у художньому творі, 
який він створив. Іронія виконує тут функцію дистанціювання між недосконалістю 
об’єктивованого задуму і досконалістю ідеального світу геніального творця. Вона дозволяє митцю 
бути вільним щодо того, що він створив.  

Розвиває ідеї романтиків німецький філософ К. В. Ф. Зольгер, який поміщає іронію в центр 
догматичної системи. Тепер вона не просто різновид суб’єктивного настрою, а метафізична 
категорія. У своїх працях автор демонструє процес втілення Абсолютного, де нескінченне гине у 
кінцевому, а ідею поглинає реальність, в якій вона була виявлена: тобто ідея одночасно заперечує 
себе як нескінченне та загальне і стверджує як кінцеве та одиничне, щоб згодом заперечити це 
заперечення й утвердитись як універсальне та загальне. Іронія тут – свідомість того одкровення, 
через яке абсолютне миттєво себе реалізує і одразу ж руйнує. Мистецтво – коротка мить тієї 
крихкої та прекрасної видимості, котра водночас і пояснює, і знищує ідею. Для Зольгера іронія 
виступає сутністю художньої діяльності, в якій момент переходу ідеї в ніщо повинен бути 
«справжнім осереддям мистецтва, де поєднуються в одне дотепність і міркування, кожне з яких 
творить і руйнує з протилежними намірами» [4, с. 380]. В цей момент дух митця повинен охопити 
всі напрями одним всевидючим поглядом. Саме такий погляд, «що над усім панує, все руйнує» [4, 
с. 380], і є іронією. Отже, художник має бути вищим за свій твір, уособлюючи як втілення ідеї так і 
її руйнівника. Мистецтво романтиків виникає з усвідомлення того, що Абсолютне не може бути 
виражене за допомогою чуттєвості, тому художник звільняється від пут усього матеріального та 
чуттєвого, досягаючи свого апогею в суб’єктивізмі іронічного відношення. Це допомагає йому 
відчути всемогутність власного заперечення і перетворитись у божественного генія. 

Отже, у XVIII ст. неприборкана, двозначна та екзальтована іронія стверджує себе в опозиції 
до рефлексивної та глузливої дотепності. Тепер вона відмовляється від скромності, ясності та 
виразності. Іронія більше не слугує евристиці, вона слугує нігілізму, її мета не пізнання, не 
виявлення суттєвого, а відрив від реальності, втеча від світу і зневага до його конкретності та 
багатоманітності. Романтична іронія виникає там, де суб’єктивність не може віднайти 
задоволення. Вона відкриває нам прірву, що існує між творцем і його твором, в якому той не може 
повністю себе об’єктивувати. Це ігрова форма суб’єктивної свободи, яка позбавляє життя від 
серйозності та відповідальності, аби поринути у трансцендентний світ творчої фантазії. Іронія – це 
щит і меч для романтика. Адже, з одного боку, вона захищає його світлі ідеали від брудних 
нападок філістерів, з іншого – виконує руйнівну функцію. Тож, саме у цей період іронія набуває 
глобальних, притаманних світовому розвитку рис і починає сприйматись як непідвладна людині 
сила, що знищує, заперечує та руйнує, закладаючи фундамент для народження нового. 

Руйнівний характер іронії, який виявили романтики, а потім розвинули «філософи життя» 
С. К’єркегор та Ф. Ніцше, був прийнятий до уваги практично усіма модерністськими напрямами в 
творчій та інтелектуальній діяльності. Вона пронизує мистецтво багатьох видатних авангардистів, 
постає засадою маніфестів футуристів, дадаїстів та сюрреалістів.  

Романтичне коріння нової іронії простежується у теоретичних працях та філософських 
романах найяскравішого представника літературного модернізму Томаса Манна. Слідом за 
К. Зольгером, письменник відводить іронії центральне місце у мистецтві, проголосивши її 
продуктивним художнім принципом, умовою творчої діяльності. Для письменника, іронія постає 
інтелектуальною грою, народженою об’єктивною суперечливістю реального світу. Враховуючи 
культурні особливості свого часу, – панування ідейного плюралізму, відмову від класичної 
метафізики та абсолютизації будь-яких тверджень, – автор вбачає в іронії єдино правильний вихід 
для художника. Вона – гармонія, що лежить посередині одвічних протиріч, не кваплячись 
приймати рішення на користь того чи іншого. Т. Манна іронія приваблює тим, що передбачає 
особливе ставлення до природи і світу. Як художньо-стилістичний засіб, вона виражає 
амбівалентність письменника, гармонійно поєднуючи суперечливі поняття. Для ранніх творів 
автора притаманне протиставлення «художника» і «бюргера», пізніше – «життя» й «мистецтва», 
«гуманізму» й «демонізму», «духу» й «природи», «хаосу» та «розуму» тощо. 
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Глибинним іронізмом пронизаний роман Т. Манна «Доктор Фаустус» – художній приклад 
ґрунтовного аналізу духовної ситуації ХХ століття. Головний герой твору, композитор Адріан 
Леверкюн, послідовно проводить лінію естетичного модернізму. Його світоглядні пошуки цілком 
співпадають з ідеєю, яку містить «проект модерну», – емансипація, звільнення розуму від релігії, 
науки від моралі, мистецтва від канонів заради тріумфу розуму, прогресу та автономної самостійної 
особистості. В творі проглядається прагнення автора до синтезу мистецтв, яке було притаманним 
для романтика Ф. Шлеґеля. Музику і мову він воліє бачити у нерозривній єдності. Для Леверкюна 
музика – подібна до філософії. Для Ф. Шлеґеля ж, філософія постає справжньою домівкою іронії. Це 
певною мірою пояснює, чому найважливішою стороною світогляду геніального композитора стала 
іронія. Подібно до Ф. Шлеґеля, він розглядає її як спосіб вільного піднесення над буденною 
дійсністю. Леверкюн за допомогою іронії спрямовував свою творчу енергію у космічні висоти, 
віддаляючись від ницості духовного життя німецького містечка Кайзерсашен. 

Іронія для Томаса Манна всеосяжна, вона дає можливість подивитись на життя з висоти 
естетичної дистанції. Автор пов’язує її з епосом, вкладаючи у цей концепт глибокий зміст: 
«ясний, як сонце, радісний погляд, обіймаючий ціле, і є погляд мистецтва, інакше кажучи, 
погляд з висоти свободи, спокою та об’єктивності, не затьмарений ніяким моралізаторством» 
[6, с. 277]. «Епічна іронія – це, радше, іронія серця, іронія, сповнена любові, це величність, що 
почуває ніжність до малого» [6, с. 278].  

Особливої уваги заслуговує іронія в музиці модернізму. На її формування вплинули, окрім 
іншого, такі титани думки як А. Шопенгауер (розглядав сміх як інтелектуальне явище), Ф. Ніцше 
(вбачав у комічному єдиний спосіб подолання «жаху життя» в мистецтві) та А. Бергсон (знаходив 
у комічному звільнення від усього неживого та механічного, що обмежує творчу інтуїцію). Увагу 
композиторів привертала естетика Роберта Циммермана та музикальна критика Едуарда Гансліка, 
для яких справжній витвір мистецтва був художнім відображенням розуміння буття.  

Іронія в руках композиторів-модерністів перетворюється на інструмент аналізу музики 
минулого. Історичні типи розуміння, що зосередились в музикально-художніх стилях тепер 
підлягають рефлексії. Комедійна опера Ігоря Стравінського «Мавра», або «Любов до трьох 
апельсинів» Сергія Прокоф’єва – яскраві приклади того, як невідповідність між традиційним 
змістом стилю та змістом реального звучання призводять до комічного ефекту. Така спроба 
помістити стильову традицію музикального романтизму в нову історичну реальність, іронічне 
співставлення «старої» форми з новим контекстом стало змістовою інновацією музичного твору. А 
формальне використання традиційних мелодій лише підкреслювало їх сутнісну несумісність. Це 
не лише допомогло усвідомити безглуздість перенесення еталонних цінностей минулого в новий 
історичний час, а й виявляло евристичне зерно іронії. Композитори через оптику комічного 
розкривають філософський потенціал у музиці, здатність до аналізу та узагальнень, і, що важливо, 
спрямовують увагу слухачів на проблему культурної саморефлексії. 

Одним із композиторів авангарду, який перебував у активному діалозі з музичною 
спадщиною, був Маурісіо Кагель. Його опуси – це завжди рефлексія над творами світового 
мистецтва минулих часів. В поле зору митця потрапляють такі класики європейської музики як 
Йоган Себастьян Бах, Йоганнес Брамс, Людвіг ван Бетховен, з якими він вступає в іронічний 
діалог. Втім, М. Кагель не обмежується музичними діалогами з конкретними постатями, його 
увага поширюється також на провідні та маргінальні жанри музичної історії: оперу, балет, 
ораторію, концерт, оркестріони тощо. Не залишається непоміченим також великий пласт 
популярної музики, а саме регтайм, танго, військові марші, п’єса для бандонеона. Відблиск 
багатовікової культури та лоск європейського аристократичного духу захоплювали уяву 
композитора. А високий стиль ліг в основу його всеохоплюючої іронії. 

Не був позбавлений іронії «крайній модерніст» від музики, видатний радянський 
композитор, піаніст та диригент Сергій Прокоф’єв. Його твори сповнені парадоксальним 
поєднанням гостросатиричних, гротескних образів, грубих ритмів з ліричними, сором’язливими 
інтонаціями. Дотепними епізодами рясніє балет «Казка про блазня, що семеро блазнів 
перехитрував», іронія пронизує фортепіанні цикли «Сарказми» та «Швидкоплинності». Суть 
музичної іронії модерну схоплена у «Любові до трьох апельсинів» – опері за сюжетом 
однойменної казки Карло Гоцці. Твір яскраво відображає запеклу театральну полеміку, 
переосмислену Прокоф’євим та Мейєрхольдом. Зношені форми та застарілі канони класичної 
опери висміюються, відкриваючи життєздатну силу сміху, радості життя і фантазії. Пролог 
розпочинається своєрідною боротьбою між представниками різних літературно-театральних 
смаків. На сцені з’являються життєрадісні Коміки, похмурі Трагіки, замріяні Лірики та бездумні 
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Пустоголові. Всі вони вимагають різного: підбадьорливого сміху, високої трагедії, романтичного 
кохання, фарсу. І все ж головною діючою особою в опері постає сміх.  

С. Прокоф’єв не приховує свого іронічного ставлення до бурхливих пристрастей та 
хвилюючих почуттів романтиків. Антиромантичний скептицизм добре проглядається в романсі 
«Кудесник». Втім, іронія не заважає музиканту бути гуманістом, висловлюючи у своїх творах віру в 
добре та світле майбутнє. Музична дотепність і пародійне заперечення служать ствердженню 
позитивного начала. Іронія як творчість естетичного почуття композитора спрямовує свідомість не 
лише на споглядання, а й, в першу чергу, на художнє осягнення смислу історичного буття. Як 
матеріал для естетичної рефлексії вона допомагає розкрити власний евристичний потенціал слухача. 

На розумінні комічного композиторами-модерністами неодмінно позначився вплив Ф. Ніцше і 
його визначення цього поняття як «художнього звільнення від огиди абсурдного» [див.: 7]. 
Опосередкувавши тезу філософа, вони вбачали естетичний зміст комічного у грі музичними 
епістемами, що стала своєрідною формою спілкування з художніми цінностями та засобом їх 
парадоксального затвердження. Як приклад наведемо балет Ігоря Стравінського «Пульчинела». Автор 
твору грає із сюжетом, історичними стилями та художніми виражальними засобами, поєднуючи 
аристократичний балет з народною комедією, як дві рівноправні частини художньої гармонії. Іронічне 
співставлення високого та низького стилів музики XVIII століття викликає сміх і стимулює справжню 
«гру розуму». Іронія спрямовується на вразливе місце тогочасної музичної культури – відсутність 
гармонії. Таке перетлумачення творів минулого ніби спонукає слухача до пошуку культурних зв’язків 
між художніми інтенціями минулого і сучасного. А створення неоднозначності у розуміння 
традиційних музичних текстів відкриває простір між мовою музикальних символів та думками, між 
почутим та передбаченим, осягаючи багатогранність людської свідомості. 

Як бачимо, іронія в музичній творчості модерністів виступає явищем цілком позитивним та 
конструктивним. Саме вона допомагає слухачеві визначити головну ідею музикального 
модернізму – жодна цінність не здатна замінити або вичерпати всі інші цінності. Композитори та 
музиканти зовсім не відмовляються від етичних та естетичних цінностей, а навпаки керуються 
ними у своїй творчості. Проте будь-яка претензія на ціннісний догматизм одразу наштовхується на 
іронію та осміяння з їхнього боку. Якою б авторитетною не була художньо-естетична система, що 
висловила подібну претензію, іронія модернізму негайно відшукає її вразливе місце. Поза увагою 
іронії лишається художня творчість сама по собі, яка продукує нові цінності та культурні змісти, 
керуючись уже тими цінностями, які пройшли випробування іронією художника.  

Отже, іронія на музичній арені модернізму знову набуває культурно-історичного значення, 
виступаючи одночасно інструментом для переосмислення культури минулого та засобом пошуку 
інновацій. Ціннісний плюралізм епохи сприяє реалізації множини її відтінків. А подвійний 
характер, що балансує між позитивною та негативною оцінкою, витісняє сміливе заперечення 
сатири в музиці цього періоду. Іронія найяскравіше розкриває культурно-історичний зміст 
комічного в музичному просторі епохи Модерну. Вона відкриває перед слухачем можливість 
власних, самостійних інтерпретацій, стимулює до пошуку культурних домінант, затверджуючи 
людину в історії культури як мислячу істоту. 

Зміна культурної парадигми наприкінці XIX століття, і подальше ускладнення картини світу 
залишило свій відбиток на творчості художників-модерністів, для яких епоха готувала нові 
випробування. Осягнення нових реалій супроводжувалось для них активним пошуком нових 
виражальних засобів. Криза цінностей, невизначене місце художника в світі, відсутність 
очевидних позитивних перспектив соціальної та естетичної гармонії – все це призводить до 
виникнення концептуальної іронії, як засобу оцінювання та осмислення дійсності. Здебільшого 
вона є продовженням, а подекуди навіть повноцінним втіленням традиції романтичної іронії та 
нігілізму Ф. Ніцше в мистецтві. Яскравим прикладом самоіронії художника став «Щоденник 
одного генія» Сальвадора Далі, де парадоксально поєднані самоприниження та самозахоплення, 
сором і гординя. Під впливом теорії психоаналізу Зиґмунда Фройда, художник уважно вивчає 
простори власного несвідомого, відшукуючи там притамовані комплекси. Переймаючись власним 
психічним здоров’ям, митець позбавляється від таких «знахідок» шляхом перенесення їх на 
сторінки щоденника, або до нового полотна.  

Проте, якщо іронія С. Далі мала, скоріше, локальний характер, то справжня всеохоплююча 
іронія, іронія як естетичний прояв переоцінки цінностей, іронія як світоглядна позиція творця була 
властива іншому новатору європейського живопису – Пабло Пікассо. В центрі образних метафор 
людини нової епохи – образи фавна, Арлекіна, художника. Пікассо навпомацки шукає істинну 
природу людини, вдаючись до «іронічного “лицедійства”, із захватом “граючи” образами, 
примножуючи “двійників” фавна – вільної природної істоти з Золотої доби, в подвійній природі 
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якого змішались небесне світло і підземний морок» [див.: 1]. Ковпак блазня і маска Арлекіна – 
знамена, під якими проходить творчий шлях художника. Це постійне приміряння масок, яке 
Б. І. Зінгерман іменує «лицедійством» та «хамелеонством», знаменує падіння особистості, 
арлекінаду внутрішньої порожнечі. Подібно до канатохідця «Пікассо працює, зберігаючи нестійку 
рівновагу, відчуваючи під собою небезпечну порожнечу і прикрашаючи свої “номери” зухвалою 
еквілібристикою» [див.: 1]. Канат, по якому просувається художник, ця неймовірно влучна 
метафора, до якої звертається Світлана Батракова, і є іронією. В центрі уваги митця постає драма 
людського існування, драма творчості, де головні дійові особи – артисти, циркачі, сатири, 
художники, кентаври, Мінотавр. І в цій «людській комедії», яку розігрує Пікассо, всіх їх об’єднує 
нескінченне хамелеонство, іронічна «обмовка». Творчий шлях художника парадоксально поєднує 
нехтування «високими ідеалами» краси і прагнення до досконалості, світла і гармонії. Подібно до 
Сократа, який заявляв: «Я знаю, що нічого не знаю», Пікассо стверджує своє право не знати, що є 
краса і правда в мистецтві, що взагалі є мистецтвом. Його образи народжуються в іронічному 
запереченні остаточної істини, на вершині парадоксів. Він опановує життя на манер лукавого 
Арлекіна, що ходить зиґзаґами та виробляє кульбіти. Можна сказати, що художник реалізовує в 
мистецтві ті ідеї, які озвучували ще німецькі романтики: право художника на естетичну гру 
образами, значеннями та смислами, гру водночас жартівливу і серйозну. Недарма Ф. Шлеґель 
пояснював сутність іронії на прикладі «італійського буффо». Саме таку творчу «буфонаду» ми і 
спостерігаємо в мистецтві ХХ століття, зокрема у видатного Пікассо. 

Іронія та гротеск присутні в картинах ще одного відомого представника мистецького 
авангарду Марка Шагала. Тендітна романтична душа художника знаходить втілення у цих якостях, 
обвиваючи їх вродженою добротою та мрійливістю. Твори М. Шагала, на відміну від його колег по 
фантастичному мистецтві, ніколи не лякають, не викликають нервового збудження. Навіть трагічні 
сюжети не загрожують катастрофою. Гротеск, до якого він постійно звертається, не посилює те 
жахливе, що є у світі, але, навпаки, пом’якшує його. У цьому пом’якшуючому гротеску М. Шагал 
нагадує доброго клоуна, циркового ілюзіоніста, здатного змусити глядача не тільки посміхатися, а й 
повірити в дійсність того, що відбувається в його картинах. Відблиск авторської іронії проглядається 
в казкових та реальних персонажах, котрі літають, ходять догори ногами, крокують по дахах 
будинків, мають досить дивну зовнішність. І саме іронія робить їх такими «земними», близькими до 
тих, хто не вміє літати, або зовсім не схожий, наприклад, на кішку. Уважний глядач помітить, що на 
кожній картині художник зображує і себе самого. Ідентифікувати його можна за незмінним 
атрибутом у руці – пензлем або мольбертом. На полотнах він теж перебуває у надприродних 
ситуаціях: має сім пальців, тримає птаха у руці, літає. І це вже не просто іронія, а самоіронія, яка 
робить майже всі міфічні сюжети земними, оживляє художні образи. Світ побуту у фантастично-
метафоричних картинах М. Шагала потрапляє до абсолютно нового виміру. 

Глибокою іронією пронизана також творчість інших відомих художників-модерністів 
К. Малевича, П. Дельво, Р. Магрітта. Всі вони відважно руйнують закоренілі кліше нашого 
здорового глузду, наші ілюзії та уявлення. Осміянню підлягає класичний ідеал краси («Пігмаліон» 
П. Дельво, «Венера Мілоська із шухлядами» С. Далі, або «Перспектива мадам Рекам’є» 
Р. Магрітта), функціональна значущість одягу («Рожева модель», «Філософія будуару» 
Р. Магрітта), тощо. Художники вщент розбивають звичні для нас цілісність та гармонію, 
супроводжуючи весь процес жартами та іронією. Але за цим, як не дивно, криється шляхетна мета 
– воскресіння щойно розіп’ятої краси, відродження її в новому образі, в новому житті. «Що 
витримує випробування іронією, те ніби наново народжується з картини “відчуженого світу”, 
дивно і зворушливо перетвореним, перейнятим “передчуттям розумного світу”» [див.: 3], – пише 
Н. Дмитрієва. Тож всеохоплююча іронія художників-модерністів постає справжнім 
випробуванням та фільтром цінностей. Знущаючись над «високими ідеалами», спотворюючи 
людський образ, нехтуючи усіма законами краси, пропускаючи їх крізь оптику комічного, митці 
прагнуть повернути у мистецтво світло та гармонію. 

Десакралізація і дегуманізація мистецтва, відмова від традиції – такою була мета 
культурного процесу, навколо якого об’єдналися художники-модерністи. Теоретичного підґрунтя 
цим процесам надав філософ Х. Ортега-і-Гассет у своєму есе «Дегуманізація мистецтва». Він 
визначає ключові ознаки нової творчості: стилізацію, субстанційну метафоричність, витиснення 
людських елементів з мистецтва задля збереження однієї лише художньої матерії, інферналізм, 
антитрадиційність, нетрансцендентність і, нарешті, іронічність. На думку автора, саме іронічна 
рефлексія допомагає очистити мистецтво від надмірної претензійності та наміру змінити світ. 
Важливим моментом, на який звернув увагу філософ, стає двозначність нового мистецтва. З 
одного боку, ми бачимо «неабиякий ентузіазм по відношенню до мистецтва» [див.: 8], з іншого – 
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«відразу від мистецтва або нехтування ним» [там само]. Любов і ненависть по відношенню до 
одного й того самого предмета співіснують у творчості модерністів. Втрата патетики, серйозності, 
певною мірою, навіть «священності» призвела до того, що нове мистецтво перетворилося на гру, 
пронизану комізмом. «Нове натхнення – завжди неодмінно комічне за своїм характером <…> 
насичене комізмом, який простягається від відвертої клоунади до ледве помітного іронічного 
підморгування <…> художник наших днів пропонує нам дивитися на мистецтво як на гру, як, по 
суті, на насмішку над самим собою. Саме тут джерело комізму нового натхнення. Замість того, 
аби потішатися над кимось конкретним (без жертви не буває комедії), нове мистецтво висміює 
саме мистецтво» [див.: 8], – постулює Х. Ортега-і-Гассет. Саме ця іронічна забарвленість і 
згладжує суперечність між любов’ю та ненавистю. 

Перебування на вістрі парадоксів, балансування між бінарними опозиціями, знецінювання 
змістів, які колись провокували боротьбу... Подібно до канатохідців, представники епохи Модерну 
балансують між протилежними силами добра і зла, прекрасного та потворного, піднесеного та 
ницого, комічного і трагічного. Водночас, усі напрями модерного мистецтва пронизані такими 
естетичними принципами як домінування інновацій над традиціями та підкреслена роль 
інтелектуального первня. У цьому контексті іронія з її евристичним потенціалом та вмінням 
ковзати по поверхні постає як найяскравіший виразник епохи. Вона обережна і гнучка, а тому 
дозволяє критикувати дійсність, не порушуючи усталеної морально-психологічної атмосфери. Не 
маючи можливості прямого впливу на перетворення дійсності, вона постає засобом 
опосередкованого пробудження до цих перетворень. У сфері естетичного це вірний засіб критичної 
саморефлексії художника, що викриває різницю між задумом і втіленням, а точніше, між 
завершеним твором мистецтва та його значенням для того, хто сприймає. Іронія епохи Модерну – це 
пародійне «зняття» цінностей, їх переоцінка та пошук нових гуманістичних підвалин.  
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Summary 
Zagorodniuk Y. The Irony’s Place in Modern Aesthetic. Annotation: The article is devoted to analyze of 

irony and its place in Modern aesthetic. The article aim is uncovering new opportunities for studying the aesthetic 
category in the context of its theoretical interpretation and practical functioning in the cultural heritage of Modern. 
For the current study were applied a paradigmatic method, cultural and historical analysis, content analysis and 
deduction. The aesthetic aspect was determined as dominant origin of this complex structured and polyhedral 
cultural phenomenon. The modern irony is transformed from literary trope to worldview, instrument of critical self-
reflection, aesthetic manifestation of transvaluation of values. It is not able to directly influence the transformation 
of reality, but it becomes a way of mediating the awakening to these transformations. Keywords: Modern, irony, 
transvaluation of values, dehumanization of art. 
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«КОГНІТИВІЗМ» ЕСТЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ ДОВКІЛЛЯ (А. КАРЛСОН) 
 

В умовах активного розвитку екологічного дискурсу в гуманітарній сфері актуальним є дослідження 
запропонованої американською науковою спільнотою галузі знання – екологічної естетики. Серцевиною цієї 
сфери є проблема визначення довкілля як естетичного об’єкта, а також процес його естетичної оцінки. 
У контексті цього формуються два альтернативні табори – «когнітивний» і «нонкогнітивний». Автор 
аналізує «когнітивну» течію на прикладі найбільш розробленої і найвідомішої моделі одного з фундаторів 
екологічної естетики, канадського філософа А. Карлсона. Важливим внеском дослідника є аналіз способів 
досвідчування довкілля, які в історії естетики використовувались як моделі естетичної оцінки природи: 
«об’єктна», «ландшафтна» і «довкільна». Ключові слова: довкілля, екологічна естетика, естетичний 
об’єкт, естетична оцінка, естетична цінність. 

 
Екологічна естетика – це молода сфера досліджень в українському науковому просторі, 

проте у західній естетиці цей напрям уже посідає провідне місце. Екологічна естетика, або як її ще 
називають естетика довкілля, є напрямом, що виникає в руслі американської аналітичної школи. 
Вона охоплює філософські проблеми стосовно естетичної оцінки і цінності навколишнього 
середовища, а також співжиття світу людей і світу природи. Ця проблематика сьогодні на часі.  

Актуальність означеної теми в умовах теперішньої екологічної ситуації та популярності 
«екологічного» дискурсу в науковій спільноті різних країн світу постійно зростає. Течія 
«когнітивізму», яка наразі залишається недослідженою на теренах України, пропонує цікаву 
інтерпретацію естетичної теорії, зокрема проблеми естетичної оцінки навколишнього середовища. 

Для дослідження екологічної естетики важливими є публікації таких англомовних авторів, 
як: М. Бадд, А. Берлеанта, Е. Брейді, І. Гаскеля, А. Карлсона, Д. Портеуса, Ю. Сепанмаа, 
Ю. Сайто, Дж. Фішер, Ч. Фостер, Р. Хепберна.  

Серед українських дослідників екологічної естетики варто відзначити директора Київського 
еколого-культурного центру В. Борейка. В контексті розгляду «когнітивного» напряму екологічної 
естетики знаковими є праці: «Естетика і навколишнє середовище: оцінка природи, мистецтва й 
архітектури» і «Природа і ландшафт: вступ до екологічної естетики» (А. Карлсон), «Краса 
навколишнього середовища: основна модель для екологічної естетики» (Ю. Сепанмаа), «Оцінка 
природи самої по собі» (Ю. Сайто), а також їхня критична рецепція американською дослідницею 
Е. Брейді у праці «Естетика природного довкілля».  

Мета дослідження полягає в окресленні філософських засад «когнітивізму» в рамках 
естетичної оцінки довкілля канадським філософом А. Карлсоном. Для цього потрібно визначити 
сферу екологічної естетики, а також умови її концептуалізації на тлі аналітичної традиції, 
проаналізувати «когнітивізм» в інтерпретації А. Карлсона, з’ясувати доцільність наявних в історії 
естетичної теорії моделей естетичної оцінки, виокремити «довкільну» концепцію як прийнятну 
модель естетичної оцінки навколишнього середовища. 

Формування екологічної естетики у другій половині ХХ століття, а відтак і течії 
«когнітивізму» пов’язують з переосмисленням традиційної для англо-американської школи 
естетичної теорії, що формувалася виключно в межах аналітичної філософії. Аналітична естетика 
розвивалася лише в руслі філософії мистецтва, тому екологічна естетика виникає як реакція на 
«нехтування» природним світом і вимагає естетичної оцінки навколишніх природних середовищ, а 
насправді – й людських навколишніх середовищ.  

Дослідники екологічної естетики, аналізуючи проблеми естетичної оцінки, не змогли 
виробити єдиної методології, що призвело до їхнього розколу на два табори – «когнітивний» і 
«нонкогнітивний». Представниками «когнітивного» напряму є дослідники – М. Бадд, Г. Парсонс, 
М. Ітен, А. Карлсон, Ю. Сайто, Ю. Сепанмаа, К. Уолтон, Дж. Фішер, а прихильниками 
«нонкогнітивного» – А. Берлеант, Е. Брейді, С. Годловітч, Н. Керролл, М. Сагофф, Р. Хепберн та 
інші. Деякі вчені намагалися створити універсальну модель естетичної оцінки (охоплюють 
«когнітивні» та «нонкогнітивні» методи): Р. Мур, Х. Ролстон і Ш. Фостер. 
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У статті зосереджено увагу на «когнітивній» лінії, твердження якої найбільш повно розкриті 
канадським філософом Алленом Карлсоном у низці праць з кінця 1970-х років.  

А. Карлсон – почесний професор філософії Альбертського університету в Канаді, 
родоначальник «когнітивізму» в екологічній естетиці, а також відомий своєю «довкільною» 
моделлю естетичної оцінки навколишнього середовища. Він визнаний за свої праці: «Естетика і 
навколишнє середовище: оцінка природи, мистецтва й архітектури» (2000), «Природа і ландшафт: 
вступ до екологічної естетики» (2008), а також – масштабну статтю «Екологічна естетика» (1998, 
2011) до Рутледжської філософської енциклопедії, що слугує академічним матеріалом з даної 
проблематики. А. Карлсон був і є співредактором численних збірників наукових досліджень з 
екологічної естетики, серед яких варто відзначити – «Естетика природних навколишніх 
середовищ» і «Естетика людських навколишніх середовищ». На теренах США і Канади філософ 
знаний завдяки його навчальному курсу з екологічної естетики, який в ознайомчому варіанті 
навіть можна побачити у відкритому доступі у всесвітній мережі Інтернет. Які ж основні 
постулати теорії екологічної естетики за А. Карлсоном? 

Насамперед варто зазначити, що «когнітивізм» формується на противагу попередній 
(аналітичній) оціночній парадигмі, якій характерна одержимість чуттєвими і формальними 
властивостями. У вступній статті до американського наукового збірника «Естетика природних 
навколишніх середовищ» знаходимо дефініцію екологічної естетики, де відчувається авторство 
А. Карлсона: сфера, що «розглядає філософські проблеми щодо естетичної оцінки світу в цілому і, 
окрім того, світу, який складається не тільки з окремих об’єктів, а й – з таких великих об’єднань, 
як ландшафти, навколишні середовища й екосистеми» [2, p. 11]. Дослідник відзначає значне 
розширення рамок традиційної естетичної теорії. По-перше, екологічна естетика охоплює 
емпіричну діяльність щодо естетичного сприйняття й естетичного досвіду природи (дизайн 
середовища, ландшафтна архітектура); а також діяльність, пов’язану з природними ресурсами і 
рекреаційним менеджментом, яка орієнтується на естетичні уподобання індивідів з різних 
навколишніх просторів. По-друге, відбувається розширення традиційного предметного поля, а 
тому об’єктами оцінки в межах екологічної естетики виступають: від незайманих природних 
навколишніх просторів до класичних творів мистецтва (від пустелі, через сільські пейзажі, міські 
утворення, міські пейзажі, аж до околиць); не тільки величезні формування навколишнього 
простору, якими захоплювались пейзажисти (гірські хребти, сільська місцевість), а й маленькі чи 
побутові формування (двори, офіси, житлові приміщення); від неординарних до звичайних, від 
екзотичних до повсякденних елементів навколишнього простору [6]. 

Розмаїття об’єктів довкілля робить нагальним питання про їхню естетичну оцінку. Для 
вироблення теорії естетичної оцінки, прийнятної в межах екологічної естетики, А. Карлсон 
здійснює розрізнення «творчої оцінки» («design appreciation»), яка використовує елементи 
людського наміру і творчості в оцінці артефактів, і «оцінки порядку» («order appreciation»), де 
індивід оцінює природний об’єкт відносно загальних неестетичних і нехудожніх описів його 
походження. «Творча оцінка» – прийнятна для мистецтва, а «оцінка порядку» – для довкілля. 
Творчо-орієнтовані оцінки приділяють увагу: естетичній діяльності митця, використаним вмінням, 
отриманому продукту або художньому вираженню. В межах «оцінки порядку» естетичні якості 
об’єкта не є створеними зовні, ми їх помічаємо в процесі спостереження за об’єктом. Під терміном 
«порядок» А. Карлсон розуміє природний порядок, який розкривається за допомогою 
природничих наук. Як зазначає американський філософ Д. Кроуфорд стосовно підходу 
А. Карлсона: «у неестетичному світі науки сили природи замінюють митця, а порядок замінює 
творчість» [8, p. 261]. «Оцінка порядку» наголошує на неінтенційній ґенезі об’єкта оцінки. У 
цьому сенсі всі природні об’єкти в кінцевому підсумку постають більш або менш однаковою 
мірою оціненими, оскільки в ході «оцінки порядку» – «є тільки оцінювання об’єкта як 
впорядкованість у світлі оповідей» [4, p. 221]. А. Карлсон визнає, що попри можливість справляти 
враження неестетичних в кінцевому рахунку такі оповіді постають як естетичні, оскільки «вони 
висвітлюють природу як впорядковану і, роблячи це, надають їй сенс, значимість і красу – якості, 
що надані оповідями, розкривають естетично привабливе» [4, p. 221]. Тобто описи природи, 
здійснені в межах природничих наук, також можуть викривати естетичні якості довкілля. 
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А. Карлсон здійснює важливий в історії естетики аналіз наявних у ній моделей оцінки з метою 
віднайдення прийнятної: «об’єктної» («object model»), «ландшафтної» («landscape model») і «д 
овкільної» («natural environmental model»). З чим пов’язане існування таких відмінних способів? 
Природа на відміну від мистецтва не є людським творінням, тому ускладнюється процес 
концептуалізації канонічної форми естетичної оцінки, а також важко дати відповідь на питання – «як 
її оцінити?» в межах теоретичного апарату естетики. Адже людина не може здійснювати об’єктивну 
оцінку того, що не є її творінням. При «об’єктному» типі оцінюється окремий елемент як 
відмежований від навколишнього середовища, як унікальний, який нікого не залишає байдужим. 
Об’єкт філософ порівнює зі скульптурою засновника абстрактної скульптури К. Бранкузі «Птах у 
просторі», яка хоч і володіє естетичними якостями, грацією і збалансованістю, проте не виражає 
жодного зв’язку з довкіллям [5]. Шматок каменю або дерева оцінюють подібно: виділяють об’єкт в 
реальності чи уяві з його оточення (довкілля) і роблять акцент на його чуттєвих, дизайнерських або 
виразних якостях. Суб’єкт самостійно обирає, що буде розглянуто. Об’єкт може бути прекрасним і 
потворним, піднесеним і низьким, і навіть гротескним. Об’єктом можуть стати рідкісні тварини, 
рослини, мінерали. «Об’єктна» модель є неприйнятною для теорії екологічної естетики, оскільки 
вона: а) перетворює природні об’єкти на артефакти (арт-об’єкти) шляхом надання їм художнього 
образу; б) призводить до помилок в оцінці, оскільки ізольовані природні об’єкти мають відмінні 
естетичні властивості, ніж ті самі природні об’єкти, взяті в оточенні; в) може застосовуватись тільки 
у випадку арт-об’єктів, які самі собою володіють естетичною цінністю. 

Проаналізуємо наступну парадигму для естетичної оцінки – «ландшафтну» («пейзажну»), 
яка пропонує оцінювати природу в термінах ландшафтного живопису. «Ландшафтний» тип 
характерний для фотографії, де суб’єктивний погляд на природу як на твір мистецтва посилюється 
ракурсом і добором матеріалу. Ця модель, на думку А. Карлсона, є прямим нащадком ідеї 
живописності. Її фундамент – це естетичні оцінки туристів ХVIII століття, що розглядали пейзажі 
завдяки зменшувальному склу К. Лоррена, яке не тільки давало можливість побачити близький 
масштабний пейзаж зменшеним, а й – у м’яких, природних тонах. По суті вони споглядали ніби 
картину або фотографію. Так і сьогодні туристи, подорожуючи, милуються мальовничими 
пейзажами (особливо великими ландшафтами), при цьому користуються «ландшафтною» 
моделлю естетичної оцінки. Аналіз художніх листівок, путівників дозволяє виділити 
загальновизнані види, які можуть слугувати певними еталонами оцінки природи. Роль цих 
еталонів в екологічній естетиці зіставляється з роллю класичного мистецтва для філософської 
естетики. Втім, використання цієї моделі спричиняє небезпеку, що людство цікавитиметься тільки 
визначними об’єктами довкілля (Швейцарські Альпи, гора Фудзі, ущелина Янцзи, Великий 
Каньйон, Чорнобиль), які обрані кимось суб’єктивно як авторитетні. Тобто в межах цієї моделі 
відбувається нав’язування певних кумирів, що суттєво обмежує кругозір того, хто перебуває у 
процесі вільного спостереження. Відтак А. Карлсон наголошує на двох недоліках цієї моделі: 
1) етичний: вона залучає сценічний культ і ігнорує несценічну природу (яка не постає предметом 
художнього розгляду, не є «кумиром»); 2) естетичний: оцінює природу як щось, чим вона не є – як 
вид або декорацію (щось статичне і двовимірне) – а не те, чим вона реально є (довкіллям), що 
призводить до неприйнятної оцінки (наприклад, оцінювати природу тільки зором порівняно з 
мультисенсорним сприйняттям) [7]. 

Отже, можна підсумувати, що такі моделі,  як «об’єктна» і «ландшафтна», є неприйнятними 
для розгляду довкілля, оскільки в їхніх межах робиться наголос на художніх, а не естетичних 
цінностях, тобто відбувається оцінка природи в контексті філософії мистецтва. В їхніх рамках не 
можливий аналіз природних об’єктів «самих собою». Вони аналізують навколишнє середовище як 
якийсь відокремлений об’єкт або, можливо, просто як красивий вид чи пейзаж. Як зазначає 
канадський філософ Ф. Е. Спаршот, в цьому ракурсі варто розглядати відношення «себе до 
оточення», а не «суб’єкта до об’єкта» чи «мандрівника до пейзажу» [9]. В контексті естетики 
довкілля відбувається переорієнтація жорстких суб’єкт-об’єктних відносин, які позбавлені 
важливого етичного аспекту. 

А. Карлсон висуває п’ять умов до прийнятної моделі естетичної оцінки навколишнього 
середовища: Зіффівську доктрину «все, що може бути розглянутим», Баддівське обмеження 
естетичної оцінки «оцінкою природи як природи», Берлеантівські «уніфіковані естетичні вимоги 
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для мистецтва і природи», Хепбернівську «інтуїцію серйозної краси», Томпсонівське «бажання 
об’єктивності» [7]. Всі ці умови виконуються «довкільною» моделлю. Вагомою ознакою 
«довкільної» моделі оцінки є те, що в ній задіяні всі органи відчуття, тобто є мультисенсорною. 
Тут присутнє розуміння того, що людина постійно перебуває у безпосередньому контакті з 
довкіллям, з яким співживе і від якого залежна. Від нього не втекти, і воно не є чужорідним 
прибульцем на цій планеті. Варто враховувати, що навколишні середовища – це не нав’язливі 
фони, тому для здійснення естетичної оцінки ми повинні вибрати об’єкт і сфокусувати на ньому 
увагу, а тоді, здійснивши його оцінку, дати відповіді на питання – «що?» і «як?». 

Досить згадати установку теоретика феномена «топофілії» американського географа І-Фу 
Туана про те, що людина повинна, подібно до дитини, безпечно зануритись у безмежне «море 
фізичних відчуттів» і отримувати задоволення від довкілля [10, p. 96]. Термін «топофілія» 
позначає відчуття приязні стосовно певного місця, тобто воно характеризує емоційність 
сприйняття людиною довкілля. «Топофілія» – це неологізм, який, в широкому значенні, охоплює 
всі афективні зв’язки людської істоти з матеріальним середовищем. «Вони відрізняються за своєю 
інтенсивністю, тонкістю і способом вираження. Емоція на навколишнє середовище повинна бути в 
першу чергу естетичною ... Реакція може бути тактильною, задоволенням, яке отримане від 
відчуття повітря, води, землі. Більш постійні і складніші для висловлення почуття, які хтось 
переживає щодо місця, яке є домом, місцезнаходженням спогадів, і способом отримання засобів 
до існування» [10, p. 93.]. Проте, щоб цей потік відчуттів не призвів до якоїсь плутанини, а був 
придатним для теоретизування, нам потрібне, як наголошує А. Карлсон, щось на кшталт 
«консуматорного досвіду» Дж. Дьюї: знання в тандемі з освіченістю доповнюють і перетворюють 
чистий досвід, роблячи його більш гармонійним і наповненим сенсом [5]. Тут ми переходимо до 
питання «як оцінювати?». Естетичні якості, які обов’язково властиві природним навколишнім 
середовищам, а також їхнім елементам, залежать від того, як ми їх сприймаємо (як об’єкт, як 
ландшафт чи як довкілля). Наприклад, тигр – це величний і хижий ссавець. Однак, якщо його 
сприймати суто як представника родини котячих, уявляючи домашнього улюбленця Муську, то 
вони здаватимуться лагідними і абсолютно неагресивними. Тут і відбувається плутанина. Загальне 
чуття (спільність з Кантівським «sensus communis») і наукове знання про природу допоможуть 
структурувати наш досвід, а також здійснити прийнятну естетичну оцінку навколишнього 
середовища. Якщо для естетичної оцінки мистецтва ми повинні володіти знаннями про художні 
традиції та стилі в межах цих традицій, то для естетичної оцінки довкілля ми повинні бути 
обізнані щодо різноманіття навколишніх середовищ, а також систем і елементів всередині них. У 
цій сфері ґрунтовним є наукове знання природознавців, геологів, географів і екологів. Відмінні 
навколишні середовища потребують різних актів аспектизації: ми не повинні степ і густий ліс 
розглядати в одному ракурсі, адже вони наповнені різними елементами. Їх можна порівняти з 
роботами художників, яким притаманний різний художній стиль. У степу дерева – це рідкість, а в 
лісі дерева – це основа простору. Наповненість різними птахами і тваринами, потік повітря, а 
також насиченість рослинами створює різне мультисенсорне сприйняття. Наукове знання 
допомагає правильно вибрати акт аспектизації і створити прийнятну естетичну оцінку.  

Ключем до прийнятної естетичної оцінки природи є її оцінка як такої («самої по собі»). 
Для вирішення питання «що і як оцінювати?», на думку «когнітивістів», слід використовувати 
такі допоміжні засоби, як поціновувачі й об’єкти оцінки. Тобто роль, яку відіграють фрейми, 
митці, традиції, стилі і конструкції в процесі оцінки творів мистецтва, в естетичній оцінці 
навколишнього середовища в цілому можуть виконувати такі засоби: місце фреймів і митців 
займають поціновувачі, а місце традицій і конструкцій – об’єкти оцінки. Отже, коли стикаються 
об’єкти оцінки, поціновувачі встановлюють фрейми, які обмежують об’єкти у часі і просторі, і 
добирають смисли, релевантні до їхньої оцінки. Як митці працюють над своїми творіннями, так і 
поціновувачі у встановленні і відборі повинні працювати над об’єктами оцінки [6]. Отже, 
поціновувачі можуть моделювати і перетворювати початкову включеність і значною мірою 
«нонкогнітивний» досвід навколишніх просторів у прийнятну, серйозну естетичну оцінку 
завдяки «когнітивним» ресурсам: «розуміння естетичних якостей природи можливе тільки за 
умови наявності певних знань про неї» [1]. Прийнятна естетична оцінка світу «самого по собі» в 
цілому – це означає оцінити його, як це характерно для науки. Без знання в сфері природничих 
наук поціновувач (якщо відбувається розгляд природного навколишнього середовища) не може 
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здійснити прийнятну естетичну оцінку, а тому його оцінка не буде прийматись до уваги в межах 
теорії екологічної естетики. «Когнітивізм» висуває вимоги до поціновувачів в термінах 
релевантного знання, а тому їх іноді звинувачують в елітизмі або «надмірній раціоналізації» 
естетичної оцінки. Для того, щоб оцінка була серйозною і прийнятною, слід спиратися на знання 
про походження, типи й властивості об’єктів оцінки [3]. Розглянемо, наприклад, гай хвойних 
дерев, які світяться золотом заходу сонця. Потрібно знати напевно, чи це дерева модрини, і 
золотий колір голок свідчить про сезонні зміни, чи це дерева іншого виду, у яких цей колір 
зазвичай означає смерть? У такому випадку, прийнятна естетична оцінка буде також різнитися. 
Без такого знання можна просто не помітити, що тут піддавати естетичній оцінці. 

Висновки. Канадський філософ А. Карлсон, якого вважають засновником «когнітивізму» в 
екологічній естетиці, найбільш змістовно досліджує проблему естетичної оцінки. Споконвіків для 
оцінки природи застосовувати арт-орієнтовані моделі було абсолютно неприйнятним. Естетична 
оцінка природи повинна звільнитися від архаїчних художніх підходів, проте цей процес не 
вимагає спрощення до чуттєвих реакцій або зведення до поверхневого суб’єктивізму. Основою 
прийнятної естетичної оцінки природи, за А. Карлсоном, є її оцінка «самої по собі». Відтак він 
пропонує як прийнятну модель естетичної оцінки – «довкільну», яка дійсно враховує всі 
особливості навколишнього середовища як об’єкта дослідження. Філософ як істинний 
«когнітивіст» формулює необхідність мультисенсорного сприйняття, яке збагачене знаннями 
природничих наук, подає прийнятну оцінку будь-якого довкілля та його елементів. 

У наших наступних дослідженнях аналізуватимуться різноманітні підходи в екологічній 
естетиці, що, ймовірно, стане здобутком сучасної української естетики.  
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Summary 

Liashko L. “Cognitivism” in Aesthetic Evaluation of Environment (A. Carlson). In the article attention 
is focused around the American scientific research – environmental aesthetics. The heart of this sphere is defining 
the environment as an aesthetic object and process of its aesthetic appreciation. There are two alternative camps in 
the context of the problem – “cognitive” and “noncognitive”. This article focused on the study of “cognitive” views 
and especially on the most famous “cognitive” model of one of the founders of environmental aesthetics Canadian 
philosopher A. Carlson. The important contribution of the researcher was analyzing the ways of environmental 
appreciation, which were used in the history of aesthetics as models for aesthetic evaluation of nature: “object”, 
“landscape” and “natural environmental”. Keywords: aesthetic appreciation, aesthetic evaluation, aesthetic object, 
aesthetic value, environment, environmental aesthetics. 
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БУЛГАКІВСЬКИЙ ФАУСТ ПІД МАСКОЮ ВОЛАНДА 

 
Так кто ж ты, наконец? 

– Я – часть той силы, что вечно 
 хочет зла и вечно совершает благо. 

Гете. «Фауст» [3, с. 333 ]. 
 

Проаналізовано традиційні сюжети, образи та мотиви, яких не так і багато, але вони знов і знов 
перероджуються разом із новою епохою, до певної міри змінюють своє обличчя, але залишають читачу 
свою душу. Осмислюючи роман М. Булгакова «Майстер і Маргарита», автор намагається привернути 
увагу до процесу осучаснення проблематики, розщеплення єдиної структури на багатоваріантні сюжетні 
ходи та мотивування, а також кореляції між успадкованим змістом традиції та нормативними 
принципами, які вважаються кращими з погляду уявлень певного покоління. Фаустівська традиція постє 
тією інтегруючою домінантою, що зорієнтована на розвиток одвічної ідеї протистояння сил Добра і Зла у 
новому контексті. Здійснено системний аналіз інтерпретації традиційних структур у творчості 
М. Булгакова, розкрито трактування мотиву договору людини з дияволом. Ключові слова: осучаснення, 
мотив, традиційний сюжетно-образний матеріал,традиційна структура, протосюжет. 

 
Означена тематика являє собою широке поле діяльності та подальших дискусій 

літературознавців. В українському літературознавстві дослідження закономірностей інтерпретації 
традиційних сюжетів, образів і мотивів має цілісний характер: А. Нямцу, який є керівником 
науково-дослідницького центру «Біблія і культура», розробив певний напрям досліджень, 
представлений у ряді монографій автора та чисельних статтях. 

Активне звертання мистецтва і літератури до різних традиційних форм – одна з важливих 
тенденцій їх розвитку у ХХ столітті. Традиціоналізація, яка здійснюється у рамках різних 
творчих методів, напрямів і стильових течій – це діалог художника з однією чи кількома 
традиційними схемами, зумовленими традицією «загальної культури». Традиція приваблює 
творчих людей різноманітних сфер. Традиційний матеріал слугує їм не просто вихідним 
сюжетним матеріалом, а перш за все – специфічною художньою системою. Традиція – це 
втілення позачасових і позаіндивідуальних цінностей Саме у ній добачають спосіб розкриття 
основних проблем і суперечностей сучасності. 

Використання традиційної системи цінностей на міжнаціональному рівні означає не їхнє 
руйнування, а синтез культур і накладання нових ідей. А. Нямцу виявляє функціональну 
активність у літературному творі завдяки сукупності певних інтегрованих ознак, а саме: широта 
інтерпретаційного діапазону; діалектичне співвідношення спільного та загального; різноманітність 
форм та способів трансформації елементів протосюжетів; спиралевиність еволюції літературного 
матеріалу; потенційна багатозначність семантики традиційної структури; органічне поєднання 
універсальних та національних аспектів та наявність загальнолюдських домінант (архетипів, 
міфологем); пізнаваність фабули; онтологічна, гносеологічна, моделююча, прогностична, 
поведінкова та аксіологічна функції традиційних структур; наявність різноманітних семантичних 
домінант; відносна самостійність цих домінант; семантична гнучкість логічних та поведінкових 
домінант та їх здатність до трансформацій; здатність традиційних структур трансформуватися в 
символи, емблеми, поняття; різноманітність рівнів географічного функціонування; 
багатоаспектність процесів сюжетоскладання [1, с. 13]. 

Отже, в процесі осучаснення літературного матеріалу відбувається деструкція епічної 
дистанції між протосюжетом та епохою-реципієнтом. Цей процес утворює картину світу 
(національну, універсальну). 

Незламану актуальність легендарно-міфологічних сюжетів А. Нямцу пояснює “з одного боку, 
загальною поширеністю культурних зразків, що використовуються, і багатозначністю їх структурно-
змістових характеристик; з іншого – підкресленою актуалізацією позачасових координат традиційних 
сюжетів, перенесення художньої уваги з розробки подієвого плану на всебічне дослідження 
світоглядних і моральних мотивувань канонічних ситуацій ” [4, с. 7-8]. Цей факт сприяє поглибленому 
дослідженню функціювання міфологічних сюжетів, образів і мотивів у літературі.  
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На думку А. Нямцу, традиція як припустиме знання про минуле та розуміння її 
закономірностей заснована, як правило, на впевненості в тому, що це минуле справді співзвучне з 
окремими характеристиками сучасності. Звертання сучасної літератури до легендарно-
міфологічного матеріалу не є простою спробою формальної «консервації» чи реконструкції 
минулого, знання та досвід якого зафіксовані в культурних пам’ятках. Це скоріш за все спроба 
знову пережити й осмислити минуле в якісно новому духовному контексті, виявити і дослідити 
глибинні зв’язки та взаємозумовленість віддалених епох, змоделювати різноманітність етичних 
потенціалів, сформовану динамікою суспільного процесу [5, с. 9]. Крім того, неможливо не 
погодитись із тим, що в історії світової культури існують сюжети, образи та мотиви, які з 
відповідною закономірністю повторюються в літературі різних часів і народів, отримуючи нове, 
більш співзвучне для епохи-реципієнта змістове наповнення та ідейно-семантичне звучання. 
Надзвичайно різноманітний матеріал можна систематизувати за генетичним принципом як: 
міфологічні (Прометей, Пігмаліон, Едип, Орфей), легендарно-фолькльорні (Фауст, Дон Жуан, 
Агасфер, Крисолов), літературні (Гулівер, Робінзон, Швейк), історичні (О. Македонський, Юлій 
Цезар, Сократ), легендарно-церковні (Ісус Христос, Іуда Іскаріот, ) [5, с. 13]. 

Тенденція звертання до легендарно-міфологічного матеріалу актуалізувалася в сучасній 
літературі. При цьому її розвиток окреслений універсальним методологічним значенням і 
звучанням. Ці процеси потребують осмислення певних національних контекстів з синхронічного 
та діахронічного поглядів, тобто у ракурсі «великого та малого часу». 

Обширну групу складають традиційні сюжети, образи і мотиви легендарного походження. 
Йдеться про такі персонажі, як Прометей, Пенелопа, Дон Кіхот, Дон Жуан, Фауст. Вони 
піддаються формальному ускладненню впродовж тривалого періоду свого існування, поступово 
трансформуються та переходять на суттєво новий рівень змістового розвитку. Вищеназвані образи 
змінюють аксіологічні домінанти власних традиційних характеристик, тому кожна епоха-
реципієнт пропонує власну версію їх поведінкового статусу. Саме цим і пояснюється семантична 
гнучкість поняття «фаустіанство». Для цього процесу характерний не лише розвиток певних 
сюжетних колізій, а й – головне – їх морально-психологічна драматизація, висунення 
оригінальних мотивувань, перенесення традиційних сюжетних схем на матеріал конкретної 
культурно-історичної та культурно-психологічної дійсності.  

На первинній стадії свого функціювання образ Фауста і мотив договору людини з дияволом 
мали виключно національний характер. За словами А. Нямцу, в міру розширення сфери 
функціювання, легендарні структури інтенсивно перероблялися та підлаштовувалися під традиції 
культури позичальника, їх первинна національна прикріпленість розмивалася та ставала або 
умовною (традиційною), або вона переорієнтовувалася на специфічний онтологічний і духовний 
континуум середовища реципієнта [див.: 1, с. 161]. У випадку «перенаціоналізації» образу Фауста 
у Булгакова обов’язковою умовою є наявність схожих формально-змістових значимих проблем, 
ситуацій, характеристик, близькість емоційно-психологічних характеристик головних героїв. 
Завдяки втіленню у Воланді багатьох Фаустівських рис та поведінкових ремінісценцій, Булгаков 
органічно включає творіння однієї культури в духовну свідомість «свого» читача. 

А. Нямцу, підкреслює, що характерним прикладом осучаснення традиційного образу Фауста є 
еволюція легенди про доктора Фауста, здібності та знання якого, народна фантазія пояснювала 
зв’язком із дияволом. Прагнення продемонструвати винятковість Фауста, а також загальна відомість 
цього персонажа в Німеччині, зумовили перенесення на нього легенд і переказів про його сучасників 
або інших людей, яких підозрювали у спілкуванні з нечистою силою. Вже Фауст «Народної книги» 
досить далекий від історичного протообразу, хоча у виданні І. Шпіса збережено історичні та 
предметно-побутові реалії, які надають правдоподібності написаному. Подальше функціювання 
легенди про Фауста, яка характеризується зростаючим рівнем універсалізації проблематики, 
результатом якої є підкреслене авторами просторово-часове узагальнення подієвого плану, дістає 
національно-історичну конкретність у літературних інтерпретаціях інших епох [1, с. 161]. 

У своєму задумі Булгаков чітко вказує на те, що старовинний сюжет виходить за власні межі 
та стає фактом культурної свідомості іншого народу. Самим заголовком роману – ім’ям 
«Маргарита» – автор нагадує про трагедію Гете «Фауст», про її героїню – а саме, про кохану доктора 
Фауста Маргариту. Воланд, який з’являється у першому розділі роману, несучи під пахвою 
«тростину з чорним набалдашником у вигляді голови пуделя», нагадує нам про пуделя, в обличчі 
якого з'являється в трагедії Гете в кабінеті Фауста дух зла – Мефістофель. Назва роману залишається 
загадковою аж до тридцятого розділу. В ньому з’являється новий герой – Майстер, який згадає 
оперу «Фауст» і пов’яже, нарешті, для непосвячених вигляд Воланда з Мефістофелем. Виявиться 
також, що Майстер – автор роману про Пилата. Це зближує його з Фаустом, який у Гете перекладає 
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на німецьку мову Новий Заповіт (а саме в цій частині Біблії розповідається про Пилата). Ці факти 
повною мірою вказують на традиціоналізацію різноманітних структур, які, зберігаючи національно-
особливе, водночас переходять на рівень міжрегіонального функціювання. 

У Майстра є кохана – Маргарита. Вона, залишилася єдиною надією Майстра на 
духовний порятунок. Любляча до нестями його Маргарита, зі свого боку, підтримує його у 
творчій роботі. Але остаточно з’єднатися вони зможуть лише у потойбіччі. Закохані зберегли 
вірність одне одному і любов. Політ Маргарити і бал у Сатани теж знаходяться у прямому 
зв’язку зі сценами трагедії та однойменної опери Ш. Гуно «Фауст». Страх Майстра втратити 
Маргариту також має нагадати про доктора Фауста, який боїться втратити свою Маргариту – 
Гретхен, і врешті-решт губить її. Азазелло, який виконує волю Воланда, забирає з собою і 
Майстра, і його подругу, тоді як Мефістофель забирає одного Фауста, а Гретхен залишається 
чекати страти. Ці фотографічні збіги знову ж доводять слова А. Веселовського про те, що 
існують новоявлені сюжети, підказані зростаючим попитом життя, які виводять нові 
твердження та побутові типи, і є сюжети, які відповідають на одвічні запити мислення, які не 
вичерпуються у коловороті людської історії [2, с. 46-77]. Крім того, слід додати, що традиційні 
структури зазвичай функціонують упродовж усіх культурно-історичних епох. Вони наділені 
якістю пристосовуватися до потреб реципієнта, тобто у інонаціональному контексті. 

Епілог роману – це місце дії, покинуте не лише Воландом і його свитою, а й Майстром. Це 
місце, де втрачена паралельність тих двох часових планів людського життя, зв’язок між якими 
здійснюється творчою волею Майстра. Майстер покидає реальне життя зі своїм словом про світ. 
Роман Майстра про Ієшуа і Пилата описував його власне життя, слугував ключем до нього. У 
романі «Майстер і Маргарита» панують щаслива свобода творчої фантазії і водночас строгість 
композиційного задуму. Булгаков писав роман як історично і психологічно достовірну книгу про 
свій час і про людей, і тому роман став унікальним людським документом тієї епохи. 

Фаустівська традиція у Булгакова є тією інтегруючою домінантою, якій підпорядковуються 
формально незалежні одна від одної традиційні структури, які автор також вводить у роман. 
У романі «Майстер і Маргарита» є декілька експозиційних розділів і зав’язок, які повною мірою 
співзвучні з гетевською трагедією. Однак у контексті твору вони є змістовно оригінальними та 
концептуально підпорядковані прагненню автора за допомогою загальновідомому матеріалу 
описати закономірності історично-духовної еволюції власної епохи. Використовуючи сміливе 
поєднання різних традиційних структур, Булгаков впевнено маніпулює історичними реаліями 
різних соціокультурних епох, створюючи складну систему «паралельних світів». 

Отже, ми бачимо, що література як образ дійсності віддзеркалює ту чи ту культурно-
історичну добу. Нестерпний драматизм сучасності призвів до інтенсифікації використання 
національними літературами легендарного матеріалу. Процеси осучаснення легендарних максим 
породжують нові інтерпретації та трансформаційні перетворення. Кожен раз цей процес 
зумовлюється духовними запитами суспільства. Входження у простір легенди пояснюється 
бажанням перетворити лаконічну, можливо дещо примітивну розповідь в об’ємну і живописну 
картину, розпізнати онтологічні та духовні реалії свого часу на тлі «вічного». Кожен письменник 
обирає свою «вічність» для втілення у життя власної історії. Породжуючи нову історію за 
допомогою старої, митець прокладає їй шлях у вічність. 

Хотілось би завершити нашу розвідку словами сучасного літературознавця А. Нямцу про те, 
що за досить конкретними, на перший погляд, однозначними колізіями міфів і легенд стоїть 
драматично суперечливий людський світ і вічність. Саме тому загальновідомі структури, які 
виникли в минулому, накладені на певну культурно-історичну дійсність отримують «нове 
дихання», стають сучасними. Вилучені з пітьми віків, вони допомагають нам зрозуміти наш час і 
наш світ, тобто зрозуміти самих себе [1, с. 176]. 
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Summary 
Bronskyh S. Bulhakov’s Faust in Voland’s Mask. The article describes the transformation of the artistic 

heritage of Goethe. The material of our research is the novel of Bulgakov «The Master and Margarita». In this 
context, the object of the work is legendary and mythological structures that provide a variety of forms and methods 
of reception of the literary heritage. Depending on the distance of creation and epoch recipient a traditional motive 
or image is modified. In our case, the relevance of the novel «Faust» by Goethe in the interpretation of Bulgakov is 
not decreased despite the temporal aspects. The aim was to identify how the novel « The Master and Margarita » by 
Bulgakov can be attributed to the rare single interpretations (continuations), in which the writer tells about the future 
life of Goethe’s characters in the twentieth century. Keywords: modernization, motif, traditional plot-shaped 
material, traditional structure proto plot. 
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МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ 

 
Друга половина XX століття внесла суттєві зміни у соціокультурну картину світу. Це пов'язано з 

процесами глобалізації, зростаючими міграційними потоками, які несуть свої культурні шаблони країнам-
реципієнтам і, відповідно, ускладнення асиміляційних тенденцій, постійні трансформації в соціально-
політичному житті. Все це перемістило акцент соціального буття з площини соціально-економічної в 
площину соціокультурну. Класична монокультурна модель перестала відповідати новим реаліям. Тому 
світова спільнота зосередила свої дослідження на пошуку нової соціокультуної ідентифікаційної моделі, 
однією з яких є мультикультуралізм. Автор досліджує феномен мультикультуралізму в сучасній 
соціокультурній реальності як ідентифікаційну модель сучасного суспільства. Ключові слова: глобалізація, 
культурний плюралізм, мультикультуралізм, полікультурність. 

 
Однією з реакцій на глобалізацію є поширення феномена мультикультурності, що поєднує 

мультилокальність і полікультурність як соціокультурні явища. У результаті трансформації 
соціокультурних процесів чітко виявляється динаміка переходу від монокультурної до 
мультикультурної моделі. На нашу думку, така модель домінуюча і базується на принципі 
рівності, відповідно до якого всі культури, навіть нечисленні чи історично пригнічені, володіють 
власною цінністю й повинні бути однаково представлені як усередині великих національних 
культур, так і на міжнародній арені. Однак перші результати політики мультикультуралізму були 
не однозначними. З одного боку, країни, які прийняли мультикультурну модель, домоглися 
чималих успіхів у демократизації власних товариств. Ідеал співіснування різних культур сприяв 
зміні суспільного клімату та утвердженню толерантного ставлення. 

Мультикультуралізм може бути одним із шляхів подолання напруженості у полікультурних 
державах і варіантом удосконалення, активізації процесу  демократизації. Поняття 
«мультикультуралізм» входить до наукового обігу 1957 року, коли постала потреба 
охарактеризувати політику Швейцарії, спрямовану на формування єдиної нації з різних 
етнокультурних спільнот. Термін «мультикультуралізм» з’явився в Канаді в 60-і рр. ХХ ст. для 
позначення стану етнокультурної, расової, релігійної різноманітності населення країни. У 1971 
році «мультикультуралізм» став офіційним терміном, який позначав новий урядовий курс Канади, 
що був своєрідним актом визнання державними інститутами поразки асиміляційної політики. 
Термін у своєму початковому значенні означав шанобливе ставлення більшості населення до 
меншин, однаковий статус різних культурних традицій, право індивіда на вибір своєї ідентичності 
[2, с. 17-20]. Мультикультуралізм – це стан, процеси, погляди, політика культурно неоднорідного 
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суспільства, зорієнтовані на свободу вираження культурного досвіду, визнання культурного 
розмаїття; культурний, політичний, ідеологічний, релігійний плюралізм, визнання прав меншин як 
на суспільному, так і на державному рівні [4, c. 94]. 

Суперечність універсальних глобальних цінностей і вимог на місцях зберегти свою 
самобутність становить зміст і зумовлює напрям суспільних змін у глобалізованому світі. Власне, 
конфлікт між людьми, які мислять категоріями глобального світу, і людьми, які асоціюють себе з 
локальною субкультурою – це конфлікт ідентичності й мультикультуралізму. Ідентичність і 
мультикультуралізм постають як природна тожсамість (у першому випадку) і розмаїття (у 
другому). До основних переваг застосування принципів мультикультуралізму відносять відмову 
від ксенофобії та шовінізму, різних упереджень, визнання і толерантне ставлення до расових, 
етнічних, релігійних угрупувань, гендерних і сексуальних меншин [див.: 6, c. 243-258].  

Поняття "мультикультуралізм", "мультикультурне суспільство" зустрічаються в 
різноманітних наукових дискусіях дедалі частіше й частіше. Французький дослідник, 
культуролог, фахівець, зокрема, з бретонської ідентичності, Ронан ле Коадік спробував 
пояснити начення поняття мультикультуралізму в статті "Мультикультуралізм": «Термін 
«мультикультуралізм» погано сприймається у Франції, де відповідний феномен часто 
трактується як загроза розколу сучасних демократичних суспільств, заснованих на бажанні 
громадян жити разом, на безліч етнічних громад, жорстко визначених, замкнутих усередині 
себе і таких, що заперечують особисту свободу та загальнолюдські цінності; термін 
«мультикультуралізм» багатозначний: він може використовуватися для опису однієї зі сторін 
сучасної соціологічної реальності – культурної множинності; він може також представляти 
філософську концепцію світу; нарешті, ним позначається і сукупність політичних практик, 
спрямованих на управління культурним різноманіттям...» [12]. 

Культурний діяч і політолог Джованні Сарторі підкреслює, що «мультикультуралізм означає 
розчленовування плюралістичного суспільства на замкнуті підгрупи» і в кінцевому рахунку 
ставить під загрозу політичну модель та ідентичність Європи» [22, p. 127]. 

Американський соціолог Натан Глейзер визначає мультикультуралізм як «комплекс 
різноманітних процесів розвитку, в ході яких розкриваються багато культур на противагу ніби 
єдиній американській культурі» [3, с. 103]. 

Чардан Кукатас у своїй статті «Теоретичні основи мультикультуралізму» [9], визначає такі його 
види як варіанти реакції на культурне різноманіття: 1) ізоляціонізм – найбільш очевидна реакція 
суспільства, спроба не допустити виникнення культурного різноманіття; 2) асиміляція – одна з 
альтернатив ізоляціонізму, що полягає в тому, щоб допускати в країну приїжджих, але при цьому 
проводити політику їх асиміляції; 3) м'який мультикультуралізм – у будь-якому суспільстві, де існує 
достатня ступінь свободи, люди будуть спілкуватись і наслідувати одне одному; 4) жорсткий 
мультикультуралізм – одна з характеристик м'якої мультикультурної політики, що полягає в тому, що 
в її рамках можлива асиміляція людей не стільки тому, що вони самі цього хочуть, а тому, що у них 
немає особливого вибору. Жорсткий мультикультурний підхід полягає в тому, що суспільство має 
вживати активних заходів для забезпечення таким людям не лише повноцінної участі в житті 
суспільства, а й максимальних можливостей для збереження особливої ідентичності і традицій; 
5) апартеїд – закриває представникам культурних меншин доступ у країну (як правило тому, що це, за 
визначенням, неможливо), але передбачає повну заборону на їх асиміляцію. 

Мультикультуралізм постмодерної епохи являє собою не лише етнічне розмаїття, а й 
розмаїття життєвих стилів, орієнтацій і культурних тенденцій. Оскільки культурний 
плюралізм полягає не в замкнутому існуванні автономних «ідентичностей», а в їх взаємодії, то 
політика культурного плюралізму спрямована не лише на заохочення «діалогу» між 
етнолінгвістичними і етноконфесійними групами, а й на формування спільного 
комунікаційного простору, який за своєю природою надетнічний. 

Книга одного з найвпливовіших сучасних західних мислителів, культуролога Ч. Тейлора 
«Мультикультуралізм і «Політика визнання» представляє найвідоміший у сучасній філософській 
літературі аналіз проблеми мультикультуралізму [14, c. 172]. У центрі книги – дискусії з приводу 
питання про утвердження людської ідентичності в культурних, політичних, національних, 
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тендерних та освітніх процесах, досліджує витоки ідеї визнання рівної цінності різних культурних 
ідентичностей та її розвиток. Аргументуючи потребу в «політиці визнання», Ч. Тейлор пише: «Я 
не живу відповідно до вимог зовнішнього порядку. Я не можу знайти модель для свого життя 
зовні. Я можу знайти її лише всередині себе» [24, p. 30]. За Тейлором, існує лише моє, 
індивідуальне, автентичне й оригінальне уявлення про добро і зло, яке має бути ухвалене всіма як 
природне і невідчужуване. Звідси «визнання індивідуальних і групових думок» виявляється 
вищим від «універсалізму загальних правил». Можна отримати мультикультуралізм, якщо додати 
до подібних теоретичних побудов етнічних відтінків. 

Також Ч. Тейлор зробив свої припущення щодо України: «В України – велике майбутнє. Мені 
здається, в нинішній геополітичній та культурній ситуації, у розмаїтті мультикультурного контексту, в 
діалозі та у визнанні цієї розмаїтості – полягає майбутнє країни. Якщо Україна зможе визнати 
наявність і співіснування в країні такого розмаїття, це становитиме її велику силу як для побудови 
свого майбутнього, так і для того, щоб відігравати певну роль у регіоні. Думаю, це великий шанс для 
України, на відміну від тієї ж Росії та інших країн, у яких ми бачимо прагнення повернутися до певної 
гомогенізації, тобто до посилення єдиної ідеї. На мою думку, країни, котрі чіпляються за таку 
цілісність, приречені на нелегке майбутнє. В України є шанс уникнути такого майбутнього. Принаймні 
я на це сподіваюсь. «У розмаїтті мультикультурного контексту — майбутнє України» [15]. 

На початку XXI ст. елементи мультикультуралізму можна виявити в суспільному житті 
практично будь-якої багатонаціональної держави, навіть якщо офіційно політика 
мультикультуралізму в ньому не проголошується. Але в кожній державі практика 
мультикультуралізму має свою специфіку, засновану на одній з множин мультикультуралістських 
теорій. Найбільш актуальними зараз є моделі «м'якого» та «жорсткого» мультикультуралізму, 
розроблені на основі філософських концепцій С. Бенхабіб, У. Кімліки, Дж. Ролза, Ю. Габермаса. 

С. Бенхабіб позначила ситуацію культурного плюралізму терміном радикальний, або 
мозаїчний мультикультуралізм, розуміючи під ним наявність у межах одного політичного 
утворення чітко диференційованих спільнот, які зберігали свою ідентичність і межі, подібно до 
елементів, які складають мозаїку. Мозаїчний мультикультуралізм передбачає певний набір 
механізмів, які забезпечують його довгострокове функціювання: егалітарна взаємність, свобода 
виходу і асоціації [1, c. 9, 31]. На думку С. Бенхабіб, перелічені соціальні регулятори 
забезпечують життєздатність цієї моделі культури в її реальному вимірі з урахуванням тієї 
обставини, що самі культури і субкультури, які утворюють мозаїчне поле, не є застиглими, 
статичними утвореннями, а містять програму змін і зростання. 

У теорії американського мультикультуралізму та мультикультурного громадянства 
У. Кімліки утверджуються принципи лібералізму як запоруки стабільності та процвітання 
суспільства. Смисл ідеї У. Кімліки можна виразити в такому судженні: ми ставимося до людей як 
до рівних, якщо усуваємо не всі нерівності, а лише ті, що заподіюють кому-небудь шкоду. 
Нерівність можна вважати прийнятою, якщо вона приносить усім користь, сприяє розвитку 
суспільно-корисних талантів і видів діяльності. «Якщо в суспільстві визнається рівність 
можливостей, то мій успіх або невдача в досягненні якої-небудь мети будуть залежати від моєї 
поведінки, а не від моєї расової, класової чи статевої приналежності» [5, c. 145]. У. Кімліка звертає 
особливу увагу на захист так званих "основних свобод", які розуміються як звичайні цивільні 
політичні права, визнані в ліберальних демократіях, а саме: право голосувати, право балотуватися 
на будь-яку посаду в державі, право на законний суд, свободу слова, право на пересування. 

Мультикультуралізм також передбачає неодмінність співвіднесення і можливість об’єднання 
правової концепції справедливості та пріоритету прав людини, на яких будується громадянство в 
ліберальному суспільстві, з правами національних, релігійних, сексуальних та інших меншин, що 
постають як окремі об’єднання [10, с. 38-41]. Ця концепція була висвітлена Дж. Роулзом в книзі 
«Теорія справедливості», який бажав пояснити принципи справедливості, притаманні сучасній 
ліберальній демократії, не з принципів утилітаризму, а суспільного договору. “Я не вірю, –
 переконував Роулз, – у здатність утилітаризму забезпечити задовільне витлумачення основних прав 
і свобод громадян як вільних і рівноправних осіб… Я вдався до загальнішого й абстрактнішого 
подання ідеї суспільного договору, виходячи на неї через ідею первісної позиції” [13, с. 12] За 
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Роулзом, ми можемо очікувати, що розумна людина, яка знаходиться у “первісній позиції” і, 
відповідно, не усвідомлює свою природну обдарованість та власні ресурси, обов’язково зробить 
вибір на користь ліберальних політичних прав. Ніхто за таких умов не обрав би суспільство без 
політичної свободи. Крім того, Роулз підкреслює, що розумна людина у “первісній позиції” обрала б 
суспільство, де матеріально слабші індивіди ніколи не були б віддані в жертву заради переваг 
людей, що живуть у кращих матеріальних умовах. Отже, на нашу думку, природним тут видається, 
що на рівну справедливість, мають право якраз моральні особи. 

На думку Ю. Габермаса, головною ознакою мультикультуралізму є «...рівноправне 
існування різних форм культурного життя» [19, с. 417]. Іншими словами, мультикультуралізм 
означає збереження культурної ідентичності в багатонаціональній державі. При цьому політика 
мультикультуралізму може мати як пасивний, так і активний характер. У першому випадку вона 
передбачає толерантне ставлення до культурного різноманіття, у другому – активну підтримку і 
заохочення цього різноманіття. Ю. Габермас зазначає: «На відміну від Америки, європейські нації 
однорідні. В їх історії майже не зустріти переказів про прийняття чужинців або асиміляцію 
іммігрантів. Тому пришестя в Європу безлічі людей іншого кольору шкіри, інших традицій, іншої 
віри викликає серйозні побоювання, тим паче, що відбувається воно на тлі розпаду європейських 
держав. Громадянська культура в США забезпечила більший простір для мирного співіснування 
громадян з дуже відмінними культурними ідентичностями, дозволяючи кожному з них водночас 
бути господарем і гостем своєї рідної країни. Нині ми живемо в плюралістичних суспільствах, які 
дедалі більше відходять від формату національної держави, заснованої на культурній 
однорідності населення» [20, c. 364-380]. Ю. Габермас уважає, що єдиною альтернативою політиці 
повної асиміляції сьогодні є шлях до мультикультурного суспільства. 

Норвезький дослідник Г. Терборн цілком справедливо зазначає, що нині 
"мультикультуралізм висунув на перший план культуру як ідентичність" 25 с. 64]. Таке 
ототожнення культури й ідентичності відкриває перспективи нових горизонтів філософського 
осмислення мультикультуралізму, внутрішніх основ його буття шляхом дослідження процесів 
індивідуальної та групової ідентифікації.  

Мультикультуралізм діє також як моральний принцип, а у випадку його визнання на 
державному рівні – і як норма політкоректних міжгрупових та міжособистісних стосунків. Його 
змістом є взаємна повага представників різних етнонаціональних, мовнокультурних, гендерних, 
расових та інших груп, їх толерантне ставлення до ідентичності й культури одна одної, визнання 
ними етнокультурного розмаїття як норми сучасних суспільств [7, c. 5-14]. 

Сучасна європейське співтовариство історично склалося як національна соціальна держава. 
Щоб домогтися лояльності й слухняності населення, забезпечити і закріпити свою політичну 
легітимність, держава, з одного боку, дотримувалася стратегії формування у населення унітарної 
національної ідентичності за допомогою прищеплення йому певної культури, ідеології [17, c. 88]. 

У своєму визначенні мультикультуралізму М. Уолцер чітко виоремлює толерантність як 
терпимість, що є актуальним з огляду на властивості українського менталітету. «Міжнародне 
суспільство в цьому контексті є якоюсь аномалією, оскільки воно, звичайно ж, не є «внутрішнім», 
існуючим у межах однієї країни, режимом; багато хто б сказав, що воно взагалі не є режимом, а 
радше, анархічним або беззаконним станом суспільства. Фактично, міжнародне суспільство не 
анархічне; це надто слабкий режим, але його можна допустити як режим, незважаючи на 
нетолерантність окремих територіальних одиниць – держав, – з яких воно складається. До всіх 
груп, які досягли статусу державності, і до діяльності, на яку вони надають право, міжнародне 
суспільство ставиться толерантно. Толерантність — це істотна риса суверенітету і важлива 
причина, щоб його бажати» [18, с. 32]. 

Майбутнє мультикультуралізму виявляє С. Хантінгтон стосовно Америки: «куди піде 
Америка, чи буде вона нацією індивідів з рівними правами і спільними культурою та вірою – 
або перетвориться в асоціацію расових, етнічних і культурних субнаціональних груп, 
утримуваних разом надією на матеріальні прибутки завдяки розвиненій економіці та 
компетентному управлінню» [21, c. 228]. Але це може бути правильним як для Європи, так і для 
Росії. Розв’язання проблеми бачиться за допомогою опори на стрижневу національну культуру 
і загальнонаціональну ідентичність. 
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Явище мультикультуралізму на сучасному етапі розвитку суспільства постає як проблемна 
стратегія, ідеологія і дискурс, які стверджують значимість існування різноманітних культурних 
форм. Світова практика так званої зворотної дискримінації та інституалізації відмінностей 
призвели не до прогнозованого мирного співіснування культур, а, навпаки, до загострення 
відносин між різними культурними й етнічними спільнотами. Тому можна стверджувати, що 
проблема взаємодії культур та їхнього діалогу надзвичайно актуальна та важлива в сучасному 
світі. Людина сьогодні перебуває на межі різних культур, взаємодія з якими вимагає від неї 
діалогічності, розуміння, поваги до культурної ідентичності інших людей [11, c. 32-27]. Ідея 
мультикультуралізму акцентує увагу на формуванні правил і норм мирного співіснування різних 
культур і їхніх представників у спільному різноманітному просторі на основі рівноправності 
культурних цінностей, взаємоповаги і толерантності. 

Мультикультуралізм в одних суспільствах існує століттями, в інших присутній тією чи 
тією мірою, в третіх – на етапі виникнення. В умовах глобалізації надання однорідної структури 
товариствам малодосяжне. Та річ не в самому мультикультуралізмі, а в формуванні та 
проведенні адекватної політики мультикультуралізму. Експерт Тімоті Гартон Еш зазначає: 
"Західний капіталізм вижив, але він кульгає, він злякався і обтяжений важким тягарем боргів, 
суспільної нерівності, демографічних проблем, запущеної інфраструктури, соціального 
невдоволення та необґрунтованих надій. Тим часом інші різновиди капіталізму – китайський, 
індійський, російський, бразильський – вириваються вперед, і їх економічна динамічність 
утілюється в політичну могутність» [16]. 

У результаті формується вже не однополярний світ із загальною моделлю ліберально-
демократичного капіталізму, а "світ без полюсів", роз'єднаний на безліч національних версій 
"часто неліберального" капіталізму. "Це не новий світовий порядок, а новий світовий безлад: 
розкол, перегрів, назрівання майбутніх конфліктів "Одна з головних розбіжностей дня 
сьогоднішнього - питання про те, скільки загальних норм потрібно країнам світу: багато чи мало. З 
цього випливають дві рекомендації для жителів ліберально-демократичних капіталістичних країн. 
Перша: "Лікар, вилікуй сам себе". Заходу доведеться докласти масу зусиль, щоб зберегти хоча б 
нинішній рівень добробуту і свободи "Друга: нам, очевидно, доведеться знизити – принаймні, 
тимчасово – вимоги до загальних норм". Це змусить обирати, наприклад, між запобіганням війни і 
боротьбою за права людини [16]. 

Відзначимо, що теоретично кожна культурна модель пропонує певний шлях розвитку, який 
повинен вивести суспільство до нової якісної зміни. Так, теорія не завжди реалізується на практиці 
належно. Від самого початку ці теоретичні конструкти зазнали істотних змін у реальній дійсності 
і на практиці продемонстрували свою специфіку. Жоден досвід не може бути еталонним зразком. 
Порівняння такого досвіду цілком можливе, бо дає поживу для роздумів про власні шляхи 
культурного будівництва сучасних суспільств в умовах глобалізації. 

Мультикультуралізм є найбільш ефективним с-пособом мирного співіснування різних 
етнокультурних груп на території однієї країни. Головна мета політики мультикультуралізму – 
забезпечення підтримки культурної специфіки і можливість особистостей і груп повноправно 
брати участь у всіх сферах суспільного життя. На противагу цьому соціальний філософ Е. Шилз 
уважає явище мультикультуралізму одним із чинників руйнування націй: “Мультикультуралізм”, 
який рясно квітне в освітній системі США є чи не найефективнішим засобом руйнування 
національного духу. Він, направду, призначений для підриву ідеї домінантної нації у США та 
національної держави, яка її підтримує. Це може призвести до руйнування самого громадянського 
суспільства і, у свою чергу, завдати шкоди малим націям, які воно захищає. Результатом бо 
розпаду громадянського суспільства була б війна “всіх проти всіх” [23, p. 188-224]. 

Досвід політики мультикультуралізму країн західної Європи, США і Канади є цінним і 
повчальним для України, де процес формування громадянської (політичної) нації проходить 
досить складно. Якщо українська етнічна нація – це продукт історії, що увібрала у себе досвід 
століть, то українська поліетнічна “нація” – це швидше феномен майбутнього. Взагалі, так звана 
українська поліетнічна “нація” – це громадяни держави, які усвідомлюють себе як єдине “ми” без 
розподілу за етнічними ознаками [8, c. 150-160] 

Сучасна соціокультурна модель суспільства – це модель мультикультуралізму, що 
ґрунтується на принципах свободи від етнічних забобонів і упереджень, вихованні поваги й 
терпимості до різних етнічних груп і меншин, відмові від ксенофобії та шовінізму. Вона 
концентрується на способах інтеграції в суспільство, а не виключенні з нього, рівному та прямому 
доступі до всіх соціальних сфер та інститутів, що означає надання можливості кожній людині 
реалізовувати чи не реалізовувати своє право на відмінність. 
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Summary 

Polishchuk R. Multiculturalis Mandidentity. These condhalfof the XX century has madesignificant 
changesin the socio-cultural viewof the world. This is duetoglobalization, increasing migration flows, bearing their 
cultural temp late shost countries and, accordingly, complication sassimilative tendencies, constant transformations 
in social and political life. This shifted the focus of social life from the planeto the socio-economic socio-cultural 
plane. Classic monoculture model ceased to meet the new realities. Therefore, thein ternational community has 
focused its research on finding a new identity sotsiokultunoyi models, one of whic his multiculturalism. Keywords: 
globalization, culturalpluralism, multiculturalism, multiculturalism. 
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ДИТИНСТВО ТА ЖИТТЄВИЙ СТИЛЬ У КОНТЕКСТІ 
МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗДОБУТКІВ КУЛЬТУРНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ 
 
Представлено ретроспективу фактологічних і теоретичних здобутків американської школи 

культурної антропології. Здійснено спробу застосування методології дослідження проблемного поля «світу 
дитинства» на ґрунті реалій українських виховних традицій. Ключові слова: культурна антропологія, 
самотність, незалежність, національні виховні традиції, психоісторія. 

 
I. Американська школа культурної антропології  

та світовий культурологічний дискурс 
Завдяки польовому вивченню культур, яке здійснювали культурні антропологи початку XX 

століття, гуманітарна наука збагатилася описовим матеріалом, який ще й досі дешифровується, 
інтерпретується, дискурсивно впорядковується.  

Культурна антропологія, як галузь гуманітарного знання, була розвинута й набула 
наративного, парадигмального легітимування американською гуманітарною наукою. Її теоретичні 
засади включали кілька базових пунктів: про різноманітність культур, про їхню нееквівалентність, 
про універсальність людської природи, про еволюцію форм суспільного життя. Вона виникла на 
перетині природничих і гуманітарних наук. Це був другий етап утвердження еволюціонізму в 
науці. На той час ідея саморозвитку органічних форм на землі пройшла переможним маршем у 
природничих науках. Однак методи природничих наук виявилися застосовними лише в частині 
дослідження фізіологічних варіацій розвитку людини, що ж стосувалося її соціального, 
релігійного, культурного поставання, вивчення могло продовжуватися лише в контексті 
гуманітарних наук. Так і була покликана до життя культурна антропологія.     

Один з її найвидатніших представників, Френсіс Боас, наполягав на описовості як перевазі 
культурної антропології над європейською філософією культури, котра своєю концептуальністю 
спрощує дійсність і лишається занадто умоглядною, не допускаючи фактажної верифікації. 
Звісно, польовий матеріал культурної антропології рано чи пізно мав піддатися науковій 
концептуалізації, але це завдання вважалося не таким першочерговим, як фіксування способу 
життя, релігії, сімейних традицій, магічних ритуалів відомих на той час племінних утворень, 
оскільки вони вже почали вступати в контакти з цивілізованим світом, втрачати свою 
автентичність, а тому могли стати втраченими для людства. 

У широкому культурологічному дискурсі культурна антропологія презентує культурно-
природничу дискусію, а не культурно-цивілізаційну. Тобто, якщо, переважно на теренах Європи, 
генеральним питанням було з’ясування співвідношення між явищами культури та цивілізації, то 
американський культурологічний дискурс окреслював проблемне поле природа-культура, 
уникаючи подекуди широких теоретичних узагальнень й сповідуючи настанови культурного 
релятивізму – культури неможливо зрозуміти у зіставленні, не вжившись у кожну з них. Поняття 
«цивілізація» вживалося ними поряд із поняттям «культура». Між собою вони не 
протиставлялися, а творили дихотомію з природою. Культура і цивілізація трактувались як такі, 
що перебувають на одному полюсі – людиномірних явищ.  

Красномовним є сам характер дефініції культури основоположником школи Едвардом 
Тейлором, яке він сформулював у найвідомішій своїй праці «Первісна культура»: «Культура, або 
цивілізація, в широкому етнографічному значенні складається як ціле зі знань, вірувань, 
мистецтва, моральності, законів, звичаїв і деяких інших особливостей та звичок, засвоєних 
людиною як членом суспільства» [7]. Деталізація й описовість поціновуються вище, ніж 
узагальнення; конкретизація є образнішою, ніж генералізація; інформативність і переживання 
достовірніші, ніж умоглядна концептуалізація. Таких засад дотримувалося перше покоління 
культурантропологів – так звана «школа Боаса»: А. Кребер, Р. Лоуі, Е. Сапір, Р. Бенедикт, М. Мід.  

У контексті цієї статті ми будемо звертатися до напрацювань таких яскравих представниць 
культурної антропології, як Маргарет Мід і Рут Бенедикт. Будучи представницями школи Франца 
Боаса, вони шукали у кожній конкретній культурі вияви системності, взаємозв’язку її сегментів: 
релігії, освітньої системи, політики, виховних впливів. У зв’язку з індивідуальними обставинами, 
такими, як жіноча стать і перипетії особистого життя (Маргарет Мід, зокрема, мала хворобу, через 
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яку  лікарі забороняли їй мати дітей), ці дослідниці приділяли значну увагу питанням дитинства, 
виховання, сім’ї, шлюбу, соціалізації дитини.  

Іншою причиною, чому їх доробок вирізняється з-поміж інших є те, що друга частина їх 
творчого життя була «кабінетною», пов’язаною з викладацькою та науковою діяльністю у 
Колумбійському університеті. А тому вони мали змогу узагальнити зібраний ними польовий 
матеріал, генералізувати, тематизувати та проблематизувати його; перевірити сформульовані 
раніше закони про універсальність людської природи та варіативність культури у зв’язку з 
неоднаковістю умов проживання, а тому й механізмів пристосування людей до навколишнього 
середовища. Аналізові вони піддавали не лише первісні культури, але й сучасні їм технологічні 
цивілізації – американську та японську, накладаючи на них універсальні моделі людського 
розвитку від дитинства та зростання у сім’ї до самостійного життя в контексті засвоєних традицій. 

 
ІІ. Дитинство як предмет культурно-антропологічних студій.  

Світ американської дитини 
Тема дитинства, ґендеру, виховних традицій була піднята у працях М. Мід «Дорослішання 

на Самоа», «Культура і світ дитинства», «Стать і темперамент у трьох примітивних народів», у 
статті «Самотність, самостійність і взаємозалежність у контексті культури (Американська 
концепція самотності)».  Саме на аналізі останньої ми й зупинимося.  

Дослідниця констатує: щодо американців існує стереотип, що вони одинаки і це основа їх 
національного характеру. Будь-які поведінкові константи – слід, залишений засвоєними у 
дитинстві настановами. Отож, як виховуються американці? Маргарет Мід починає з того, що 
американці не відчувають нудьги по дому, як європейці. Для останніх причиною ностальгії постає 
втрата виключно дитячих задоволень: смачна їжа, приємні сни, котрі марилися вдома. Для 
американців не характерно, на відміну від європейців, сумувати за конкретним місцем, періодом 
життя чи колом оточуючих. Це інтерпретується як невдоволеність теперішнім. Прихильність до 
конкретної речі чи обставини неможлива з огляду на «той поспіх, з яким американці змінюють 
будинки, автомобілі, школи, роботу, дружин, товаришів по кімнаті, партнерів по іграх» [6].  

Від дитини, яка переїздить зі своїми батьками з місця на місце і тому кожного разу стикається 
з ворожістю товаришів по новій школі, вимагається розвинутіше вміння пристосовуватися, ніж за 
ситуації, коли дитину приколихують в одному й тому ж кріслі-качалці, а з вікна долинають завжди 
одні й ті ж самі звуки і запахи. Однак враження, що маляті така турбулентність не шкодить – 
оманлива. «Ситуації, в яких опиняється немовля в Америці, коли його волочать за собою потягами, 
ставлять корзину з ним на сидіння в літаку, прив’язують ременями на передньому сидінні 
автомобіля, залишають прив'язаним в автомобілі самого на незнайомій вулиці, доки мати робить 
покупки, вкладають спати на чужі ліжка в чужих квартирах, залишають під наглядом змінюваних 
нянь,  – ці ситуації можуть спричинити лиш зовні хорошу та легку здатність пристосовуватись, але 
глибоко всередині вони виявляються досить жорсткими» [6]. 

Після подібних виховних заходів особа не здатна прихилятися не лише до обставин, 
предметів або спогадів, а й до людей. У прагматичній культурі не модно помирати від кохання, 
чахнути від того, що кидає чоловік чи довго оплакувати померлих.  

Довго залишатися самотнім після смерті когось із подружжя вважається, за словами 
дослідниці, крайністю. Навіть на похороні йому бажають швидше вступити у новий союз, а це 
стимулює стати соціально мобільнішим – виїздити у світ, заводити нові знайомства. Таку втрату, 
як і сум за отчим домом, вважають втратою чогось взагалі, позбавленням попередньо досягнутої 
якості життя, ніж втратою чогось конкретного. Бути сильним за таких умов означає вміти 
надолужити минуле, знайти йому гідний еквівалент. 

Тож акцентом раннього віку американської дитини є полишання його самим з собою на 
тривалий час. З першої ночі новонароджений спить окремо всі 9 годин. З часом він вже й не 
намагається когось кликати – ніхто не прийде. Самостійне засинання – перший крок до 
індивідуальної незалежності. Для істоти, яка щойно покинула затишне й безпечне материнське 
лоно, таке ставлення не може не бути травматичним. Можливості штучного вигодовування 
позбавляють малюка будь-яких тактильних контактів. «Чому вчиться немовля-американець, не 
менш любимий, ніж його однолітки в інших країнах, хоча його менше пестять батьки і не співають 
колискових, – так це, очевидно, тому, що з перебуванням на самоті потрібно змиритися, щоб як 
нагороду долучитися до людського спілкування в майбутньому» [6].  

Хороша дитина – та, яка не завдає клопотів батькам, не вимагає забагато уваги, спокійно 
лежить у ліжку й вчиться сама себе забавляти іграшками, їсть самостійно з пляшечки, 
непомітно засинає, коли для цього настає час. Головна й найочікуваніша винагорода – 
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спілкування. «Поводити себе так, щоб піти разом з рідними, тобто теж піти, а не лишитися 
вдома, коли інші підуть, щоб тебе не відіслали рано спати – такі цілі повинна ставити перед 
собою американська дитина, і її вчать їх ставити» [6]. 

Поступово вимоги оточуючих змінюються на протилежні: до устремління підлітка 
побути наодинці ставляться з недовірою. Це асоціюють або з сексуальною свободою, або з 
некомунікабельністю, що оцінюється як негативна характеристика в даному соціумі. Навіть 
захоплення читанням викликає пересторогу у батьків: чадо мало спілкується, а значить – не 
матиме друзів.  

Табу на занадто близький контакт зі своїм тілом та мрійливість склалися історично. 
Перше було неприйнятним для пуритан-переселенців. Друге виступало для них недопустимою 
розкішшю: в суворих умовах побутових негараздів згадки про сите чи розкішне минуле 
відбирало сподівання на майбутнє. «Американська дитина, котра народилася у сім'ї перших 
емігрантів, які проміняли бузок під вікном і магнолії садів східного узбережжя на голі рівнини 
Канзасу й Небраски, вчилася у своїх рішучих батьків тверезо дивитись у майбутнє, а не мріяти 
про недосяжні задоволення» [6].   

Тінейджерський період є запереченням раннього дитинства: якщо спочатку діти вчаться 
переносити самотність та радіти спілкуванню як винагороді, то в шкільні літа їх змушують 
проявляти соціальну активність.  

За спостереженнями Маргарет Мід, юність дітей всіх розвинутих цивілізацій пов'язана з 
входженням у доросле суспільство через дружбу, через партнерську рівноправність. 
Континентальна традиція передбачала, щоб юнаки заручалися пожиттєвими дружніми 
стосунками, покидаючи отчий дім. Сімейні стосунки не відкривали шляху до рівноправності та 
паритетності, вони обов'язково асиметричні за віком, авторитетом, життєвим досвідом. Друг же – 
то власне дзеркало, адже він того ж віку, амбіцій, задається подібними світоглядними питаннями, 
має подібні таємниці. Такі стосунки позбавляли юнаків відчуття самотності, сприяли їх 
особистісному становленню. Шлюб, на відміну від дружби, покликаний задовольняти зовсім інші 
потреби, далекі від незацікавленого інтелектуального, духовного чи філософського спілкування. 

В США, на думку дослідниці, традиція такого пізнавального партнерства порушується у 
зв'язку з поступовим пониженням віку, коли юнаки вступають у гетеросексуальні стосунки. У 
часи, коли Маргарет Мід писала свою статтю, в Америці змішані школи остаточно витіснили 
навчальні заклади лише для хлопчиків або для дівчаток. Тому вона дала такий коментар явищу 
ранньої еротизації поведінки: у період, коли хлопчики найбільше потребують самоаналізу й 
рівного їм за віком та інтересами співбесідника, на горизонті з'являються більш фізично зрілі 
дівчатка, котрі спрямовують їх думки в іншому напрямку, яким би вони в цьому віці без підказок і 
спонукань не зацікавилися. Відповідні підказки дають матері, стурбовані раптовим захопленням 
свого сина книжками або шахами. Хибно сприймаючи таке тривале перебування наодинці за 
можливі вияви гомосексуалізму, вони дають поради щодо побачень з дівчатами.  

У наш час змішані за статтю школи – не новинка, а давно усталена практика, тому 
еротизація поведінки, проаналізована М. Мід, теж  має бути світовою практикою. Частково, це так 
і є. Однак США й досі демонструє лідерські тенденції у цій сфері. Нині не раз чути закиди 
емігрантів, які народжують дітей вже на новій батьківщині, що розмови про бой-френдів ведуться 
дівчатками з 5-7 річного віку, тоді як у Європі такий ранній статевий інтерес актуалізується на 3-4 
роки пізніше. За статистикою споживча реклама у США наскрізь еротизована, її візуальне 
насичення на вулицях таке значне, що починає супроводжувати людину ще в її несвідомому віці. 
Тому згаданий дослідницею статевий інтерес американської культури – не наслідок управлінських 
прийомів (уведення змішаних шкіл), а глибинний стрижень самої культури і пуританського страху 
неприродної поведінки, у даному разі – гомосексуалізму.  

Відсутність перевіреного друга дитинства, з передбачуваною симетричністю 
інтелектуального розвитку, з яким можна поділитися мріями, сумнівами, пізнати самого себе, 
спричиняють до наступної замкнутості у стосунках, що так часто відзначають емігранти. Дорослі 
американці не схильні до «задушевних бесід». 

Описані особливості американського виховання Маргарет Мід підсумувала так: 
«…американський спосіб життя створює людей, які просторово та соціально досить мобільні, 
легко й швидко заводять друзів, недовго страждають від розбитого партнером або партнеркою 
серця, здатні упродовж життя завести безліч зв’язків, можуть закохуватись і одружуватись, 
співпрацювати, залучаючи в такі стосунки значно більшу кількість людей, ніж було прийнято в 
інших цивілізаціях, де емоції були значно вужче спрямованими й глибшими за змістом» [6]. 
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Отже, весь доробок дослідниці з приводу американської культури свідчить, що вона 
(культура) має головним інструментом впливу: виховання, покарання, апелювання до самооцінки 
через комунікацію та комунікативне співтовариство. Але ідеальна комунікативна ситуація (у 
термінології Ю. Габермаса та К.-О. Апеля) не досягається через потужний еротичний та 
репресивний корені культури. Нав’язувані ранні міжстатеві контакти і звичка уникати самотності 
як продуктивного стану самоаналізу призводять до поверхової життєвої метушливості, 
комунікативної експресивності й демонстративної життєрадісності. Крім того, це цивілізація, що 
орієнтується на сучасне та марить майбутнім (майбутня кар'єра, майбутній достаток, потреба щось 
комусь довести у майбутньому, створити власну історію успіху), нівелюючи свої нетривалі 
історичні корені. Це культура конкурентності (чоловіки є суперниками спочатку за дівчат, потім 
за службове становище), а не партнерства; індивідуалізму, правового формалізму, процедурної 
солідарності, а не колективізму та органічної солідарності. 

 
III. Виховні традиції японської культури 

Наступною роботою, подібною за методом і предметом дослідження, є «Хрезантема і меч. 
Моделі Японської культури», написана Рут Бенедикт 1946 р. Замовлення від Американського 
уряду на це дослідження надійшло 1944 року, коли потрібно було знайти відповіді на запитання 
про нетиповість поведінки солдатів тодішнього ворога Америки – Японії. Крім того, після 
закінчення війни  виникла потреба встановлення тимчасового американського правління, котре 
мало бути органічним для войовничої і досить агресивної, як стало відомо після повітряних атак 
японських камікадзе, країни.  

Щодо процесу підготовки людини до життя й відтворення японського соціуму Рут Бенедикт 
починає з протиставлення американських виховних традицій японським. Якщо в культурі успіху всі 
лаври належать сильним і активним, тобто молодим, то в Японії найбільшою свободою володіють 
діти і літні люди. Виходячи з віку немовляти, дитина поступово включається у сферу загальних 
зобов’язань, тобто стає повноправним членом соціуму: слугує своїй родині, князю, імператору, 
рідним і близьким. Дорослий перебуває в жорстких рамках дисциплінарних обмежень, тоді як для 
американської та й європейської культури притаманно дисциплінарно обмежувати дітей.  

Японці хочуть мати дітей не лише тому, що це приносить задоволення, а й для продовження 
родоводу, примноження слави сім’ї, для виховання нового опікуна дому. Жінка ж тільки в ролі 
матері може наділятися соціальною вагою. Дитя спить поряд із матір'ю, за вимогою вона носить 
його на руках і забезпечує грудне вигодовування. Традиційно так їх годують, доки не з'явиться 
наступна дитина або ж доки маля не буде готовим перейти на доросле харчування. Деяких не 
відлучають до 3-4 років.  

З місячного віку подвійним поясом немовля закріпляється на спині матері (історичний 
прототип популярних нині у нас рюкзачків, «кенгурушок»). У холодну пору вона одягає верхній 
одяг поверх дитини. Якщо у сім'ї є старші діти, то вони теж няньчать його, носячи в поясі за 
спиною. Мати всюди бере немовля з собою: «Вона розмовляє з ним. Щось йому наспівує. Разом з 
ним виконує рухи, передбачені правилами етикету. Відповідаючи на привітання, вона нахиляє 
голову та плечі дитяти вперед так, щоб і вона теж була залучена до вітального ритуалу. Малюк 
завжди включається в її рухи» [1]. Будучи прив’язаним до спини старшої дитини, він теж пасивно 
бере участь у грі, поступово виявляючи до неї все значніший інтерес.  Так він теж, як і 
американські діти, привчається спати будь-де і будь-коли.  

Зазвичай, відзначає Рут Бенедикт, японські діти починають говорити раніше, ніж ходити. До 
самостійного руху їх не ініціюють, а то й забороняють. Знерухомлення на спині родича – це 
підготовка до скутості та дисциплінованості у дорослому японському соціумі. Мовленню, 
правильності вимови і точності граматичної конструкції речення надають великого значення.  

Після того, як дитина навчиться ходити, їй пояснюють, що робити можна, а що – ні, сюди 
входять як раціональні застереження, так і забобони. Дітей застерігають словами «небезпечно», 
«погано», «брудно». Охайність і чистота японського будинку увійшли у прислів’я. Дитину вчать 
поважати та підтримувати впорядкований простір дому.   

Провідним педагогічно-маніпулятивним моментом впливу на сина чи дочку є їх іронічне 
піддражнювання матір’ю. Вона порівнює свою дитину з чужою, прихвалюючи останню; коли 
приходить у гості, то бере на руки маля господарів і грайливо пропонує їм обмін дітлахами чи у 
разі непослуху пропонує комусь чужому забрати свою дитину, бо така неслухняна вона їй 
більше не потрібна.  У відповідь маля кидається до матері й обіцяє надалі виконувати всі 
приписи. Від народження, як показує Р. Бенедикт, дитину привчають до колективу і рано 
соціалізують. З раннього періоду життя малюку демонструють, що дорослі мають над ним 
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вплив, що потрібно бути слухняним і передбачуваним, на все подальше життя прищеплюючи 
страх остракізму чи насмішок з боку оточуючих.  

До виявів гніву у 2-3-річної дитини ставляться з розумінням, особливо якщо це хлопчик. 
Негативні емоції не є поганою поведінкою, тим більше вони ніколи не стосуються батька, йому 
виказується тільки повага. Амплітуда емоцій, пов'язаних з матір'ю, значно ширша: дитина її ніжно 
обіймає та обіцяє постійний послух або в істериці б'є кулачками і смикає за волосся. До таких 
виявів ставляться розсудливо: хоча син і маленький, однак він все одно чоловік. 

Приготування до появи нового малюка включає також попередню дитину: з нею радяться, 
пояснюють, що відтепер вона спатиме не в материному, а у батьковому ліжку, а тому це велика честь. 
Після появи новонародженого вона стає його нянькою, тому діти переважно дружні. Молодших вчать 
поважати старших братів-сестер, а від останніх вимагають поблажливості щодо малюків.  

Насильницький вплив на поведінку дитини замінюється застереженнями, піддражнюванням 
і відволіканням уваги, наприклад, іграшками або солодощами. Згідно з поглядами американського 
психолога Ллойда Демоза, наявність іграшок, терпляче ставлення до дитячих істерій, врахування 
фактора відмінності дитячої психіки від дорослої свідчить про розвинуту соціальну культуру.  

Пряму агресію, викликану непослухом дитини, та насильство, як метод впливу на більш 
старшу дитину, замінюють містеріями «лікування». Звертаються за допомогою до синтоїстських 
священників, які, помолившись, показують персоніфікований і нейтралізований непослух – черв’яка 
чи якусь комаху. «Лікують» також природною пудроподібною речовиною – моксою, яка залишає 
тривалі болючі рубці. Дослідниця зазначає, що ці методи є досить ефективними для покращення 
поведінки японської дитини. На нашу думку, це можна пояснити не просто больовим або шокуючим 
ефектом проведених заходів. Погана поведінка виноситься як зовнішня характеристика особи. Це 
допомагає її осмисленню та об’єктивній переоцінці: ніхто не поміщає корінь зла в саму вдачу 
маленької людини; навпаки, її очищають, лікують, позбавляють неприродних, непотрібних, 
шкідливих якостей. Дитину переконують, що вона хороша, а погані вчинки, викликані хворобою, 
яку можна «лікувати». Дитина не відчуває приниження в ході таких психотерапій. 

Японські діти – привілейована категорія, вони майже не стикаються з поведінковими 
заборонами до моменту шкільної соціалізації. Вони проводять час у галасливих компаніях 
однолітків, не стикаючись із гендерними відмінностями поведінки до 7-річного віку. Далі вимоги 
до них будуть разюче відмінними. Так, дівчатка не повинні втрачати контролю над тілом та 
розумом навіть уві сні. Їх кредо – бути спокійними та урівноваженими. До прикладу, хлопчики 
можуть спати у вільних позах, дівчаткам же належить відтворювати позою ієрогліф «кінодзі», що 
означає «самовладання». Матері та няньки змалечку привчають дочок до «правильної» пози, 
відповідно розміщуючи ноги та руки перед сном. Перед ритуалом сепуку (харакірі), що у деяких 
випадках передбачався для жінок і навіть дітей часів японського феодалізму, за традицією 
потрібно було зв’язати ноги, щоб упасти у цнотливій позі. 

Із 9-річного віку, коли навчання стає розведеним за статями, дівчинка витісняється з 
дитячої компанії, вона активно включається у навчальний процес з домашніми вчителями, 
знайомиться з премудростями господарювання та етикету. Дівчинка усамітнюється, а не 
переходить до дівчачої компанії. Останні просто не утворюються, жіночій дружбі немає місця. 
Хлопчики стають більш згуртованими і демонстративно ігнорують дівчат. Матері застерігають 
дочок від спілкування з представниками протилежної статі, це починає вважатися непристой-
ністю. Дівчатка стають замкнутими і настороженими. Фактично, з витісненням із хлопчачої 
компанії настає кінець дівчачому дитинству. 

Дівчинка не є носієм родового імені чи честі, її вчать терпінню й поступливості: бабусі, 
мамі, молодшому братові, який вимагає, щоб стосовно нього виявляли не меншу любов, аніж 
раніше, хоча в сім’ї з’явився новий малюк. Вона готується до ролі матері та дружини. Раніше про 
шлюб дочки домовлялися задовго до набуття нею відповідного віку. З моменту заручин дівчина 
вчилася піклуватися про свого чоловіка. Рут Бенедикт наводить спогад респондентки, яку їй 
довелося інтерв’ювати на цю тему: «Я сама готувала їжу, яку, як нам повідомив брат, Мацуо 
полюбляє найбільше. Його стіл поставили поряд із моїм, і я ретельно стежила, щоб він виявлявся 
накритим раніше, ніж мій. Так я вчилася уважно ставитися до того, щоб мій майбутній чоловік 
почувався комфортно. Бабуся і мама завжди розмовляли так, ніби Мацуо був поряд, а я стежила за 
одягом і поведінкою, ніби він і справді перебував у кімнаті» [1].  

Хлопчики ж продовжують спілкування, їх дружба стає дедалі тіснішою. Атмосфера рівної 
конкурентності, щирості, однаковості інтересів пов’язує їх на все життя, формуючи ідеал 
правильних, відкритих міжлюдських стосунків. Шлюб – це наслідок природного потягу та 
соціальних зобов’язань, він є виходом із ситуації несвободи. Дружба ж цілком добровільна, вона 
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високо цінується, поступаючись хіба зобов’язанням перед родом. «Ці вікові групи (донен) 
зберігаються довше, ніж усі інші, та поєднують людей на все життя, особливо у сільській 
місцевості… Коли сексуальні інтереси слабнуть, заходи, які збирають членів донен, приносять їм 
неабияке задоволення, одне з небагатьох, які залишилися в їхньому житті. Тому й виникла 
приказка, що донен рідніший від дружини» [1]. 

Школа активно соціалізує дитину, перед нею поступово відкривається світ обов’язків: перед 
рідними, товаришами, вчителями, перед цілим світом. Японець – це моральний боржник: за 
послуги батьків, наставників, продавців у магазині, лікарів. Європейських туристів дивувало, що 
до людини, якій стало зле на вулиці, жоден японський перехожий не підійде. Однак з погляду 
національного менталітету це цілком етично: той, хто виявив би піклування про незнайомця, лише 
збільшив би «борговий список» останнього. Християнські місіонери стикаються з неприйняттям і 
нерозумінням японцями жертви Ісуса Христа, адже це йде врозріз із їхньою національною етикою: 
не можна нікого зобов’язувати перед собою. 

З цього періоду основним інструментом угамування дитини є висміювання. За прорахунки 
над дитиною насміхаються однокласники або вся школа. Сім’я ж одностайно озлоблюється проти 
порушника, для залякування його можуть на певний час вигнати з дому, посилюючи розбурханий 
ще в ранньому дитинстві страх остракізму. Від дитини вимагається підкорення наростаючим 
обов’язкам перед сусідами, сім’єю, батьківщиною. «Дитина має обмежувати себе, має відчувати 
себе зобов’язаною перед іншими. Поступово вона набуває статусу боржника, який повинен 
поводитися завбачливо, якщо хоче коли-небудь розрахуватися з боргами» [1].  

З соціологічного погляду дивує, що у разі якоїсь провини звинувачений не отримує 
підтримки від своєї групи, тобто однокласників або донену. Зазвичай асоціація захищає своїх 
представників, однак у Японії все не так. Група відвертається від свого члена, якщо його 
обвинувачує інша група. Доки конфлікт не буде розв’язано і знято претензії, особа залишається 
вигнанцем. Тому механізм схвалення вчинків зовнішнім оточенням є безпрецедентно важливим.  

Сім’я дає хлопчикові у такий спосіб зрозуміти, що ставиться до нього як до свого 
представника у світі. Він має ім’я і родову честь, ані перше, ані друге ганьбити не можна. Дитина 
дізнається, що відплатити за образу – благий вчинок.  

Загалом, Рут Бенедикт пропонує типологізувати японську та європейську культури як 
культури сорому та провини. Японська людина – суспільна, її поведінка залежить від зовнішнього 
схвалення, від зовнішніх вимог. Їй соромно за провини перед іншими, а якщо інші про такі не 
знають, то не може бути й сорому. Майбутнє вони не проектують, вони його консервують у 
сучасності. Їм не потрібна утопічна концепція раю, вони мали його в дитинстві й матимуть на 
старість, якщо не осоромляться перед суспільством і родом. 

Європейська, або американська людина звикла до самотності, до аутокомунікації. Соціальність 
вона заслуговує або доростає до неї з віком. Провина для неї існує, бо вона її усвідомлює, навіть якщо 
свідків вчинку не було. Американець боїться провини, а не сорому. Він живе мріями, проекцією 
бажань у майбутню реальність, бо з дитинства існував очікуванням періоду свободи – дорослості. 
Поступово нереалізовані очікування переносяться з невизначеного дорослого майбутнього у 
невизначену потойбічність, де йому все компенсується за добрі вчинки та особисті провини.  

Отже, японська культура має власні специфічні поведінкові регулятиви, дію яких можна 
пояснити миттєвою реакцією соціального оточення: піддражнюванням, осудом, насмішками, 
остракізмом, де сором перед оточенням постає основним внутрішнім регулятивом і запорукою 
конформності носіїв японської культури.  

Ментальність, перефразовуючи М. Гумільова, це не явище, а процес, який перебуває в 
режимі внутрішньої динаміки. А тому можна передбачити, що вона (ментальність) зазнаватиме 
значних змін свого контенту в найближчий час під впливом урбанізації, посилення професійної 
конкурентності, зміною ролі, призначення й форм функціювання інституту сім’ї.  І це предмет для 
подальших досліджень у проблемному полі української ментальності та культурології дитинства, 
започаткованій американською школою етнології.  
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Summary 

Osadcha L. Childhood and the Style of Life in the Context of Methodological Achievements of the 
Cultural Antropology. Childhood and the style of life in the context of methodological achievements of the 
cultural anthropology. The article presents a retrospective review of the factual and theoretical achievements of the 
American school of cultural anthropology.It was made an attempt to use the methodology of the study of the 
problem field "world of childhood" according to the Ukrainian educational traditions. Keyworlds: cultural 
anthropology, loneliness, independence, national upbringing traditions, psychohistory 
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СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ  
ТА ПРОЦЕСИ МАРГІНАЛІЗАЦІЇ 

 
Аналізуються особливості становлення національної ідентичності в умовах трансформації 

українського соціуму, а також розкриваються процеси маргіналізації та причини кризи національної 
ідентичності. Ключові слова: національна ідентичність, маргіналізація, трансформація суспільства, криза 
національної ідентичності. 

 
Динаміка світового розвитку з кінця XX століття істотно змістилася в бік процесу 

інтеграції. Людство поступово приходить висновку, що вижити сьогодні можна лише шляхом 
уніфікації технологічних, інформаційних, економічних, екологічних та інших технологій. Однак 
відмінності в соціальній, культурній, релігійній, етнічній, мовній та інших ідентичностей різних 
народів заважають їх об’єднанню. 

Практично всі види ідентичності формуються на етапі усвідомлення індивідом своєї 
приналежності до тих або тих спільнот. Здійснюючи процес національної ідентифікації, індивід 
ототожнює себе передусім із державою, яка трактується ним як гарант збереження та примноження 
національних, духовних, матеріальних цінностей, як вища форма організації соціуму, що дозволяє 
зберегти якісну визначеність нації. У процесі національної ідентифікації індивід бере на себе 
обов’язки громадянина тієї чи тієї держави, декларує своє схвалення чи несхвалення типу 
державного устрою, який утвердився в країні; заявляє про те, згоден чи не згоден він з історичним 
вибором, переосмисленням людиною власної значущості та свого місця у світі. 

Для України проблема ідентифікації є гострішою ще й тому, що події на Сході у 2014-2015 
роках ставлять її перед вибором нової ідентичності, яка сприятиме процесам формування 
політичної нації. Оскільки кожна нова генерація повинна переосмислювати, заново створювати 
свою національну ідентичність, яка не є статичною конструкцією, а постійним процесом 
формування основних складників національного буття. Ці зміни граней ідентичності проходять за 
активної участі держави, політиків і науковців. 

Аналіз української наукової літератури свідчить, що останнім часом вітчизняні вчені 
В. Андрущенко, В. Бех, І. Варзар, М. Вівчарик, Я. Грицюк, А. Колодій, І. Кресіна, Л. Нагорна, 
І. Оніщенко, М. Попович, Ю. Римаренко, М. Степико, М. Шульга та інш. приділяють багато уваги 
дослідженню феномену національної ідентичності в контексті трансформації українського 
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соціуму. Зазначимо, що проблематика національної ідентичності у будь-якому суспільстві тісно 
пов’язана з реальними перестановками, перерозподілами, переструктуруванням і саме тому, як 
наголошує Л. Дробіжева, феномен ідентичності є одним із ключових аспектів, які «найбільш 
чуйно реагують на політичні зміни в країні та світі в цілому» [2, с. 19]. 

Інтерес фахівців до цієї теми пояснюється й іншими обставинами. По-перше, проблематика 
ідентичності дістає нове осмислення в контексті глобалізації з її суперечливими тенденціями. По-
друге, змінилася ситуація, що вимагає уточнення концептуального змісту поняття ідентичності та 
визначення її критеріїв. По-третє, дослідження цієї тематики може виявити ті риси кризи сучасної 
цивілізації, які впливають на становлення та зміну ідентичності, що дозволить легше адаптуватися 
до мінливих умов життя і дасть можливість знайти шляхи її подолання. 

Слід згадати також про те, що Україна вже третє десятиліття робить спроби національної 
ідентифікації. Мисляча частина населення держави сьогодні все частіше задається питанням щодо 
перспектив розвитку України в контексті поступу Європейської цивілізації, яка ідеологами 
економічних реформ подається громадській думці як ідеал. 

Накопичений різними дослідниками емпіричний матеріал має багато в чому фрагментарний 
характер. Чимало тих, хто займається проблемою національної ідентичності, спирається на дуже 
хиткі теоретико-методологічні підстави. Залишає бажати кращого й інтерпретація емпіричного 
матеріалу. Часто зустрічаються факти демонстрації дослідниками власної політичної 
ангажованості. Опубліковані матеріали з цієї проблеми свідчать про наявність упередженої 
настанови того чи того автора. Причому кількість матеріалів, де присутні зазначені настанови, 
явно перевищує кількість матеріалів, де дається реальна оцінка стану національної свідомості та 
самосвідомості представників різних груп українського соціуму. 

У нашому сьогоденні увиразнилися небезпечні, часом загрозливі тенденції для 
української перспективи. Ідея сучасної європейської держави, котра чітко окреслилася після 
подій на Майдані, у реальному житті перетворюється на зовсім інше – побудову державного 
утворення, де від України залишається тільки назва. У процесі продовження культурної й 
інформаційної експансії вимальовуються контури іншої України – нової колоніальної 
території без власної національної ідентичності. 

Причини кризи національної ідентичності можна побачити в ідеологічній та світоглядній 
площинах нації, що пов’язано, передусім, з виснаженням культурних, духовних чинників 
національної ідентичності, з тотальним нігілізмом стосовно історичного минулого, кризою 
національної культури, а також з відсутністю національної ідеї, здатної консолідувати суспільство. 

Витоки сьогоднішньої кризи виявляються і в характері проведених реформ кінця 
минулого сторіччя, в результаті яких відбулася різка зміна ціннісних орієнтацій, які 
утверджувалися в життєдіяльності багатьох поколінь. Проведені реформи були стратегічно 
зорієнтовані на заперечення унікальності національного духовного простору. У процесі 
реформування моделі державної культурної політики було втрачено уявлення про культуру як 
консолідуючий державотворчий фактор. У філософській площині аналіз джерел кризи 
ціннісно-нормативної бази української культури свідчить про світоглядну невідповідність 
моделей реформування традиційної ідентифікації сучасним реаліям українського соціуму 
[див.: 5, с. 208]. Перехід України до ринкових відносин і пов’язане з ним загострення багатьох 
соціальних суперечностей призводить до девальвації національних моральних цінностей, що 
загрожує збереженню ідентичності української нації. 

Втрата ціннісно-смислових орієнтирів під час швидких змін є однією з найбільш актуальних 
проблем суспільства. Аномія, апатія постають супутниками і показники кризи національної 
ідентичності. Суспільство маргіналізується і втрачає свою моральну основу. Маргіналізація – це 
стан дезадаптованості. Якщо у пристосуванні до змін досягається результат, то людина засвоює 
нову систему соціальних зв’язків, інтеріоризує їх, психологічно сприймає. Якщо ж процес 
адаптації виявляється невдалим (причиною цього може бути і сам суб’єкт, який не хоче змінювати 
свій спосіб життя, цінності, світогляд), то тоді це явище проявляється як маргіналізація – невдала 
адаптація. Маргінал – це стан непристосованості, неадаптованості. 

Маргіналізація соціуму реанімує та навіть посилює агресивно-споживацькі настрої, поєднані 
з політичною пасивністю. Система цінностей, до якої тяжіє суспільство, у цих умовах лежить в 
архаїчно-традиційній площині. Почуття соціальної відповідальності поступається місцем 
філософії відстороненості, системі самовиправдань, прагматичному кар’єризмові, подвійній 
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моралі, яка зводить у життєвий принцип доведений до абсурду моральний релятивізм. Оскільки 
різні соціальні групи, окремі індивіди шукають нові «точки опори» у різних площинах соціального 
буття, дедалі поглиблюється відчуття розриву єдиного духовного простору, з’являються значні 
коливання і відмінності у визначенні засадничих цінностей, загострюється полеміка навколо 
напрямів подальшого розвитку українського суспільства [див.: 4, с. 178]. 

Маргінали можуть провокувати соціальні, в тому числі й міжнаціональні конфлікти. 
Виникнення цих конфліктів зумовлено недостатнім рівнем культурного розвитку суспільства 
та неготовністю конфліктуючих сторін до пошуку різних форм діалогу, а іноді явною 
неповагою цінностей іншої культури. Відповідно, становлення національної ідентичності в 
сучасних трансформаційних умовах відбувається через складний процес політичної, 
соціальної та культурної маргіналізації. 

Маргінальність, маргінальні процеси, маргінальна людина, маргінальна особистість – явища, які 
сьогодні стали частиною суспільного та індивідуального життя. Їх наростання останнім часом – 
очевидний факт. Маргінальність – це вираження специфічних відносин з існуючою соціокультурною 
дійсністю; одна із сторін життєдіяльності людини. Означене явище не виникає поза різким реальним 
чи надуманим зіткненням з оточуючим світом. Воно передбачає розрив традиційних зв’язків і 
створення свого власного, зовсім іншого світу. Наростання явища маргінальності в історичному 
аспекті викликали до життя теоретичну її рефлексію на рівні наукових розвідок. 

Посилення уваги до явища маргінальної особистості не випадкове. Воно зумовлене, насамперед, 
тією роллю, яку відіграють маргінали в сучасних реаліях. Нерідко вони – «дно» суспільного життя. 
Але й так само нерідко – вони авангард суспільства, провідники майбутнього, його нових зразків. 
Маргінальний стан може продукувати нетривіальні форми інтелектуальної й художньої творчості. 
Внутрішній світ маргінального суб’єкта стає «мережею маргінальностей», через яку він бачить чужий 
світ і порожнечу між ним і своїм власним не як порожнечу, а як шлях до альтернативного виміру. 
Науковець Т. Шибутані стверджує, що «ті, хто бере участь у двох чи більше соціальних світах, є менш 
прив’язаними до партикулярного способу визначення ситуацій і звикли враховувати різні можливі 
рішення» [6, с. 495]. Такий хід думки дає можливість вченому дійти висновку, що в будь-якій культурі 
найбільші досягнення здійснюються в час швидких соціальних змін, і багато із великих досягнень 
було зроблено маргінальними людьми [там само, с. 495-496]. 

Реакція державних інституцій на явище маргінальності й сьогодні залишається, значною 
мірою, такою, якою вона була впродовж віків – загалом негативною. Нерідко це призводить до 
виникнення соціальних конфліктів на етнічному, релігійному, демографічному, матеріально-
економічному ґрунтах. Стандарти ставлення до маргіналів, що склалися раніше, і нині заважають 
адекватній природі розвитку цього явища. Чітко виявилась глибока суперечність між очевидним 
фактом зростання впливу маргінала на розвиток сучасного суспільства й однозначно негативним 
до нього ставленням з боку соціуму. Така суперечність переросла в сучасних умовах 
трансформації в гостру суспільну проблему. Важко визначити, які суб’єкти чи яка соціальна група 
знаходяться в маргінальному стані, а які у нормативно-сталому, що протистоїть маргінальному; і в 
якому смислі вони не є маргіналами, і в яких формах проявляється їх міжстатусний чи 
пограничний стан. Адже у цьому стані вже не існує чіткої межі спільностей, соціальних груп, їх 
норм і цінностей. Суспільство розглядається як маргіналізоване. Означені зміни вносять свої 
корективи у соціокультурні процеси. Трансформація соціальної сфери детермінує зміни образу 
думок, поглядів, цінностей, норм. Багатство форм культурного життя плюс їх вільний вибір 
нерідко змінює становище індивіда в суспільстві як елемента цілісної системи і призводить до 
його культурної дезінтеграції, ідентифікаційного хаосу. Досить красномовно ця тенденція 
відображена в ситуації бікультуризму, який з низки причин став реальністю суспільного і 
буденного життя у більшості регіонів України. 

Аналіз трансформаційних процесів сучасного українського суспільства дозволяє говорити 
про наявність досить суперечливих аспектів маргіналізації у межах побудови нової соціальної 
структури. По-перше, руйнування соціальної структури спричинило процеси поляризації, 
зубожіння та декласування значної частини населення. Найменш соціально захищені суб’єкти 
«виштовхуються» нею на периферію. Це, передусім, веде до втрати життєвих ідеалів, зміни 
соціальних позицій суб’єктів, зміни цінностей і норм; по-друге, переважання в структурі соціуму 
перехідних, маргінальних утворень, пояснюється процесами реформування суспільства. 
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Під час цих процесів розвиваються нові форми життєдіяльності, які визначають й нові 
відносини. Процеси маргіналізації сприяють пошуку соціальними суб’єктами нових соціальних 
позицій, формуванню нових соціальних груп і прошарків, пошуку альтернативних видів 
зайнятості, стимулюють соціально ефективну поведінку. 

Для більшості українців соціокультурний простір втратив свою колишню структурованість і 
постає розмитим. Лише окремі його фрагменти структуровані, а більша частина є нечіткою. 
Людина не може сприймати такі зміни й відразу адаптуватися до нових умов, відтак настає процес 
маргіналізації. Механізм останньої на соціостратифікаційному рівні постає так: соціальні групи, 
що відрізнялися стійкими ідентитетами у колишній соціальній структурі, у новій визначають свої 
позиції з погляду ступеня адаптованості до умов, що змінюються. 

Причиною того, що у людей повільно здійснюється процес адаптації до нових соціальних 
умов є те, що суспільство завдяки ЗМІ (які інколи несуть загрозу нівелювання особистості) 
пропонує громадянам не добровільний набір нових цінностей, а нав’язує певні цінності, за 
допомогою яких особистість повинна адаптуватися до нових умов. 

Проте особистість не можна так просто змінити за бажанням політиків. Навіть тотальний 
тиск ЗМІ на суспільну свідомість не може зруйнувати світоглядну позицію, систему цінностей у 
багатьох людей. Особливо складно змінити цінності, вкорінені в глибинних пластах культури. 
Йдеться не про одну соціальну групу, а про людей, які належать до різних соціальних груп, мають 
різні соціальні статуси, але дотримуються традиційної системи цінностей. Наприклад, якщо багато 
років у культурі засадничою цінністю була соціальна справедливість, то відкинути її навіть 
масовою волюнтаристською атакою неможливо. І як би хто не переконував, що на першому місці 
має бути, наприклад, така цінність, як священне право приватної власності або права людини, 
вони не зможуть конкурувати в цьому суспільстві зі справедливістю. Якщо так станеться, то це 
вже буде інше суспільство, з іншою культурою, з людьми іншого соціально-культурного типу. 

Ситуація транзиту поставила перед українцями проблему макросоцієтальної 
самоідентифікації. За цих умов особистість повинна визначитися відносно колишньої держави та 
визначити свою позицію стосовно нової держави; визначитися зі своєю етнічною ідентичністю, 
зробити вибір стосовно рідної мови, культури, конфесії, вибрати для себе зовнішньополітичні 
орієнтації. З погляду життєздатності суспільства як соціального цілого, пріоритетним стало 
питання про вибір громадянства. Перед індивідом постала внутрішня проблема вибору 
громадянської ідентичності, що породила низку нових питань, на які особистість повинна 
відповісти собі, щоб отримати внутрішню згоду, моральний і психологічний комфорт. 

Час, який переживає Україна, населення емоційно сприймає переважно негативно. 
Особистість остаточно заплуталася в розумінні самої себе, в розумінні того, хто вона є, в 
розумінні суспільства, в якому вона живе. Багато людей середнього та старшого віку втратили 
низку соціальних статусів, заради яких вони будували життєву кар’єру. Частина їх 
ідентичності, як писав Ю. Габермас, «розпливлася», «розсіялася», «зруйнувалася» [див.: 1]. 
Картина світу в них деформувалася, фокус бачення суспільства збився, контури структури 
навколишнього соціального світу розпливлися і стали нечіткими. 

Ідентичність сучасної людини змушена існувати у контексті високого ризику, що породжує 
низку граничних станів – відчуття невпевненості, абсурдності існування, сумніву, тривоги, страху, 
відчаю та ін. Сучасність позначена небувалим досі знеціненням індивідуального людського життя та 
високих ідеалів. У минулому індивід знаходив певну опору в зовнішньому світі, відбувалося 
«зняття» сумніву через цілісні світоглядні системи, віру, авторитет, традицію, ідеологію. Їх 
нівелювання ставить індивіда перед фактом відповідальності за власне життя на такому високому 
рівні, який досі був неможливим. І це призводить до ситуації розгубленості, пошуку схем поведінки, 
які, в принципі, відсутні. Тепер людина прагне «мати» а не «бути» (Е. Фромм), прагне позбутися 
відповідальності за власні вчинки, що неминуче призводить до внутрішніх конфліктів та 
суперечностей. Як наслідок – відчуття замкненості, аморальності й невпевненості. Питання 
ідентичності – це питання людського буття, конфліктного за своєю суттю, адже постійно доводиться 
долати розкол між собою і зовнішнім світом. У результаті більшість людей знаходяться в соціально-
травмованому стані. Особу заполоняють соціальні фобії: втратити роботу чи житло, опинитися у 
злиденності, захворіти, стати жертвою злочинності. Вона втратила довіру практично до усіх 
соціальних інститутів. Її комфортний простір довіри в соціумі звузився до кола сім’ї та друзів, 
оскільки вона не довіряє практично жодному державному й громадському інституту. Постала 
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проблема порушення зв’язку особи зі суспільством. Більшість людей негативно або ж, у кращому 
разі, нейтрально сприймають державу і суспільство, в якому вони живуть. Так, за даними 
соціологічного опитування, тільки близько 3% опитаних відчувають щоденну турботу про них з 
боку держави, а 63% респондентів вважають, що держава відвернулася від них [див.: 8, с. 402]. 

Звичайно, питання щодо перспективності української держави дискусійне та потребує 
виваженого підходу і спеціального дослідження. Наразі однозначно можна сказати лише те, що 
достатньо осмислена й обґрунтована відповідь на це питання можлива лише після детального 
з’ясування внутрішніх тенденцій самоорганізації національної спільноти. 

 
Література 

1.Габермас Ю. Філософський дискурс Модерну / Ю. Габермас. – К. : «Четверта хвиля», 2001. – С. 290. 
2.Дробижева Л. Методологическийподход: динамика в понимании и научных концепциях / Леокадия 

Дробижева // Национально-гражданскиеидентичности: опытРоссии и Украины в периодтрансформации / 
Под ред. Л. Дробижевой, Е. Головахи. – К., 2007. – С. 15-20., С. 19. 

3.Искуство и цивилизационнаяидентичность / [отв. ред. Н. А. Хренов] ; Науч. совет РАН 
«сториямировойкультуры». – М.: Наука, 2007. – 603 с. 

4.Нагорна JI. Національна ідентичність в Україні / Л. Нагорна / НАН України. Інститут політичних і 
етнонаціональних досліджень. – K. : ІПіЕНД, 2002. –271с. 

5.Терешкова Т. С. Соціокультурні витоки кризи національної ідентичності в Україні / Т. С. Терешкова 
// Філософські виміри сучасної національної реальності : Матеріали міжнародної наукової конференції. – 
Т. 1. – Донецьк, 2011. – 221 с. 

6.Шибутани Т. Социальнаяпсихология / / Т. Шибутани ; [пер. с англ. В.Б. Ольшанский]. – АСТ, 1999. – 544 с. 
7.Шульга М. Маргінальність як криза ідентичності / М. Шульга // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 

2000. – № 3. – С. 166-170. 
8.Шульга Н. Дрейф на обочину: двадцять лет общественных изменений в Украине / Николай Шульга. – K. : 

ООО «Друкарня «Бізнесполіграф»». – K., 2011. – 448 с. 
 

Summary  
Sarakun L. Formation of National Identity and Processes of Marginalization. Specific features of the 
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ПУБЛІЧНЕ І ПРИВАТНЕ  

У СТАНОВЛЕННІ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

Досліджуються культурні засади розвитку сфер приватного і публічного в сучасному суспільстві. 
Досягнуто висновку, що чим більш розвинена сфера приватного у певної особистості, тим вищі шанси у неї 
привернути до себе увагу в публічній сфері та здобути новий тип визнання – визнання таких же творчих 
особистостей з власною особливою сферою приватності. Ключові слова: культура, сучасне суспільство, 
приватне, публічне, особистість. 

 
Сучасне суспільство з його майже тотальною інформатизацією всіх аспектів життя 

людини, пануванням мас-медіа та розквітом масової культури виглядає як місце остаточної 
перемоги публічної сфери над приватною. Водночас саме такий масований наступ на останню 
змусив багатьох дослідників сконцентрувати увагу на виявленні її цінності, яка зумовлює не 
лише неусувність приватності, а й бурхливий її розвиток саме в останні десятиліття. 
Інстинктивне прагнення захистити свій особистий простір переросло у свідоме бажання 
розвивати себе як особистість, на противагу нав’язливим культурним шаблонам і автоматизмам 
поведінки, напрацьованим масовим суспільством. Понад те, розвиток приватності став модним 
трендом самого масового суспільства. У статті здійснено спробу охарактеризувати окремі 



 

 
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 754 – 755. Філософія 

 
269

найбільш вагомі аргументи на користь формування нового співвідношення концептів 
публічності та приватності в сучасній культурі. 

Мета статті полягає в соціально-філософській концептуалізації культурних засад 
розмежування сфер приватного і публічного в сучасному суспільтсві. 

Для найбільш повного дослідження проблеми публічного та приватного в сучасному 
соціально-політичному процесі варто звернутися до комплексної характеристики публічного і 
приватного не стільки як понять, скільки як концептів. Справді, в реальному житті люди оперують 
не стільки класичними філософськими поняттями, скільки «нечіткими» термінами, яким 
притаманна певна смислова градація. За свідченням О. Прохвачової, підходячи від логічних 
методів, усе більше звертаються до психології, у зв'язку з чим виникає потреба введення у 
науковий обіг нової категорії, якою і стає концепт [7, с. 27]. 

Особливі ментальні утворення – концепти, становлять основу концептуальної картини світу. 
Потрібно розмежувати терміни «концепт» і «поняття» в його класичному трактуванні. Поняття як 
вища форма абстракції фіксує властивості та відношення предметів у загальненій формі та являє 
собою науковий механізм, який описує одну з категорій людського мислення. Концепт передбачає 
відображення всієї сукупності знань про цей предмет, але у певному концептуальному схопленні, 
у певній інтерпретації, яка надає особливої єдності всім можливим знанням про цей предмет. 

Певну традицію дослідження приватного й публічного як концептів репрезентує сучасна 
російська філософська думка. Як слушно зауважує Ю. Шкудунова, «концепти «публічність» і 
«приватність» постають як специфічні концепти, які належать до етнічних, буттєвих сутностей і в 
зв'язку з цим надзвичайно «плинні» та відзначаються великою часткою суб'єктивності. Вони не 
«прив'язані» до конкретних слів мови, а виражаються опосередковано у вигляді ознаки, що 
відрізняється специфічною комбінаторикою. «Публічність» і «приватність» постають як складні 
багатоаспектні категорії, що сприймаються людиною головно на підсвідомому рівні… Під 
взаємопроникненням публічності та приватності людина «актуалізує» сама себе, де як особистість 
«стає» плинною, здійснюючи долучення до чужої суті» [11, с. 66]. 

Ці погляди базуються на розробках Т. Крючкової, яка пропонувала в суспільно-політичній 
сфері вживати слово «публічність» як нечітке поняття, яким можна позначити середовище, в 
якому за допомогою множини голосів відбувається процес утворення думки, де сила замінена 
взаєморозумінням [5, с. 66]. З іншого боку, конфіденційність постає ядром приватності, тобто 
середовищем, захищеним від вторгнення органів влади, громадських організацій і державних 
інститутів, в якій формується власна думка особистості. 

В. Кебуладзе констатує передусім англійське походження термінів «публічне» та 
«приватне» [4, с. 210-211], причому приватне пов’язує з утаємниченням особистих справ, а 
публічність – із рекламою, гласністю та відкритістю. Цей автор наголошує на звичній для 
буденної свідомості первинності політичного тлумачення цих термінів, однак зауважує цікаву 
позицію Г. Арендт у цьому питанні: «Засадничим для філософсько-політичної концепції 
публічності Ганни Арендт є розрізнення домашнього господарства, або ойкосу, та полісу за доби 
античності. Сфера домашнього господарства – це сфера приватності, сфера полісу, тобто 
політична сфера – це, натомість, сфера публічності» [4, с. 212]. Економіка зазвичай пояснювала 
походження приватного інтересу, тоді як спільний інтерес представляла політика. Звідси 
В. Кебуладзе виносить свої доволі незвичні судження: «Приватність – це втаємничена інтимна 
сфера доконечності та нерівності, в якій розгортається передусім економічна діяльність людини. 
Публічність – це відкрита сфера свободи та рівності, в якій розгортається насамперед політична 
діяльність людини. Перше, що слід зазначити щодо такої концептуалізації суспільно-політичного 
буття, це те, що вона спирається на некритичне припущення про автономного суб’єкта і 
економічної, і політичної діяльності. Людина трактується як така, що може або залишатися в 
несвободі та нерівності приватності, або переходити до свободи та рівності публічності. Самий 
цей перехід не зумовлений нічим, окрім рішучості самої людини вийти з утаємниченої сфери 
доконечності до відкритої сфери свободи. Ця рішучість потребує сміливості, що й постає через це 
як головна публічна чеснота людини» [4, с. 213]. Тут спостерігаємо надмірну романтизацію сфери 
публічності, з одного боку, та невиправдане приниження сфери приватності – з іншого. Таку 
позицію слідом за Г. Арендт, вочевидь, в цілому підтримує і Кебуладзе. 

Передусім, варто вказати на явні помилкові сторони такої позиції, а далі спробуємо з’ясувати 
корені її походження. По-перше, навіть якщо приватне і має походження з ойкосу, то це ніяк не 
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прив’язує його до економічної сфери – приватні інтереси присутні й у політичній сфері (та й усіх 
інших сферах суспільного життя). Зокрема, про приватне в політиці йдеться, коли порівнюються 
позиції партій з позицією держави, або позиція держави – з позицією світової спільноти. Тим самим 
розкривається й наступна, друга помилка: приватне – це не обов’язково особистісне, але завжди те, 
що, як частина, протиставляється цілому. Особистість може трактуватись як самодостатній 
мікрокосм – і ніяка приватність тут не доречна для пояснення суті цього мікрокосму. Лише у 
порівнянні з громадським або суспільним особисте стає приватним. Нарешті, третя помилка 
пов’язана з наданням суспільному та громадському значення публічного, а публічному – 
обов’язково позитивно-ціннісного звучання. Існує ціла царина державних таємниць – зовсім не 
публічних, які втім стосуються інтересів усіх громадян. З іншого боку, в тоталітарних режимах 
публічність була джерелом загроз демократії, а не її опорою: публічно здійснювали судилища над 
«ворогами народу», публічно громили «інородців» та інших «неугодних» режимові. 

Тож варто передусім позбавити приватне і публічне непритаманних їхній сутності ціннісних 
конотацій, зумовлених певними історичними обставинами. Натомість слід виявити органічні цим 
сферам власні цінності та визначити їхню справжню сутність і значущість. Для цього, на наше 
переконання, варто від сфери політики перейти до аналізу всієї культури загалом. 

Ю. Шкудунова акцентує увагу на глибоко ціннісній природі «публічності» та «приватності», 
стверджуючи, що вони є культурними концептами, тобто володіють образними, поняттєвими та 
ціннісними характеристиками, відзначаються національною специфікою, являють собою складне 
утворення, в якому виокремлюються різні сторони [див.: 11, с. 65]. О. Прохвачова звертає увагу на 
їхні соціокультурні вияви «Публічність» і «приватність» як культурні явища, на її думку, 
«закріплюються у стереотипах поведінки, етикетних формулах, моделях міжособистісних 
стосунків, при цьому неможливо чітко протиставити етнокультурні та соціокультурні 
характеристики спілкування» [7, с. 8].  

Доказом того, що концепти «публічність» і «приватність» є культурними концептами, 
слугує наявність у них ціннісної компоненти. На думку Г. Слишкіна, саме «наявність ціннісного 
складника відрізняє концепт від інших ментальних одиниць, якими оперує сучасна наука (фрейм, 
сценарій, поняттєва категорія тощо)» [9, с. 25].  

Хоча суспільно-політична лексика, як і філософська – це концепти соціально зумовленого 
змісту, саме філософські концепти виявляються, на нашу думку, більш ціннісно виваженими й 
адекватними повноті ціннісного наповнення певних культурних концептів. 

Як модель побудови відповідних концептів використовуємо фрейм. За свідченням 
О. Прохвачової, фрейми трактуються як структури очікувань, тобто певні типові моделі, на яких 
люди засновують свої враження від навколишньої дійсності та будують свою поведінку [7, с. 43]. 
Фрейм являє собою більш об'ємне й багаторівневе утворення. Використання фрейма 
виправдовується, на думку згаданої авторки, низкою причин: 

1) фрейм є найзручнішою формою подання культурних знань, оскільки містить основну і 
типову інформацію, визначається як спосіб інтерпретації людьми поведінки; 

2) знання у фреймі структуровані за визначеними напрямами, що дозволяє впорядкувати 
хаотичні й розрізнені одиниці, асоційовані з цим концептом; 

3) різні «рівні» фрейма будуються на асоціативних зв'язках, що в цілому відображає 
асоціативний характер людського мислення [7, с. 44]. 

За свідченням Ю. Шкудунової, «концепти «публічність» і «приватність» мають низку ознак, 
які утворюють цілісну знакову структуру. Вони стають структурованими одиницями, в яких 
виокремлюються певні компоненти і взаємини між ними; це моделі, що передають знання і думки 
про певні повторювані ситуації, тобто є ситуаційними, оскільки відображають знання подієвого 
характеру» [11, с. 68]. Така прагматизація цих концептів видається нам усе ж надмірною, і 
невипадково вона призводить фактично до їхнього дезавуювання як понять, якщо дотримуватися 
логіки Ю. Шкудунової: «Концепти «публічність» і «приватність» належать до типу вторинних 
концептів, тобто ознак вналідок того, що видаються повсякденній свідомості не існуючими 
самостійно поза речами-тілами, а тільки у мисленнєвовому абстрагуванні від останніх. Серед ознак 
вони займають місце «не наочних», таких, що спостерігаються не прямо у відчуттях, а 
опосередковано, й належать до ознак-відносин, існуючи у співвідношеннях і взаємодіях речей. 
Отже, концепти «публічність» і «приватність» входять як елемент у прагматичну структуру (оцінно-
прагматичну) і, як наслідок, «прописуються» в координатах системи корисних оцінок [11, с. 68]. 
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Особистість прагне до нового становища, нових видів життєдіяльності та в реалізації цих 
прагнень знаходить нові джерела свого розвитку. Розвиток особистості людини відбувається між 
двома основними трендами: інтеграції (оволодіння суспільним досвідом, прагнення бути «як усі», 
орієнтація на публічність) та відсторонення (набуття самостійності, автономності, винятковості, 
прагнення приватності). Але особистістю людина стає в результаті регуляції власної 
життєдіяльності, здійснюючи самоврядування, коли вона починає організовувати своє власне 
життя і визначати певною мірою свій власний розвиток.  

На нашу думку, можливі три основні підходи до «приватного» з концептуальних позицій.  
1. Дослідження приватного життя як царини, недоступної для публічного розголосу, а отже 

й визнання права на приватне життя як базового суспільного права людини. Конфіденційність 
певних аспектів життя є особливою умовою їх функціювання (наприклад, дефекація або секс). 
Утім, міра «ізолювання» сімейного життя не видається такою ж очевидною і ясною. 

2. Згідно з другим типом розуміння царини приватного, воно є закритим для публічного 
обговорення та суспільного врегулювання – доти, доки воно не завдає шкоди жодному з інших 
членів суспільства.  

3. Згідно з третьою позицією, яку представляє Дж. Ролз, сфера не-публічного має бути чітко 
відмежована від соціального контролю, адже лише так можна говорити про відсутність 
політичного тиску на особистість через можливість впливу на її приватне життя.  

Власне, захищена приватна сфера уможливлює функціювання автономної особистості у 
ролзівському розумінні, тобто особистості вільної та раціональної. А суспільство може бути 
справедливим лише за умови вільного та відкритого обговорення. Тобто захист приватного життя 
в широкому розумінні є однією з умов побудови суспільства справедливості.  

Зараз ми розглянемо використовуваний у книзі «Падіння публічної людини» Річарда 
Сеннета інструментарій, що синтезує підходи етнографів, дослідників культури, історії, соціології, 
психології, економіки і навіть історії філософії, щоб зрозуміти, чому, незважаючи на те, що цей 
ресурс осмислення міського простору міг би об'єднати два ворогуючі дослідницькі табори, ставши 
для них, у певному значенні, загальною теоретичною платформою, цього не сталося. 

Книга «Падіння публічної людини» надає ще один спосіб можливого опису міського 
простору як зосередження суспільного життя – сфери, де в найбільш вираженому вигляді 
позначена демаркація приватного і публічного.  

Річард Сенет вирізняє три «школи думки», три підходи до осмислення публічної сфери. 
Перший він пов'язує з ім'ям Ганни Арендт, уже представлений нами, другий – з концепцією Юргена 
Габермаса, яка за своїми ідеями і романтичною налаштованістю щодо сфери публічного, на наш 
погляд, є розвитком позиції Г. Арендт, і, нарешті, третій підхід присвячено працям Кліфорда Гірца, 
Ірвіна Гофмана і самого Річарда Сенета [8]. На останньому й варто зупинитися докладніше.  

Теорію І. Гофмана Р. Сенет трактує як підготовчу для розвитку власної концепції. Так, 
соціальна драматургія І. Гофмана, за словами Р. Сеннета, «являє собою не стільки загальну теорію 
соціуму, скільки головний симптом сучасної хвороби» [8, с. 37], яку спостерігає цей автор, 
позначаючи всі стадії її розвитку – від опису латентного періоду до передбачення її результату і 
наводячи цікаві приклади з історії природничих наук, філософії, архітектури, літератури, моди, 
театру тощо. Якщо заглянемо в «історію хвороби» пацієнта – публічної людини, то в основі 
розрізнення приватної і публічної сфери для І. Гофмана лежить те, що можна охарактеризувати як 
«удавання», властиве передусім міським жителям, – манірність поведінки, спрямована на 
«аудиторію сторонніх»; екзальтована надмірність почуттів, притаманна швидше акторам у 
поганому театрі, – те, що І. Гофман називає «експресивною функцією», пов'язаною з виконанням 
ролі та бажанням маніпулювати почуттями аудиторії [3, с. 43]. Публічна людина міста – якщо не 
позер, то принаймні актор-аматор, який вірить, що його гра важливіша за саме життя. 

Успішність такої поведінки публічної людини прямо залежить від того, що всі інші (чи 
переважна більшість) жителів міста також поділяють таку ігрову життєву стратегію і артистичний 
стиль поведінки. Умовне тут стає важливішим за дійсне і до певної міри заміняє його. Таке 
ставлення до публічної сфери, однак, у якийсь момент починає поширюватись і на приватне життя 
– публічна людина сприймає його як ще одну роль, яку також треба грати, причому грати ще 
більш екзальтовано: «Ми спробували зробити факт перебування в приватному, наодинці з самими 
собою, родиною та близькими друзями, самоціллю» [8, с. 62]. Тож у сучасного міського жителя 
спостерігаємо загострення тієї хвороби, яку діагностував І. Гофман, а відповідно новий діагноз, 
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який виносить вже Р. Сеннет публічній людині сучасного міста, – гіпертрофія самості чи культ 
інтимності. Особистіне набуває надмірної цінності, витісняючи інші цінності. Закономірно тому, 
що традиційна сфера приватного для «публічної людини» непомітно міняється місцями зі сферою 
публічного: «…люди дуже особистісно ставляться до суспільних справ, розпоряджатися якими 
належним чином можна лише як безособовими» [8, с. 138]. З одного боку, така театральність є 
природною саме для громадського життя, а в житті приватному вона руйнує сферу інтимності, яка 
належить особистості. З іншого боку, надання інтимного характеру публічним справам, на нашу 
думку, не лише викривлює їхнє розуміння і неминуче призводить до соціальних дисфункцій у 
публічній поведінці, а й остаточно знецінює приватність, перетворюючи її на симулякр 
приватності – приватність без приватності. 

За свідченням російської дослідниці Наталі Лебедєвої, Р. Сеннет вирізняє дві відмітні риси 
нового порядку суспільних взаємин: нарцисизм і утворення особливого типу спільноти. Ось як 
стисло характеризує нарцисизм «публічної людини» Р. Сенета ця авторка: «Під нарцисизмом 
Сеннет розуміє особливий спосіб існування, коли реальність стає важливою для людини лише в 
тому випадку, коли обіцяє відобразити її інтереси. Однак, це не егоїзм, не себелюбство, навпаки, 
нарцисизм – повна протилежність цих понять, його скоріше можна порівняти з аскезою. В такому 
випадку, кожна мить постає не як нове переживання, а як досвід, у якому людина шукає своє 
відображення, дзеркало своєї самості, тим самим «знецінюючи кожну конкретну взаємодію», і 
досвід стає безперервним і порожнім» [6, с. 284]. Отже, самість у Р. Сенета постає найближчим 
синонімом особистості: «Самість людини (person's self) стала основним тягарем кожного, 
самопізнання, замість того щоб бути засобом пізнання світу, стало метою. Саме тому, що ми 
занадто захоплені собою, нам вкрай складно зрозуміти принцип приватного, чітко пояснити собі 
та іншим, що таке наша особистість (personalities)» [8, с. 164]. 

Р. Сенет вважає, що відповідником такої ілюзорної версії приватного як нарцисизм є 
проекція такого нарцисизму на суспільні відносини, що продукує ілюзію публічного. Як це 
передає Н. Лебедєва, «боячись виявити мертвий публічний простір, люди прагнуть створити для 
себе ілюзію певного співтовариства, ілюзію захищеності, відкритості та щирості у спілкуванні за 
допомогою зусиль уяви. Отже, ми бачимо, що агенти публічного простору являють собою 
безмовний натовп фланерів, кожен з яких за допомогою фантазії, своєї віри у близькість 
конструює єдиний публічний простір, фактично ніде не зосереджений» [6, с. 285]. Уявна спільнота 
підміняє собою реальну і публічне також набуває статусу уявного соціального простору. 

Висновки.  
Попри всі натяжки щодо сфер політичного та економічного та невиправданої романтизації 

публічного, на відміну від Р. Сенета, Г. Арендт визначає публічний простір цілком конкретно і 
діяльно, а не уявно: «всі, хто сходяться в ньому, кожен раз займають тут різні позиції, і місце 
розташування одного так само не може збігтися з місцем розташування іншого, як і місце 
розташування двох предметів. Бути побаченим і почутим іншими отримує свою значимість від 
того факту, що кожен дивиться і слухає з якоїсь іншої позиції. Це якраз і є смислом публічного 
співіснування, порівняно з яким найбагатше і найблагополучніше сімейне життя може 
запропонувати лише поширення та розмноження власної позиції і притаманних їй аспектів і 
перспектив» [1, с. 43]. Г. Арендт стверджує принципову соціальну гетерогенність публічного 
простору на противагу принциповій соціальній гомогенності простору приватного. Щодо 
приватного простору, на нашу думку, таке твердження є явним перебільшенням, однак воно має 
безумовну користь для розуміння простору публічного. Зокрема, стає гранично зрозумілим, що 
цей простір аж ніяк не може бути уявним, адже навіть найбагатша фантазія не може надати того 
ступеню непередбачуваності, який надає Інший. Крім того, навіть якщо ми апелюватимемо до 
царини уявного, ілюзією було б уважати, що уявне різних людей може легко поєднуватись у 
спільну соціальну ідентичність. Тут маємо справу завжди з культурним розмаїттям, яке може 
набувати форми більш жорсткого протистояння, коли таке розмаїття починає інституалізуватися. 

Важливо, що таке культурне розмаїття створює широкі можливості для розвитку сфери 
приватного життя. З одного боку, сама ситуація культурного розмаїття та високої горизонтальної 
соціальної мобільності, коли люди можуть легко залучатися до різних культурних спільнот, а також 
безперешкодно переходити з однієї в іншу, створює передумови для виховання в особистості 
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культури пошуку власної ідентичності – така ідентичність уже не надається «автоматично» ззовні, 
вона не успадковується і не надається «пакетом» разом із місцем проживання чи роботи. Отже, 
повноцінна участь особистості у культурному житті просто вимагає від особистості розвитку її 
унікальних характеристик, а відповідно – інтимного пошуку своєї самобутності, де ніхто збоку 
порадити не може – лише оцінити результат. З іншого боку, сама особистість дедалі більшою мірою 
впливає на процеси соціального та культурного структурування сучасного суспільства – мережеві та 
інші високотехнологічні засоби включення у суспільне, публічне життя стимулюють особистість до 
саморозвитку. Сьогодні для отримання публічного визнання зовсім недостатньо підтримувати 
чиюсь позицію – доводиться бути оригінальним не лише за формою самопрезентації, а й за її 
змістом. отже, чим більш розвинена сфера приватного у певної особистості, тим вищі шанси у неї 
привернути до себе увагу в публічній сфері та здобути новий тип визнання – визнання не 
послідовників, а таких же творчих особистостей з власною особливою сферою приватності. 
Проблема масового суспільства якраз і полягає у спробах створити шаблони приватності, що є 
викликом не лише для окремих особистостей, а й для розвитку самого суспільства. Подолання цієї 
проблеми – спільна справа як тих, хто розвиває свою власну версію приватності, так і тих, хто 
уможливлює повноцінну комунікацію таких особистостей. 
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Summary 

Popovych M. Public and Private Aspects ofCculture in the Development of Modern Society. The article 
analyzes the cultural foundations of private and public spheres in modern society. It is reached the conclusion that 
the more developed private sector in a particular person, the better is it’s chance to attract attention in the public 
sphere and gain a new type of recognition – recognition of the same creative individuals with their own distinct 
sphere of privacy. Keywords: culture, modern society, private, public, personality. 
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КУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СПОРТУ  
ТА ГУМАНІСТИЧНІ ЦІННОСТІ МОЛОДІ:  
ПРОБЛЕМИ Й ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  

 
 З філософських позицій досліджується феномен сучасного спорту, притаманні йому культурні 

функції та потенціал у сфері гуманізації способу життя сучасної молоді. Окрему увагу приділено 
перспективам гуманізації «спорту вищих досягнень» з урахуванням основних етапів і тенденцій його 
розвитку в ХХ–ХХІ ст. Ключові слова: філософія спорту, гуманізм, цінності спорту, спосіб життя молоді, 
культурні функції спорту, етапи розвитку спорту. 

 
Кінець другого і початок третього тисячоліття приносили і продовжують приносити нам усе 

нові й нові катаклізми й ознаки якщо не катастрофи, то глобальної кризи людської цивілізації 
(ескалація насильства, криза цінностей, проблеми екології, зростання безробіття, соціо-патологічні 
явища серед молоді, в тому числі наркотики тощо), але разом із тим приносили і приносять 
позитивні ініціативи. У такий час людство стає, мабуть, більш серйозним і свідомим. Воно шукає 
шляхи розв’язання проблем, які виникають так само інтенсивно, наскільки глибокою є сама криза. 
Кожен аспект людського існування набуває своєї мозаїчної цінності у соціокультурному просторі 
сучасності. Процеси гуманізації відносяться до числа тих, чия цінність зростає в міру їхнього 
розвитку. Гуманізація людини постає в цьому відношенні довготривалою метою, на досягнення 
якої повинні бути постійно спрямовані зусилля людства. 

Особливу увагу варто при цьому приділяти гуманізації такого виду діяльності людини як 
спорт, який стає одним із вирішальних чинників формування соціального образу життя молоді. Не 
можна не погодитися з американським дослідником Вільямом Морганом, який зазначив, що 
«філософія занадто вже довго нехтувала спортом» [7, р. 205], внаслідок чого ця важлива і 
популярна сфера людської діяльності багато в чому залишилася неосмисленою й неоціненою, в 
тому числі в плані її значення для формування цінностей життя молоді. Й хоча на сьогодні 
філософія спорту постала вже в якості окремого напряму досліджень, зокрема й завдяки працям 
українських авторів В. Білогур, Л. Газнюк, М. Ібрагімова та ін., багато аспектів цієї проблеми 
залишилися ще недослідженими з достатньою повнотою, зокрема специфіка гуманізації 
спортивної роботи з молоддю у світлі наявних тенденцій і перспектив, а також актуалізація 
культурного потенціалу спорту, що й зумовило мету і завдання цієї розвідки. 

Молодь завжди прагне такого дорослого та яскравого способу життя, частина якого може 
бути сформована лише за допомогою спорту – специфічної форми рухової активності. При цьому 
невелика рухова активність (або її відсутність) не може бути компенсована згодом: вплив 
спортивних стимулів зменшується з віком людини. Тому незалежно від шляхів і напрямів, якими 
ми йдемо, треба розвивати спорт як активність молоді, пов’язану з гуманними цілями. 

Гуманізація роботи з молоддю, вважають словенські дослідники М. Дупона і К. Петровіч, 
це «одне з фундаментальних соціальних завдань безвідносно до минущих характеристик 
існуючого порядку... Ми вперше повинні відкрито проголосити й висунути гуманізацію роботи з 
молоддю як важливий компонент порядку денного не тільки у спорті, а й у межах усього 
соціального процесу» [4, с. 142]. При цьому спортивна робота з молоддю, за оцінками фахівців 
різних країн і суспільних систем, схожа з правами людини, які теж більше декларуються, ніж 
реалізуються. Ось чому гуманність вимагає послідовно висувати цінності на перший план 
цивілізаційного процесу – не лише в теорії, а й на практиці. 

Коли ми говоримо про гуманізацію спорту, то перш за все повинні пам’ятати, що спорт – 
всесвітній культурний феномен. «Це означає, що гуманізація спорту неможлива без гуманізації 
всього життя молоді», – зазначають М. Дупона і К. Петровіч [4, с. 143]. 

Очевидно, що неодмінними компонентами гуманістично зорієнтованого теоретичного 
обговорення питання про практичну роботу з молоддю повинні бути цінності та моральні норми. 
Як підкреслюють теоретики, найбільш високим аксіологічними принципом спорту є гуманність 
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сутності людини. Разом із тим, це і є найвища цінність: якщо тільки ми справді на неї 
орієнтуємося, то можемо здійснювати процес гуманізації, не впадаючи в спортивно-етичну утопію 
чи вульгарно-ринковий прагматизм, який веде до дегуманізації результату, досягнутого 
спортсменом, і відповідно до дегуманізації його особистості. 

Оцінка спорту включає в себе загальні та специфічні моменти. Вона може бути позитивною та 
негативною. Але дедалі більше людей вважає, що справжній спорт – це, по суті, глибоко моральний 
вид діяльності. З позицій цього переконання в сучасному спорті виявляються нові й нові відхилення 
та інверсії, а з іншого боку – такі тенденції, які повинні привести до розвитку основних цінностей 
спорту одночасно з тими культурними цінностями, які він розвиває чи повинен розвивати. На жаль, 
моральні переконання зазвичай лише декларуються, і дедалі частіше можна побачити відсутність 
зусиль з їхньої реалізації, або навіть упровадження системи подвійної моралі. 

Також існує думка про те, що спортивна активність людей, і молоді в тому числі, нині 
набагато менше виявляється як «спорт для» (маються на увазі рекреаційна та виховна функції 
спорту), ніж як «якість життя», або, іншими словами, як «спорт на рівні творчості». Поряд із 
цим можна виокремити ще й фазу «антиспортивне ставлення до життя». Всі три стадії 
пов’язані з певними оцінками. 

Успішна гуманізація роботи в спорті залежить як від не вимірюваних (щастя, радість, 
краса, творчість, ентузіазм), так і від вимірюваних змінних (вид спорту, техніка, ефективність 
роботи, результат). Такий підхід визначає хід емпіричного дослідження в галузі спорту і підхід 
до тих оцінок, які є похідними від наукової. 

Особливе місце в цьому плані займає орієнтація на перемогу, що практикується зараз у 
всіх різновидах спортивної діяльності – від дитячого спорту і до спорту вищих досягнень. 
Перемога – це іманентна властивість спорту. І тому виникає потреба обговорити її – у плані 
гуманізації роботи з молоддю – як найгострішу проблему цінного аспекту спорту і його 
моральної сторони. Апофеоз «перемоги будь-якою ціною» повинен бути замінений 
прославлянням «культурного досягнення». І чим швидше, тим краще. До речі, сьогодні навіть у 
США, де в минулому орієнтація на перемогу була найсильнішою, дедалі більше дослідників 
доходить висновку, що занадто важкий шлях до перемоги призводить до духовних хвороб. 
Отже, перемога і поразка повинні трактуватись як феномени, які діти повинні випробувати на 
собі якнайшвидше на рівні нормальної емоційної реакції. «Коли певний вид спорту, – пишуть 
М. Дупона і К. Петровіч, – досягає високого рівня, ключовим фактором стає свідомість атлета. 
Чим більшого успіху він досягає, тим більш важлива для нього моральна орієнтація, яка тільки й 
здатна не дати йому стати в широкому діапазоні об’єктом маніпуляції!» [4, с. 145]. 

Але чи варто в зв’язку з цим боротися за високий результат? І якщо так, то за допомогою 
яких виховних засобів? Чи потрібно спортсменам переносити те, що вони можуть переносити? 
«Спорт вищих досягнень в окремих своїх виявах набуває форм, які не гідні людини» [5, с. 37], – 
зазначав ще декілька десятиліть тому президент Міжнародної християнської федерації фізичного 
виховання (ФІСЕП) та Австрійського спортивно-гімнастичного союзу Й. Фіндер, юрист за освітою 
і радник австрійського міністерства освіти і культури. Він підкреслював, що спорт усе більше стає 
самоціллю, принципи гуманності в ньому відступають усе далі й далі на задній план. «Турбота про 
політичний престиж, – обґрунтовує свою думку Й. Фіндер, – прагнення до успіху будь-якою 
ціною, і не в останню чергу честолюбство батьків перетворили сучасний спорт на шоу-бізнес, 
який супроводжує безліч небажаних побічних явищ і в якому політичні та економічні інтереси 
можуть викривити основну природу спорту. Спортсмен нерідко перетворюється лише на засіб 
досягнення мети» [5, с. 37]. У цьому плані спорт антигуманний у буквальному значенні цього 
слова, адже гуманізм – це, передусім, світогляд, за яким людина не може бути засобом для будь-
чого і будь-кого, але виключно метою та самоцінністю. 

При цьому в багатьох видах спорту, наприклад, у фігурному катанні, спортивній 
гімнастиці, плаванні діти найчастіше виконують важку тренувальну роботу. Можна сказати, 
що в гонитві за титулами і балами їх позбавляють дитинства... Щоб подолати це, Й. Фіндер 
вимагав, зокрема, введення нижньої вікової межі участі у великому спорті для дітей. На його 
думку, спортивні медики мають реальну можливість відродити гуманістичні засади спорту: 
«На спортивних віруючих лежить велика відповідальність: показати небезпеку результатів, 
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яких домагаються за рахунок медичних препаратів і до яких людський організм сам собою не 
пристосований. Лише лікарі завдяки авторитету своєї професії можуть перешкодити 
систематичному перенавантаженню спортсменів» [5, с. 38].  

Іншими словами, гуманність і високі спортивні результати зовсім не обов’язково суперечать 
одне одному. Та лише за однієї умови: рівень результатів завжди повинен відповідати 
можливостям окремого індивіда. Проблема полягає, зокрема, в тому, що «великий спорт» – це і 
великі перемоги, і великі руйнівні навантаження. В останні десятиліття заняття спортом 
поставлені на наукову основу, але наука, проникаючи у цю сферу, поперемінно дає їм правильні 
поради і підказує, як вичавити з організму всі соки, як зломити власне тіло задля рекорду.  

Професійний спорт – це великий бізнес, де економити на перемогах невигідно. З року в рік ми 
спостерігаємо стрімке вдосконалення спортивного обладнання. Конструюються нові моделі 
спортивного взуття. Так, якщо знизити вібрації, що виникають у взутті під час бігу, то покращиться 
кровообіг і зросте швидкість нервових імпульсів, що надходять від м’язів у головний мозок. 
Результати підвищаться на 4 відсотки, як відзначили вчені з лабораторії університету Калгарі. 
Людина разюче витривала. Можна пригадати, як окремі первісні племена в Австралії та Африці, 
переслідуючи здобич, не вбивали її стрілами або списами, а заганяли до смерті. Так полювали на 
зебр, кенгуру і навіть антилоп, здатних розвинути швидкість до 100 кілометрів на годину. Проте, 
навантаження в сучасному спорті такі великі, що їх часом не витримує людський організм. 

Для визначення перспектив гуманізації спорту потрібно, перш за все, розглянути наявні 
тенденції розвитку міжнародного спортивного руху. На нашу думку, поки що такі тенденції 
постають продовженням тих основних напрямів, які виявилися ще минулого століття. Аналізуючи 
трансформації, що відбулись і відбуваються в цьому розвитку, можна виокремити у XX столітті 
три основні періоди: по-перше, 1900-1945 рр., по-друге, 1945-1985 рр. і по-третє – 1986-2000 роки 
[див.: 3, с. 37]. Перша половина минулого століття – це час створення багатьох міжнародних 
спортивних організацій. Відбулося зміцнення системи олімпійського руху; з’явилася спортивна 
інфраструктура в багатьох країнах, трансляції спортивних змагань по радіо і телебаченню, які 
відіграли велику роль у популяризації спорту; розвинулася теорія тренування, методика 
підготовки спортсменів. Спорт у цей період не мав ще масового характеру. В його розвитку в 
багатьох країнах переважала змагально-оздоровча спрямованість (Німеччина, Франція, Швеція). 
Гітлерівський режим у Німеччині використовував літні Олімпійські ігри 1936 у своїх цілях. 
Щоправда, багато в чому саме завдяки цьому з’явилися на світ чудові кінострічки Лені 
Ріфеншталь, які прославляли спорт і атлетику. 

Другий період багатий на різні події, що змінили характер і спрямованість спорту. «Холодна 
війна», режим апартеїду в окремих країнах, тоталітаризм – усе це позначалося на Олімпіадах. Крім 
того – технологічна революція в спорті, його комерціалізація, застосування допінгу спортсменами. 
Популярність Олімпійських ігор різко зросла. Це був період спортивно-змагальної спрямованості, 
результати використовувалися багатьма країнами (і в першу чергу – державами «соціалістичного 
табору») у своїх ідеологічних і політичних цілях. Бойкоти, націоналізм, випадки тероризму тощо, 
Олімпіади стали ареною великої політики. Протистояння суспільно-політичних систем (класичний 
приклад – з’ясування відносин за допомогою спортивних змагань між двома «китами» світової 
політики – Радянським Союзом і США) надали досить-таки істотний поштовх розвитку спорту. 

Різко зріс інтерес до вивчення можливостей людського організму. Це виявилося корисним і 
для самого спорту: подібні знання дозволили вивести систему підготовки спортсменів екстра-
класу на якісно новий рівень. З’явилася рання спеціалізація, а в окремих видах вона стала 
непорушним законом. Але при цьому багато країн ще використовували спорт у виховних і 
оздоровчих цілях, морально-етичні норми у спорті мали домінуючий характер. Водночас, це був 
період початку активізації процесів комерціалізації та професіоналізації спорту. Він набував усе 
більшої ваги у світі, Міжнародний олімпійський комітет поступово стає впливовою силою. 

Але останній період, що починається з середини 1980-х років і триває до кінця минулого 
століття, й багато в чому продовжує тривати й сьогодні, вніс ще більше змін. Причому змін, треба 
сказати, кардинальних. Було покінчено з фіктивним любительством у спорті; в ряді видів 
(наприклад, баскетбол, теніс) професіоналам офіційно було дозволено брати участь в Олімпіадах. 
При цьому професійний спорт став складовою частиною міжнародного спортивного руху. 
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Посилилася, причому значно, і боротьба з допінгом. Але найголовніше – меркантилізм став 
основною цінністю в спорті. Дискусії про незалежність спорту від держави припинилися. 

Останній момент особливо важливий: стало ясно, що концепція відносин між суспільством і 
спортом визначається тими завданнями, які перед ними ставляться державою. У цілому, аналіз цих 
відносин показує, що держави наприкінці XX століття взяли на себе спільно з комерційними 
структурами відповідальність за розвиток спорту вищих досягнень: спорт став державною політикою. 
Використання спорту для дозвілля і розваг стало, по суті, прерогативою лише місцевих органів влади. 

Крім того, якщо для другого періоду розвитку спорту в минулому столітті було характерне 
уявлення про використання вільного від роботи часу для отримання за допомогою спорту нового 
заряду для тієї ж роботи, то останнім часом, і особливо у ХХІ столітті, поширення набуває так 
зване гедоністичне уявлення про життя. Згідно з ним робота трактується, передусім, як умова для 
дозвілля, вільного часу. Заняття спортом, отже, покликані служити задоволенню особистих потреб 
людини (не «займатися спортом для того, щоб потім краще працювати», а «працювати, щоб потім 
мати гроші для проведення часу на власний розсуд, у тому числі й займатися спортом»). 

Нарешті, спорт став уже товаром. Спортивні організації стали брати участь у проведенні 
різних маркетингових досліджень, аби мати змогу встигати за подіями на спортивно-оздоровчому 
ринку та підготуватися до майбутніх змін. Крім того, досліджуючи питання залучення населення в 
активні заняття спортом і фізичною підготовкою, вчені стали приділяти більше уваги 
дослідженню індивідуальних рис різних категорій населення, їхньому способу життя – інтересам, 
бажанням, потребам, рівню прибутків і т. ін. 

Що стосується особливостей розвитку спорту в ХХІ столітті, порівняно з попереднім, то ті 
основні зміни, які відбуваються зараз і скоріше за все будуть відбуватися далі, можна позначити 
як, по-перше, здоровий спосіб життя, що стає для багатьох невід’ємною ознакою добробуту та 
якісного життя в сучасному суспільстві; по-друге, технологічна революція призводить до змін у 
самому спорті, у підготовці спортсменів. Це і комп’ютери, і новітні тренажери, аж до робота-
партнера в окремих видах спорту. На нашу думку, тенденції ці будуть виявлятися дедалі 
яскравіше й надалі. Старіння населення впливає на популярність окремих видів спорту: все більше 
людей тяжіє до оздоровчих ігор на свіжому повітрі. Приголомшливе зростання популярності 
пляжного волейболу (вже включеного в олімпійську програму, де він збирає чимало глядачів) – 
яскраве тому підтвердження. 

А от популярний у нещодавньому минулому прогноз, за яким африканські спортсмени 
внесуть кардинальні зміни в розстановку сил у спорті, поки що не збувається. За винятком хіба що 
боксу й окремих дисциплін легкої атлетики (у першу чергу – рухових і стрибкових), представники 
негроїдної раси в цілому не дуже процвітають. 

Яке значення може мати спорт з урахуванням зазначених тенденцій його еволюції для 
розвитку самої людини? Багато філософів і психологів (особливо представників екзистенціальної 
філософії та психології, а також феноменології) вважають, що вищою і найбільш завершеною 
формою людського існування є самореалізація. Й у цьому плані, характеризуючи культурно-
виховну цінність спорту, слід зазначити, що він дає величезні можливості для самовиховання та 
самовдосконалення, постає однією з важливих специфічних сфер самореалізації та 
самоствердження особистості. Спорт допомагає людині опанувати самою собою, а це, можна 
сказати, становить основу будь-якої справжньої цивілізації. Участь у спортивних змаганнях 
відкриває можливості відчути радість перемоги над своїм суперником, досягнутої на основі волі, 
тривалої підготовки, самовідданої праці, а також порівняти свої здібності зі здібностями інших 
людей (або з тими здібностями, якими вона сама володіла раніше) і з’ясувати, яка вона – гірша чи 
краща за інших, чи може вона подолати себе, перевершити вже досягнуте нею. 

У цьому відношенні особливо великою цінністю відзначаються спортивні рекорди. Будь-яку 
людину наповнює величезне почуття гордості за саму себе, коли вона досягає того, чого не могла 
добитися раніше у спортивних поєдинках. Але ці почуття не йдуть у жодне порівняння з тими, які 
переповнюють людину, коли вона взагалі перша зі спортсменів досягає якогось результату, 
переступає ті межі, які раніше здавалися недосяжними. Тому цілком зрозуміле прагнення багатьох 
людей добитися таких результатів, які дозволяють їм пережити це почуття. 



 

 
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 754 – 755. Філософія 

 
278 

Змагальні ситуації, пов’язані зі встановленням спортивних рекордів, ставлять людину в 
екстремальні ситуації, що вимагають максимального вияву як фізичних, так і духовних сил, 
перевіряють силу, волю, інтелект, творчі здібності, моральність, культуру людини. Тим самим 
спорт постає «школою волі», «школою емоцій», «школою характеру». У змаганнях спортсмени 
демонструють не лише свої здібності, а й здатності групи людей, котрі мешкають у певному 
районі, місті, країні, а також і нації, яку вони представляють. Їх успіх у змаганнях має важливе 
значення для того, щоби підняти престиж не лише їх самих, а й певної групи людей. І нерідко 
лише спорт надає їм можливість привернути до себе таку увагу. Спорт (особливо спорт вищих 
досягнень) має також важливе пізнавальне значення: на тренуваннях і змаганнях організм 
піддається впливу різноманітних чинників, потрапляє в різні умови та відкриває людині свої 
«таємниці». Особливо важливу роль у цьому плані відіграють спортивні рекорди, сам процес 
підготовки до них та їх встановлення. Не випадково відомий біолог, лауреат Нобелівської премії 
А. Хілл писав, що найбільше біологічної інформації про людину сконцентровано саме у 
спортивних рекордах. Річ у тому, що «механізм» і закони функціювання організму людини, як 
показують дослідження вчених, найбільш виразно і повно виявляються саме в умовах граничного 
напруження людських сил і здібностей. Відомий фізіолог М. Бернштейн зазначав, наприклад, що 
найбільш цікаві факти для вивчення питання управління рухами у людини можна отримати лише в 
умовах максимальних нервово-м’язових напружень [1, с. 123]. 

Характеризуючи культурний потенціал спорту, не можна не згадати і його інтегративну 
функцію. Для будь-якої соціальної системи характерні процеси соціальної інтеграції та дезінтеграції, 
в ході яких одні соціальні зв’язки, що зумовлюють її функціювання, стають слабшими, втрачають 
своє значення, розпадаються і зникають, а інші – більш відповідні новим умовам суспільного життя 
– навпаки, виникають, набувають чинності та закріплюються. Такі процеси мають місце й у 
локальній площині (наприклад, у невеликій соціальній групі, що об’єднує друзів, ряд підприємств 
або установ і т. ін.) й у ширшій площині – національній, державній і навіть міжнародній. 

Формування та зміцнення нових зв’язків вимагає єдності поглядів, переконань, зразків 
поведінки, загального стилю життя тощо. Відсутність таких загальних переконань, поглядів і 
зразків поведінки викликає почуття взаємної відчуженості, призводить до непорозумінь і 
неприязні, щонайменше – до байдужості, і є серйозною перешкодою у взаємодії та зміцненні 
соціальних зв’язків певної соціальної системи. На процес інтеграції впливають різні чинники – 
культурні, побутові, освітні, ідеологічні тощо. 

Істотний позитивний вплив на процес інтеграції здатний надавати і спорт. З якими 
особливостями спорту пов’язана ця його функція сприяння соціальній інтеграції? У чому конкретно 
виявляється ця функція? Окремі дослідники пов’язують зазначену культурну функцію спорту з його 
змагальним характером. Зокрема, М. Візитей наголошує на тому, що змагальність є основною 
характерною рисою спорту, «процесом, який в загальних рисах в емоційно яскравій і доступній для 
сприйняття практично будь-якою людиною формі відтворює вказану ситуацію людського 
самоствердження», особливою соціальною діяльністю, в якій перевага людини, що змагалась і 
перемогла чесно, сприймається більш об’єктивно, ніж в інших видах діяльності, наприклад, у 
політиці чи економіці, а тому й дозволяють казати про культурні функції спорту [2, с. 27-30]. 

З тим, що спорт є грою-розвагою, пов’язує його культурні функцій, зокрема його сприяння 
зміцненню миру, й відомий польський філософ і соціолог А. Воль. Виникає, за його словами, 
питання про те, чи може спортивна діяльність служити миру, якщо вона сама становить собою 
боротьбу і породжує конфлікти, тим більше, що її здатність сприяти поліпшенню фізичної форми 
неодноразово використовувалася для військових цілей. На це питання, продовжує дослідник, 
потрібно було б відповісти негативно, якби не те, що спорт – це не тільки боротьба, що часто 
створює конфлікти, але також і розвага, а можливо – насамперед розвага: спорт має два обличчя, є 
боротьбою і розвагою, символізує війну і водночас буденність мирного життя разом з його 
радощами, надіями і нездійсненими намірами [див.: 8]. 

Цей підхід до розуміння культурної цінності спорту враховує той факт, що гра має високий 
культурний, гуманістичний потенціал. Пригадаємо у зв’язку з цим слова Шиллера: «Людина грає 
лише тоді, коли вона у повному значенні людина, і вона буває цілковито людиною лише тоді, коли 
грає» [6, с. 132]. На нашу думку, саме ігровий характер змагальних ситуацій у спорті в першу 
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чергу і робить його надзвичайно привабливим і гуманним у сфері спілкування людей, навіть якщо 
вони жителі країн, які мають різний державний устрій та суспільний лад. 

Треба враховувати й величезні комунікативні можливості спорту. Участь у спільних 
тренуваннях і змаганнях за певних обставин породжує в різних людей сильне почуття спільності, 
дружби, товариства, співпраці, приналежності до колективу. Це може бути ефективним чинником 
скорочення «соціальної дистанції» між людьми, їх ізоляції одне від одного, оскільки сприяє 
дружнім взаєминам і тим самим – розвитку почуття спільності. 

У силу простоти, однаковості для всіх учасників і чіткості правил змагань у спорті 
порівняно легко долаються мовні бар’єри. «Мова» спорту воістину інтернаціональна. Вона 
зрозуміла всім і здатна перекидати міст взаєморозуміння, співробітництва, доброї волі між 
народами, незалежно від раси, кольору шкіри, віросповідання, ідеологічних поглядів. 

Отже, напрошуються такі висновки. Спорт є породженням соціально-культурної системи, 
його розвиток відбувається в конкретно-історичних умовах, специфічних для кожного типу 
суспільства. Залежно від конкретно-історичних умов змінюється соціальна роль «спортивного», 
що перетворюється в індустріальному суспільстві на самостійний вид людської діяльності, в 
масове соціально-культурне явище. Як і будь-яке історичне явище, спорт дуалістичний, містить у 
собі суперечності у формі агоністики й гуманістики, відображає загальне, особливе й одиничне в 
плані соціально-культурної діяльності людини, її індивідуальне та колективне. Ігровий характер 
спорту, змагальність, професіоналізм і видовищність свідчать про феноменальність цього 
соціально-культурного явища в історії людства. Спорт розширює комунікативний простір, знімає 
або мотивує соціальні конфлікти, залежно від гуманістичних або антигуманістичних устремлінь у 
конкретному соціально-культурному просторі. 
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Summary 

Sheremet L. Cultural Potential of Sport and Humanist Values for the Youth: Problems and 
Development Trends. The article is dedicated to the attempt of philosophical analysis of the contemporary sport in 
the aspect of its cultural functions and its potential as for the humanization of the way of life of the contemporary 
youth. Special attention is given to the perspectives of humanization of ‘the sport of higher achievements’ basing on 
outlining major stages and trends of its development in 20th-21st centuries. Keywords: philosophy of sport, 
humanism values of sport, way of life of the youth, cultural functions of sport, stages of sport development. 
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