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ПАРАДИГМИ І ДИСЦИПЛІНАРНІ  
МАТРИЦІ НАУКИ 

 
 

Михайло Марчук (Чернівці) 
 

ПАРАДИГМИ, ДИСЦИПЛІНАРНІ МАТРИЦІ  
ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗАСАДИ  

ГУМАНІТАРНО-НАУКОВОГО ЗНАННЯ 
 
Багато дослідників констатують: сьогодні знову стало вельми 

актуальним запитання «що означає знати?». У постнекласичній 
науці поняття «знання» набуває нових смислових відтінків, 
оскільки об’єкти, які досліджуються новітньою наукою дістали 
назву людиномірних. І не лише тому, що вони сприймаються за 
аналогією з людиною, з її спонтанною, не завжди передбачуваною 
поведінкою, здатністю до саморозвитку та самоорганізації тощо, а 
й тому, що людина включена в ці об’єкти як їх органічна частина. 
Тобто суб’єкт уже не може вважатися стороннім спостерігачем. І 
це кардинально змінює наше розуміння не лише пізнавальної 
взаємодії, а й сутності самого знання. 

Парадокс у тому, що задовільно визначити це поняття 
філософія ще й досі не спромоглася.  Гносеологія чи 
епістемологія, самі назви яких етимологічно похідні від слова 
«знання», трактують його як щось очевидне, саме собою 
зрозуміле, безпроблемне. Насправді ми сьогодні в цьому питанні 
ніби продовжуємо тисячолітній сократівський діалог, розуміючи, 
що вичерпної відповіді не буде. Саме визначення – лише часточка 
знання, неспроможна репрезентувати цілісність.  

У контексті філософії та методології науки чи не найбільш 
актуальними сьогодні є дослідження специфіки гуманітарного 
знання, його статусу, природи, особливостей функціювання, 
наявного в ньому креативного потенціалу, дисциплінарної 
структури і міждисциплінарної взаємодії, змін, які відбуваються в 
процесі переходу від класичної науки до некласичної та 
постнекласичної тощо.  
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Цілком закономірно упродовж останніх трьох століть 
еталоном наукового пізнання було природознавство. Найбільш 
розвинуті науки вважалися взірцем для теоретичного знання в 
цілому. Саме тому гуманітарне пізнання не конституювалося 
тривалий час у самостійну сферу.  Лише у ХХ столітті,  коли,  за 
словами Ч. П. Сноу, сформувалися чітко виражені «дві культури», 
гуманітарні науки постали перед проблемою свого предметно-
дисциплінарного самовизначення.  

Чимало сказано й написано про те, що гуманітарне пізнання 
володіє своєю власною логікою, методологією, способами 
трансляції знання, принципово відмінними від природничо-
наукового тощо. Зрозуміло, що без абсолютизації цих відмінностей 
самовизначення гуманітаристики не відбулося б. Але наука – 
цілісний феномен. І тому, з’ясувавши відмінності, представники 
гуманітарно-наукового знання змушені були розв’язувати іншу 
проблему: як його вписати у загальнонауковий контекст.  

Основна трудність у тому,  що ми й досі значною мірою 
перебуваємо в полоні схеми, згідно з якою пізнання може лише 
відображати об’єктивну дійсність і закони її розвитку. Насправді 
ж епістемологія сьогодні повинна шукати відповіді не лише на 
запитання «як наука пізнає світ», а й на інше, значно складніше – 
«які наслідки матиме це пізнання для подальшої долі світу». 
Йдеться про те, що наше мислення має креативний потенціал, 
який реалізується в тому числі й засобами наукового пізнання. 
Цей потенціал вимірюється не зростаючими завдяки розвитку 
науки і техніки матеріальними ресурсами і не масштабами 
панування над природою, а рівнем розвитку людського духу та 
його можливостями реалізувати об’єктивні закони буття на 
сучасній – антропокосмічній – стадії розвитку світу. 

Сила думки може здаватися нікчемною, проте за певних умов 
її можливості стають неймовірно великими. Вільгельм Дільтей, 
осмислюючи цей феномен, писав: «Якими інколи непомітними є 
зміни,  які творча сила духу викликає у зовнішньому світі,  –  й 
однак лише за його посередництва створена духовна цінність 
може стати значимою також і для інших людей. Так, декілька 
сторінок, убогий матеріальний залишок глибокої мисленнєвої 
роботи древніх у напрямі визнання рухомості Землі, потрапивши 
в руки М. Коперніка, стали вихідною точкою для цілої революції 
в нашому світогляді» [2, с. 64].  
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Це стосується не лише філософії, гуманітарного знання, 
природничих наук, а й будь-якої сфери знання, в тому числі й 
математичного. Можна пригадати відому фразу М. Клайна про 
«неймовірну ефективність математики», яка давно вже стала 
дійовим інструментом пізнання найрізноманітніших явищ – як 
природних, так і соціальних і духовних. «Математику можна 
уявити як своєрідне сховище математичних структур. Окремі 
аспекти фізичної чи емпіричної реальності навдивовижу точно 
відповідають цим структурам, неначе ті “підігнані” під них» [4, 
c. 252]. І справді, незважаючи на свій абстрактний характер, 
математика – це не «вільний екскурс у порожнечу», вона працює 
не в «чистому ефірі людського розуму», будучи апріорно 
сумірною з дійсністю.  На думку Франкліна Мерела-Вольфа (курс 
лекцій "Математика, філософія і йога"), ця наука здатна 
змінювати світ. «Математик – танцююча у світі думок фігура, що 
здійснює стрибок не просто у безмежний простір, а в саму 
Нескінченність і при цьому почувається там як удома.  Сидячи у 
вежі зі слонової кістки, він мислить, абсолютно не думаючи про 
практичну користь, але рано чи пізно зовнішній світ починає 
обертатися відповідно до його думки» [цит. за: 9, с. 63].  

Звісно, математичні числення, будучи застосованими у 
природознавстві, здатні формувати дедалі точнішу наукову картину 
світу. Проте в наведеній цитаті йдеться про інше. Сформульована 
вченим абстрактна думка здатна моделювати гуманітарний простір 
інтелектуальної культури. «Думка, ідея – феномен етимологічно 
гуманітарний, а отже, споконвічно входить у сферу гуманітарного 
пізнання, поза залежністю від апеляції до певної сфери діяльності. 
Згодом, у такий спосіб створена мисленнєва форма транслюється 
(відтворюється) людством уже залежно від сфери діяльності й 
застосування» [там само]. Реальне сприймається лише крізь 
«окуляри» смислу, закладеного людською думкою. Це стосується і 
природничих, і гуманітарних ідей.  

Саме в такому контексті набувають актуальності проблеми, які 
виникають у процесі зміни наукових парадигм і дисциплінарних 
матриць у сфері соціально-гуманітарного пізнання. 

Термін «парадигма» широко використовується в літературі, 
присвяченій аналізу структури та історії науки, але найчастіше він 
співвідноситься з природничо-науковим знанням, звідки 
екстраполюється на науку загалом. У період, коли математичні та 
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формально-логічні методи давали хороший ефект у побудові 
фізичних теорій, ті заслужили право вважатися взірцями, які й 
успішно, і не дуже намагалися застосовувати в різних галузях 
науки. Подальша еволюція природознавства, зокрема перехід його 
на постнекласичну стадію, бурхливий розвиток гуманітарних 
наук, особливо лінгвістичний і наратологічний бум, поставили 
перед методологією науки багато питань про нові лідируючі 
дисципліни і про їхні парадигми [див.: 1]. 

Поняття "матриця" походить від латинського слова matrix 
(matricis), яке перекладається як "матка, материнське лоно". В 
сучасній мові матриця означає спільну основу, схему, якусь 
початкову форму, що забезпечує подальші відтворення чого-
небудь. У філософії та методології науки це поняття набуло 
поширення з «легкої руки» творця парадигмальної концепції 
розвитку науки Томаса Куна. Саме він увів у вжиток 
словосполучення «дисциплінарна матриця». «До того часу, – пише 
Т. Кун, – доки термін може бути незалежним від довільних 
домислів, варто уникати введення іншого, щоб уникнути 
непорозумінь. Із цією метою я пропоную термін "дисциплінарна 
матриця": "дисциплінарна" тому, що вона враховує звичну 
приналежність учених-дослідників до певної дисципліни; 
"матриця" – тому, що вона складена з упорядкованих елементів 
різного роду, причому кожен із них вимагає подальшої 
специфікації. Всі чи більшість приписів із тієї групи приписів, які я 
в первісному тексті називаю парадигмою, частиною парадигми або 
тим, що має парадигмальний характер, є компонентами 
дисциплінарної матриці. У цій якості вони утворюють єдине ціле та 
функціонують як єдине ціле» [5].  

Існує ще одна причина звертання гуманітаріїв до поняття 
дисциплінарної матриці. Річ у тім, що у різних сферах наукового і 
ненаукового знання, на думку Т. Куна, парадигми 
використовуються по-різному. Наукові – це передовсім 
природничі дисципліни, тому що вони розвиваються на ґрунті 
єдиної парадигми, яку приймають усі члени наукового 
співтовариства. Гуманітарні дисципліни, вважає Кун, важко 
назвати науковими, оскільки така єдність між ученими тут 
відсутня. Ця сфера знання відзначається найрізноманітнішими 
концептуальними і методологічними підходами, які часто 
заперечують один одного. Такої ж думки дотримуються й інші 
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вчені,  що й не дивно,  бо в англійському та французькому 
культурно-лінгвістичному середовищі слово science еквівалентне 
поняттю «науки про природу» [7]. Саме тому поняття 
дисциплінарної матриці ширше використовується в гуманітарній 
методології, ніж аналогічне за змістом поняття «парадигма».  

Запозичивши слово «парадигма» з гуманітаристики, Т. Кун 
скептично ставився до його прямого застосування у цій сфері 
знання, хіба що лиш у випадку дослідження його динаміки як 
послідовності періодів розвитку в рамках певної традиції, що 
перериваються новими нетрадиційними включеннями. В аспекті 
ж єдності поглядів, так званого наукового консенсусу, жодна з 
гуманітарних наук, на думку Т. Куна, не має нічого подібного 
порівняно зі «справжніми» науками. І все ж таки наявний досвід 
осмислення природи науки дає підстави стверджувати, що 
гуманітарне знання має право називатися науковим, оскільки воно 
так само репрезентує сферу пізнавальної діяльності, результати 
якої впливають і на вдосконалення наукової картини світу, і на 
практичне життя людини і суспільства.  

Відсутність єдиної парадигми чи дисциплінарної матриці в 
гуманітарних науках – закономірне явище, зумовлене цілим рядом 
об’єктивних причин, однією з яких є надзвичайна складність 
об’єкта дослідження. Людина, суспільство, культура, мова – 
феномени, які не вдається витлумачити однозначно. Тому взірцеві 
теорії гуманітарних наук є різними і множинними. Вони 
відрізняються від аналогічних у природознавстві не лише 
плюралізмом, а й відкритістю, здатністю співіснувати і 
змінюватись, уточнюватись.  

На відміну від «парадигми», поняття дисциплінарної 
матриці відкриває можливість осмислювати міждисциплінарні 
зв’язки у сфері гуманітарно-наукового знання. На це звернула 
увагу Л. Киященко, досліджуючи етос постнекласичної науки. 
«Оформлення уявлення про дисциплінарну матрицю як 
організацію виробництва наукового знання, професійної 
інтелектуальної діяльності, в основі якої лежать прийняті 
співтовариством певні норми і цінності, дістало визнання як 
великої наукової революції.  І не тільки тому,  що воно дало 
можливість, наприклад, Т.Куну, розглянути структуру наукових 
революцій, окреслити закономірності зміни парадигм, указати 
шляхи, на яких відбуваються значні зміни в критеріях, які 
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визначають правильність як вибору проблем, так і пропонованих 
розв’язків. Значення введення дисциплінарної матриці цим не 
вичерпується. Вона дає можливість зрозуміти й оцінити феномен 
міждисциплінарності, який за великим рахунком можна 
кваліфікувати як відмітну ознаку некласичної науки» [3, с. 44]. 

Формування трансдисциплінарних матриць – одна з 
найскладніших проблем, які постали у добу постнекласичної 
науки, котра може бути лише міждисциплінарною, зорієнтованою 
на гуманітарні смисли і можливі наслідки практичного 
використання знання. В. Стьопін, який, по суті, розвиває 
кунівську концепцію наукових революцій і закономірної зміни 
парадигм, переконливо доводить, що в сучасній постнекласичній 
науці вже відсутні жорсткі демаркаційні лінії між 
природознавством, соціально-гуманітарними і технічними 
сферами знання. Німецький дослідник Г. Ленк у системі 
сучасного наукового знання так само зауважує відсутність уже 
звичного жорсткого поділу між дисциплінами. З’явилася ціла 
низка наук, які за своєю сутністю, за досліджуваною 
проблематикою можуть бути лише міждисциплінарними. «Так, 
екологічні питання є не лише природничонауковими проблемами, 
однак і не лише соціально-науковими чи культурними 
проблемами» [6, с. 169]. Логіка й лінгвістика (напівматематичні 
науки) насправді вивчають людину в її мисленнєвих і мовних 
виявах. Отже, сьогодні можна говорити про наддисциплінарну 
методологію, здатну поєднати гуманітарні й технічні, соціальні та 
природничонаукові дисципліни [там само, с. 174].  

Вайнгарт,  на якого спирається Ленк,  висунув ідею так 
званої мультидисциплінарної надскладної науки, в центрі уваги 
якої перебуває не метод і не дисциплінарна матриця, а 
проблематика. Доки в ній відсутня міждисциплінарна теорія, 
вона змушена поєднувати, часто еклектично, різні способи 
пізнання, методи і технології з найрізноманітніших наук. Такі 
теорії Г. Ленк називає оперативними, інструментальними, а не 
змістовими. «Очевидно, – пише Н. Смирнова, – що технічні 
науки розвиваються переважно в діапазоні оперативних теорій. 
Але якщо прийняти тезу про міждисциплінарність більшості з 
них і погодитись із твердженням про зростаючу інтеграцію 
соціально-гуманітарного, природничонаукового і технічного 
знання, то постає проблема структурного ядра міждисцип-
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лінарних оперативних теорій. Така проблема виникає при 
спробі систематизації міждисциплінарно сформованого знання, 
що має фрагментарний, методологічно та раціонально 
різнорівневий характер» [8, с. 50]. Зрозуміло, що згадане 
структурне ядро міждисциплінарно формованого знання не 
може вважатися дисциплінарною матрицею, проте воно 
повинно володіти аналогічними характеристиками. Отже, не 
позбавлене смислу питання про можливість існування 
трансдисциплінарних матриць, які б уможливлювали між-
дисциплінарні зв’язки не лише між різними гуманітарними 
дисциплінами, а й між усіма науками, які в сучасних умовах 
уже не діляться на діаметрально протилежні табори.  
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Ірина Добронравова (Київ) 
 

ЧИ МОЖЛИВЕ ТА ЧИ ПОТРІБНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ 
HUMANITIES НА SCIENCE? 
(ДОСВІД СИНЕРГЕТИКИ) 

 
Синергетична методологія зорієнтована на теоретичну 

реконструкцію процесів самоорганізації. Самоорганізація, 
висловлюючись філософською мовою, – це становлення нового 
цілого. Визначальна роль цілого щодо частин, які воно створює 
собі з наявних елементів середовища, здатність переходу до 
більш складної організації у процесі еволюції, багато-
варіантність майбутнього, незворотність змін, що відбуваються – 
ці риси притаманні процесам самоорганізації. Ті самі риси 
притаманні людиномірним системам, які є предметом багатьох 
гуманітарних наук. Саме тому, синергетична методологія, яка 
відмовляється від принципу редукції на користь принципу 
підлеглості (частин цілому), враховує зворотні зв'язки, розглядає 
стійкість динамічним способом як самовідтворення та наполягає 
на готовності до появи нового, знайшла своє застосування у 
сфері гуманітарних наук.  

Так, Українське синергетичне товариство, наприклад, 
об'єднує вчених-гуманітаріїв, що застосовують синергетичні 
методи до предмету своїх наук і філософів науки,  які займаються 
філософією синергетики. Серед нас є соціологи, психологи, 
мистецтвознавці, педагоги. Варто зауважити, що, як правило, 
гуманітарії застосовують саме синергетичну методологію, а не 
конкретні математичні моделі. Використовується також певні 
образи, які відповідають у синергетичній картині світу таким 
термінам синергетики, як атрактор, біфуркація, параметри 
порядку, керуючі параметри, тощо. Синергетику такого ґатунку 
(соціосинергетику, психосинергетику, синергетику мистецтва) 
іноді називають метафоричною синергетикою на відміну від 
автентичної (такої, що застосовує математичні моделі до процесів 
соціальної чи психічної самоорганізації).  

Потрібно віддати належне метафоричній синергетиці: з її 
допомоги з'явилась можливість створити якісні моделі 
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багатьох процесів соціальної самоорганізації. Однак такі 
якісні моделі є необхідною умовою застосування вже 
математичних моделей у цій сфері, тобто дослідження у 
межах так званої автентичної синергетики.  

Цікаво, що математизованість тут не дорівнює об'єктивності. 
Річ у тому, що будь-які моделі чимось нехтують, щось 
враховують. В постнекласичній ситуації при дослідженні 
небайдужих людині систем спрацьовують ідеологічні, економічні 
та інші інтереси. Тобто, об'єктивність забезпечується врахуванням 
позанаукових цінностей суб'єкта (В. Стьопін). Отже, можна 
констатувати, що сайентифікація гуманітаристики не виключає, а 
передбачає врахування гуманітарних аспектів.  

 
 

Микола Кисельов (Київ) 
 

ГУМАНІТАРІЯ ТА ПРИРОДОЗНАВСТВО:  
ПРОБЛЕМА ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОСТІ 

  
Одна з головних ознак переходу наукового пізнання до 

постнекласичного етапу – залучення до нього соціоприродного 
тла, на якому воно здійснюється, його гуманізація й 
гуманітаризація, а також включення як невід’ємного, 
внутрішнього, а не зовнішнього духовно-моральнісного аспекту. 
Епоху постнекласики у науковому пізнанні характеризує якомога 
повне врахування ціннісно-цільових структур соціуму, зв’язку 
внутрішньонаукових цілей з позанауковими (соціокультурне тло). 
Акцентується увага на відповідальності дослідників за 
продуковане ними нове знання та наслідки його застосування. 
Онтологічна реальність постає не як об’єкт пізнання, а як 
співбесідник. Феномен співіснування природи та культури постає 
як діалог (від монологізму до діалогізму). 

 Вважається, що гуманітарні науки виникли раніше за 
природознавчі. Витоки гуманітарії пов'язуються з творчістю 
Сократа, який на місце натурфілософії античних «фізиків» 
поставив у центр філософського дослідження проблему людини. 
Пізніше Сенека, Б. Паскаль, М. Монтень та інші відомі мислителі 
стали яскравими її представниками. «Науковий інтерес до 
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соціальних і політичних питань навряд чи є менш давнім, ніж 
інтерес до космології і фізики;  в давнину були періоди (маю на 
увазі політичну теорію Платона і збірник конституцій 
Аристотеля), коли соціальна наука навіть випереджала 
природничі науки. Та завдяки Галілею і Ньютону фізика 
несподівано зробила такий ривок уперед, що залишила позаду всі 
інші науки. А від часу Пастера, «Галілея» біології, біологічні 
науки досягли майже такого ж успіху. Тим часом соціальні науки 
все ще, здається, шукають свого Галілея» [3, с. 27]. 

Фахівці вважають, що поняття «гуманність» та «гуманітарія» в 
античній традиції вживалися як синоніми. У епоху Відродження 
їхнє семантичне поле було розведено: «гуманність» стало 
узагальненням функції антропоцентриського світогляду, а 
«гуманітарія» – тлумачилась як історико-філологічна та філософська 
освіченість – «studia humanitatis». Нині знову спостерігається 
тенденція їхнього зближення. В метаекологічному контексті 
гуманізація життя передбачає його гуманітаризацію. 
Дисциплінарність і спеціалізація класичного природознавства 
приводили, за висловом А. Уайтхеда, до фундаментального дуалізму 
матеріального та свідомості. «А в розмежувальному їх просторі 
знаходиться поняття життя, організму, функції, дискретної 
реальності, взаємодії, порядку природи, котрі в сукупності, 
утворювали ахілесову п'яту усієї системи» [4, с. 114]. Саме інтеграція 
цих фундаментальних блоків науки й дозволяє опанувати складною 
проблематикою, що опинилась у означеному «розмежувальному 
просторі». Понад те, стає очевидним, що гуманітарне знання є 
немислимим без зіставлення його з природознавчим.  

Humanitas – це буквально все, що властиве людині. Гуманітарія 
покликана культивувати кращі риси людської натури: благородство, 
милосердя, освіченість, загалом гуманність. Тобто вона може 
розглядатися як мета (власне самоціль) та як засіб соціальної 
адаптації, залучення здобутків сучасної науки, в тому числі й 
екології, в контекст загальнолюдської культури. Тому термін 
«гуманітарність» вживається як синонім терміну «культура знання».  

З іншого боку, сьогодні як ніколи гостро постає потреба у 
своєрідній «натуралізації» гуманістичного ідеалу, всебічному 
врахуванні цілісності людської природи з її матеріальними та 
духовними характеристиками та «вписуванні» феномену людини в 
континуум природного довкілля. У цьому аспекті можна говорити 
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про реабілітацію терміну «натуралізм», який традиційно 
розглядається як визначення однобічного природничо-наукового 
підходу до вивчення складних явищ людської життєдіяльності. 
В. Вернадський чітко розділяв фізичне й натуралістичне розуміння 
природи, віддаючи перевагу останньому. Натуралізм як 
домінування редукціоністської методології, як настійливе 
намагання звести складні явища (біологічні та соціальні) до більш 
простих – це, швидше за все, фізичне, а не натуралістичне 
розуміння природи, за В. Вернадським. «До цих пір історія людства 
й історія його духовних виявлень вивчається як самодостатнє 
явище, що вільно й незакономірно проявляється на земній 
поверхні, в навколишньому середовищі, як дещо чуже. Соціальні 
сили, що в ній проявляються, вважаються значною мірою вільними 
від середовища, в якому проходить історія людства» [1, с. 197].  

Інтеграція зусиль природознавства та соціогуманітарних 
дисциплін, особливо в контексті осмислення феномену людини, 
що традиційно так чи інакше здійснювалася в медицині та 
педагогіці, отримала суттєвий поштовх у таких сучасних 
напрямках наукового аналізу, як біофілософія, філософія 
людини, соціобіологія, еволюційна епістемологія, екологія, 
філософія техніки. Принципове протиставлення знання про 
природу (номотетичного) знанню про суспільство 
(ідіографічному), обґрунтоване у працях О. Конта, В. 
Віндельбанда та Г. Ріккерта, нині успішно долається. Стає 
очевидним, що попри усі їхні різності, вони органічно 
доповнюють одне одного в процесі цілісного освоєння дійсності. 
Таке взаємодоповнення на перших порах відбувалося шляхом 
запозичення гуманітарними дисциплінами методології точного 
природознавства, яке традиційно було зразком й уособленням 
науковості взагалі. Проте «картезіанська програма» 
обґрунтування дослідницького процесу не могла враховувати 
специфіку гуманітарії. Тому конкретні гуманітарні дисципліни, 
заглиблюючись у предмет свого дослідження (мову, психіку, 
культуру тощо), користувалися методологією «точних наук», як 
єдиним взірцем наукового дослідження, досягали, звичайно, 
певних успіхів, але відходили від реального «людського світу», 
тобто втрачали свій предмет.  

О. Неклесса вважає, що суспільним наукам приносить шкоду 
тяжіння до статусу природничих дисциплін. Вони забули власні 
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гносеологічні корені із аристотелівського кола політики та моралі, 
уявлення про органічно властиві людям свободу та «категоричний 
імператив». З іншого боку – їхні можливості помітно виросли б, 
якби вони використовували такі досягнення «чистого розуму», як 
інформатика, теорія систем, кібернетика, синергетика, еволюційна 
теорія і теорія катастроф, теорії динамічного хаосу, генетики, 
семіотики, лінгвістики тощо. Позаяк «історична фізика» є 
невіддільною від «історичної метафізики». Соціальні науки 
зупинилися нині перед історичним вибором який стимулює 
створення методологічних підвалин гуманітарного знання. Сфера 
гуманітарного виявилась набагато складнішою, ніж сфера 
«натуральної філософії». Закони внутрішньої природи людини і 
закони «зоряного неба» належать до різних всесвітів. Кризовий 
стан суспільних наук – «ще одне свідчення того, що криза 
сучасної цивілізації має системний характер, охоплює не лише 
політичні, економічні, правові, культурні інституції, а й саме 
світовідчуття людини, її погляди на мету й сенс буття» [2, с. 59].  

К. Поппер взагалі вважав, що кризовий стан соціальних наук є 
наслідком нав'язливих намагань копіювати методи фізики за умов 
їхнього однобічного розуміння. Його головне заперечення 
історицизму спиралося на тезу, що за допомогою раціоналістичних 
(наукових) методів неможливо передбачити хід історії. Тому 
некоректним є термін «історична необхідність». Причому 
заперечення наперед передбачуваного історичного процесу в 
нього не експлікувалося з традиційного класичного 
протиставлення мінливого соціального та незмінного фізичного 
світу. За К. Поппером наукові відкриття в точному природознавстві є 
такими ж непередбачуваними,  як і в суспільствознавстві.  Тому він 
піддавав критиці уявлення про завершену точність наукових 
доведень. Логіка й математика розробляють лише засоби 
наукового опису світу, але не надають нам інформації про нього. 
Значущість теоретичних положень природознавства полягає не в 
їхній абсолютній достовірності, а в постійній можливості й 
необхідності їхньої фальсифікації. На цих засадах, на його думку, 
можна формувати певну єдність природознавчих та соціо-
гуманітарних наук. Тоді, замість покладання на «об'єктивні 
закони історичного розвитку», слід формувати суспільні проекти 
шляхом удосконалення методу спроб і помилок, методу часткових 
змін і протистоянь. Об'єднання методів природознавства та 
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суспільствознавства має полягати в узагальненні, елементах 
гіпотетико-дедуктивних конструкцій та постійному процесі селекції 
ідей внаслідок фальсифікації усталених положень [3, с. 155]. 
Сьогодні методологи та філософи науки аргументують положення 
про те, що ідіографічність може бути властивою й точним наукам, а 
номотетичність – соціальним (В. Лекторський, В. Стьопін та ін.). 
Саме на цій підставі гуманістична психологія (А. Маслоу), 
поставивши за мету створення нової концепції людської особистості, 
"вивчення людського в людині" не пориває з такими "номотетично" 
налаштованими галузями психології як фрейдизм та біхевіоризм. 
Більш того, вона орієнтує на обов’язкове врахування синкретичного 
зворотного зв’язку між фізичним і духовним здоров’ям. Зближення 
світоглядних і методологічних позицій природознавця та гуманітарія 
є особливо продуктивним саме на метаекологічному ґрунті. 
Широкий діапазон складних і драматичних проблем, що постали 
нині перед наукою, не може бути успішно вирішеним без такої 
кооперації. І це не виглядає перебільшенням. 

За М. Епштейном, гуманітарні науки орієнтуються на 
демістифікацію, денатуралізацію того, що природничим та 
суспільним наукам видавалося усталеним та надійним 
позитивним підмурком об’єктивності. «Як тепер з’ясовується, 
саме те, що робить гуманістику не достатньо науковою – 
зворотність її суб’єкт-об’єкта, семантична розмитість і навіть 
метафоричність її мови – складають високий інтерес точних 
дисциплін, ту вершину самоусвідомлюючого і самоорганізуючого 
життя,  до якого вони прагнуть»  [5,  c.  37].  Це все свідчить про 
гуманітарну стурбованість природознавства до проблем 
свідомості, творчості, інтуїції, свободи волі, етики та теології  

На завершення варто зазначити, що гуманітарні науки є не 
просто відмінними від природознавчих. Ця відмінність не є 
абсолютною, про що переконливо свідчить активний процес 
«гуманітаризації» фундаментальних напрямків сучасного 
природознавства і в першу чергу екології. Поряд з тим 
гуманітаризація, звичайно, зовсім не орієнтує на злиття, або 
еклектичне поєднання фрагментів природознавства і 
гуманітарії. Інтеграція та взаємодоповнення, при вирішенні 
глобальних проблем сучасності, не загрожує втратою їхнього 
власного поля досліджень та самодостатності. Для осмислення 
складних і суперечливих взаємин між ними, видається 
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продуктивним застосувати термін «трансдисциплінарності», 
запропонований Ж. Піаже, що вводить новий рівень інтеграції, 
котрий не обмежується міждисциплінарністю, а розглядає їх 
взаємовплив без строгих меж між окремими дисциплінами.  
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Віктор Петрушенко (Львів) 
 

ПАРАДИГМА ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ ХХ 
СТОЛІТТЯ ТА ЇЇ СУЧАСНІ МОДИФІКАЦІЇ 

 
Філософська антропологія ХХ ст.,  яка у відношенні до 

сучасної антропологічної філософії може вважатися класикою, 
мала свої особливості, що проявились не лише в її прагненні стати 
особливим напрямом у сучасній філософії, а й запровадити нову 
парадигму філософських осмислень людини. З філософською 
антропологією традиційно пов’язують ту школу, що взяла свій 
початок з праці М. Шелера «Становище людини у космосі»; до 
неї, як відомо, зараховують А. Гелена, Е. Ротхакера та Г. Плеснера 
[див.: 8]. Всі вони опрацьовували єдину «парадигму» і всі вони 
зробили свій внесок в її утвердження. Антропологічна 
проблематика також була на першому плані в екзистенціалізмі, 
персоналізмі, фрейдизмі та неофрейдизмі (з певними їхніми 
«гібридними» формами, як-от персоналістський екзистенціалізм 
М.О. Бердяєва або фрейдо-марксизм Ж.-П. Сартра). 

Спробуємо окреслити суттєві наголоси у парадигмі, умовно 
кажучи, «класичної» філософської антропології (що розвивалась у 
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межах некласичної філософії ХХ ст.),  виділивши серію її 
методологічних основоположень. Перш за все, ця парадигма 
передбачала особливий масштаб висвітлення проблеми людини: 
це космос, види, рівні або шари дійсності [7]. Тобто людина 
відразу ж розглядалась як діалогіст буття,  що постає якщо не 
опозицією, то, як мінімум, іншим полюсом щодо всілякого 
сущого. По-друге, такого роду бінарний підхід майже 
автоматично передбачав те, що людину, з одного боку, 
зближували (аж до ототожнення) з певними рівнями сущого або 
проявами буття, але, з іншого боку, тою ж мірою і її 
відмежовували від всього іншого [7]. По-третє, парадигма 
філософської антропології передбачала виявлення та аналітику 
якомога більшої кількості сторін, якостей та проявів людини. Цей 
момент вимагав залучення в антропологічні дискурси даних 
численних наук, хоча результативність таких залучень інколи 
ставиться під сумнів [2,  с.  51-52].  Майже як підсумок,  по-
четверте, в цій парадигмі фігурувало прагнення знайти якусь 
осьову, провідну характеристику людини, навколо якої, як 
навколо смислового центру, концентрувались би всі важливі риси 
і прояви людини [8, с. 158]. 

Ще одну характерну рису цієї парадигми у більшості випадків 
спеціально не виголошують, але вона відчутно присутня у 
міркуваннях представників цього напряму і постає щодо їхніх 
праць і дискурсу майже у ролі постулату: йдеться про прагнення 
піднести людину над усім сущим, подати її риси і характеристики 
як такі, що перевершують усі можливі прояви інших видів сущого 
[8, с. 94-95]. Внаслідок такого підходу розмови про людину 
набували дещо піднесеної, урочистої тональності. Цей постулат 
не дає можливості представникам класичної антропології 
помітити інші характеристики людини – або відверто негативні, 
або ж такі, що, швидше за все, зовсім не прикрашають людину. Як 
на приклад, можна послатись на притаманну людині силу 
руйнування та насильства, схильність до ризикованих 
експериментів у сфері інтимних стосунків, до нещирості у 
взаєминах з іншими людьми тощо.  

Філософська антропологія у представленні її цією школою 
поступово із статусу актуальної та дискусійної філософії 
перейшла у статус «архівних досягнень», втративши гостроту 
сучасності. На арені інтелектуальних пошуків з часом з’явились 



18 

 

структурна антропологія, філософський авангард, постмодернізм; 
останній – з епатажними тезами про «смерть людини» та про 
«постлюдину» [6, с. 51-53; 8]. Ціла низка філософів продовжували 
міркувати в дусі класичної антропологічної парадигми, хоча, 
швидше за все, зміни у житті та науках мали би якось вплинути на 
неї. Відзначу спробу запровадити так звану «мета-антропологію»: 
спробувати побудувати антропологічну теорію над усіма 
наявними теоріями з метою відсепарувати в них те, що може бути 
розглянуте як спосіб створення антропологічних дискурсів чи 
наративів. Такі спроби, безумовно, виправдані, проте їхні новації, 
насправді, є умовними, оскільки їхні розвідки носять характер не 
oнтологічних проривів, а аналітично-експлікативний. 

Попри те, що класична філософська антропологія дещо 
відступила в тінь, не так вже й багато знайдеться зараз праць, що 
прямо ставлять завдання виявити і осмислити зрушення в сучасній 
антропологічній проблематиці за виключенням цікавого 
дослідження [3], яке, щоправда, є дещо звужено спеціалізованим, 
але таке,  що намагається виявити як ті віяння,  що вплинули на 
зрушення у філософсько-антропологічній проблематиці, так і 
наслідки таких впливів. Зокрема, авторка дослідження відзначає 
знакові моменти у такого роду зрушеннях: «Антропологічний 
дискурс другої половини 1920-х років еволюціонував від 
«аналітичного» розуміння людини до «синтетичного»… 
Антропологія другої половини 1920-1940-х гг. схиляється до 
полюсу «природності» [3, с. 6-7]. Думаю, що це міркування 
заслуговує підтримки. Хоча, на жаль, у цьому дослідженні немає 
звернень до постмодернізму, як немає й посилань на ті наукові 
результати,  що мають посприяти нашому визначенню у ситуації з 
сучасною людиною. На мій погляд, варто звернутись до тих 
численних нових відгалужень, що виявились на горизонті наукових 
досліджень людини. Відомо, що у 20–30-х роках ХХ ст. з’явилась 
ціла низка специфічних наук, обернених до людини: це когнітивна 
психологія, когнітивна антропологія, соціальна антропологія, 
культурна антропологія і, нарешті, історична антропологія [див.: 1; 
2; 5; 9]. Поруч із ними у рамках зростання інтересу до когнітивних 
досліджень виникли когнітивна культурологія, когнітивна 
соціологія та когнітивна історія [6, с. 107-108]. Врешті, на думку 
сучасних аналітиків, сформувався науковий напрям під назвою 
соціально-культурна антропологія, який певною мірою зібрав та 
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синтезував попередні прагнення і дослідження [1, с. 7-8]. Сьогодні 
соціально-культурна антропологія викладається у десятках 
західних країн, а в деяких із них готують фахівців такого профілю. 
Поставимо питання: як розвідки та досягнення у названих напрямах 
науки вплинули на парадигму філософської антропології? – 
Відповідь буде невтішною: майже ніяк. Філософська антропологія, 
як і раніше, віддає перевагу тому, щоб будувати свої теоретичні 
конструкції на основі інтуїтивного вживання у безпосередній 
життєвий досвід або ж користуватись герменевтикою чи 
феноменологією [2, с. 51], хоча як та, так і інша також апелюють до 
досвіду. Ось як, наприклад, цей момент був позначений одним із 
авторитетів філософської антропології: «… Йдеться перш за все 
про шари безпосереднього, про даності або феномени, що 
утворюють прерогативу переживання, споглядання чи сутнісної 
інтуїції» [7, с. 45]. Внутрішній досвід переживання життя, 
безумовно, був і залишається прямим каналом для виходу на 
розуміння та осмислення того, що таке людина. Проте, на моє 
переконання, сучасна філософська антропологія не може виконати 
свого призначення поза серйозним сприйняттям та опрацюванням 
численних даних, що напрацьовані названими науками 
антропологічного спрямування та представниками постмодернізму. 
Тому вона має бути не тільки «синтетичною» у своїх 
парадигмальних інтенціях, але також і складнішою, інтегральною. 
Зокрема, увага до означеного вище «полюсу природного» в людині 
вимагає від нас сприймати її через цілу низку базових антропних 
характеристик (когнітивних, мовних, спілкувальних та ін.), що 
надані їй за самою її природою (космосом або Творцем) і що 
забезпечують у подальшому можливість набуття нею 
соціокультурних, персоналістичних та інтелектуальних якостей. 
Думаю, що ми маємо пом’якшити занадто радикальне наполягання 
на відрубності людини від космосу, буття, універсаму, оскільки 
саме на підставі зазначених вище наукових напрямів можна 
впевнено стверджувати, що людина вкорінена не лише і не стільки 
в певну екологічну нішу виживання як живого організму, а, радше, 
у фундаментальні структури світобудови, і останні не є такими, що 
відкинуті геть ступенями онтологічного сходження людини до 
власного статусу, а тим, що в ній актуально живе і діє. 

Ще одна тенденція, що веде до зміни парадигми філософської 
антропології, позначається терміном «постлюдина». Це поняття, 



20 

 

вироблене постмодернізмом, інколи порівнюють з ніцшеанською 
надлюдиною, оскільки як в одному, та і в іншому випадку 
мовиться про подолання людини, про певне її перевершення. У 
Ф. Ніцше йшлося про певне презирливе ставлення надлюдини до 
звичайних людей та їхніх життєвих турбот,  а в постмодернізмі в 
поняття людини вкладається дещо інший зміст та на інших 
підставах. Надлюдина у буквальному сенсі слова розриває із 
звичайною людиною, оскільки постає своєрідним симбіозом 
людини біологічної з «кіборгом» – з людиною, створеною на 
основі технологічних втручань у людський організм. Така 
людина, по-перше, опиняється поза такою надзвичайно суттєвою 
рисою традиційної людини як самість: постлюдині немає потреби 
шукати всередині себе певний внутрішній епіцентр, оскільки її 
інтелектуальні процедури будуть продуктом надскладних 
інформаційних та технологічних конструювань. Постлюдина, як 
вважає П.  С.  Гуревич,  не може також вважатись і продуктом 
соціальних зв’язків та відношень в силу її достатньої 
самокерованості: «Сучасний трансгуманізм вже не тлумачить 
людину як тварину, він відмовляє їй і в тому, щоб вважати її 
соціальним творінням. Всі минулі уявлення про людину, 
напрацьовані філософським осягненням людини, втрачають свою 
законність» [4, с. 797]. Попри деяку фантастичність таких уявлень 
і проектів, ми не можемо заперечити того, що тенденції подібних 
модифікацій людини присутні в сучасному житті. Мовиться про 
втручання генної інженерії в людський організм, про 
використання штучних органів для продовження життя людини, 
про спроби поєднати людський мозок з певними інформаційно-
технологічними імплантатами. Чи залишиться для постлюдини 
важливим феномен Я, особистісний початок, чи він розвіється і 
його замінять моделі і конструкції? – Припустити можна як те, так 
і інше,  проте боротьба за Я,  за особистість,  за збереження тих 
ліній зв’язків,  що виводять людську духовність на контакт з 
первнями світу і буття постає нагальною потребою сьогодення і, 
перш за все, для філософсько-антропологічних досліджень.  

Отже, важливим моментом змін в сучасній парадигмі 
антропологічної філософії також має бути врахування того, що в 
сучасному суспільстві все наочніше проступають дві альтернативні 
тенденції в самоствердженні людини, що перебувають у боротьбі 
та конфлікті: тенденція до перетворення людини на «постлюдину» 
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та тенденція до збереження і підвищення статусу людини на 
засадах уявлень про людську самість і гідність. У зміст сучасної 
антропологічної парадигми ми маємо включати базові антропні 
характеристики людини, її позитивні та негативні сторони і прояви, 
наявні сьогодні тенденції виходу людини за межі усталених 
характеристик її як істоти соціально-культурної, розумної та 
творчої. Тобто сучасна антропологічна парадигма вимагає 
змістового розширення та ускладнення. 
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Мета цієї розвідки полягає у тому, щоб розглянути 

кумулятивізм-плюралізм як одну з провідних контроверз сучасної 
філософії та методології науки.  Ця дилема пов'язана з 
фундаментальним питанням – яким чином відбувається розвиток 
пізнання. Зазначу, що проблеми, з якими зіткнулась сучасна 
методологія науки, мають багато спільного з питаннями, що 
стоять перед сучасними культурологічними дослідженнями. Так, 
зокрема контроверза лінійність-поліцентричність, яка в 
методологічному плані тотожна дилемі кумулятивізм-плюралізм, 
є однією з центральних в сучасних культурологічних 
дослідженнях. Тому доцільно розглянути цю контроверзу не лише 
щодо динаміки пізнання, а й розвитку культури. Подібний розгляд 
дасть змогу продемонструвати, що логіко-методологічний апарат 
сучасної філософії науки може успішно застосовуватись і у сфері 
культурологічних досліджень. 

Яким чином відбувається привласнення суб`єктом пізнання і 
культурної діяльності всезагальності цих визначальних типів 
людської діяльності, які ознаки тієї предметної площини, де 
відбувається своєрідний перелив загального в індивідуальне і 
навпаки; чи не призводить ця процедура до применшення значення 
якогось із зазначених складників – чи то нехтування 
індивідуальністю на догоду абстрактній всезагальності, чи то 
гіпертрофування унікальності? Саме ці питання знаходяться у центрі 
полеміки представників кумулятивних і плюралістичних концепцій. 

Передумови постановки проблеми всезагальності та 
індивідуальності в розвитку пізнання і культури виникли у Новий 
час, коли людська історія, зруйнувавши замкнутість та ізольованість 
окремих культур, стала всесвітньою. Найчіткіше вираження у 
класичній філософії ця проблема дістала в концепції Гегеля. 

Все багатство і різноманітність культури, за Гегелем, 
зводиться до самопородження і самопізнання абсолютного духу. 
Ґенезис культури і пізнання – односпрямований процес еволюції 
"абсолютної ідеї", в якому відбувається "зняття" попередніх етапів 
в наступних. У цьому процесі створюються лише видимість 
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багатоманітності розвитку культури і пізнання. Тому до 
висловлювань Гегеля про те, що кожен ступінь культурно-
історичного процесу сам є певною індивідуальною формою, 
потрібно ставитися критично. 

Сучасним різновидам кумулятивізму притаманне подібне 
ставлення до проблеми розвитку пізнання, нехтування специфікою 
його типів, що врешті-решт приводить до пошуків надісторичної 
абстрактно всезагальної науковості. Отже, лінійні, кумулятивістські 
схеми у розумінні розвитку пізнання зорієнтовані на 
абсолютизацію всезагальності пізнання і заперечення 
індивідуальної цінності окремих історичних типів. 

Своєрідною альтернативою кумулятивістській концепції є 
плюралістична або поліцентрична модель розвитку пізнання. Так, 
якщо в лінійних схемах абсолютизується всезагальність розвитку 
пізнання, то поліцентричні моделі акцентують на його унікальності, 
своєрідності. Концепція "культурної автономії" О. Шпенглера, 
наприклад, стверджує "взаємонепроникність", "замкнутість" різних 
історичних типів культури. По суті це є запереченням культурно-
історичного прогресу. Процес культуроґенезу, за Шпенглером, 
розпадається на історію народження, розвитку і старіння окремих 
культур, де кожна нова культура змушена розпочинати все 
спочатку. Теза "непроникності" культур поширюється і на окремі її 
елементи.  За Шпенглером,  кожна культура створює для себе своє 
власне природознавство, яке істинне тільки для неї й існує стільки, 
скільки живе культура, реалізуючи свої власні можливості. Тому не 
існує абсолютної фізики,  а існують тільки окремі фізики,  які 
спливають і зникають у рамках окремих культур. 

Проте повністю елімінувати всезагальність із визначень 
культури ні Шпенглеру, ні його послідовникам (А. Тойнбі, 
П. Сорокіну, К. Леві-Стросу та ін.) не вдалося. Спроби сучасних 
культурологів дещо послабити тезу Шпенглера про непроникність 
різних типів культур і ввести ідею спадкоємності в розвитку 
культури супроводжується тлумаченням всезагальності (як 
необхідної умови такої спадкоємності) винятково в духовному плані. 

Отже, крайнощі збігаються. Попри всю відмінність розуміння 
культури у лінійних і поліцентричних культурах, вона тлумачиться 
як суто духовний феномен. Водночас, якщо інтерпретація культури 
в лінійних моделях відзначається абсолютизацією всезагальності її 
розвитку та рефлексивних форм її пізнання, то в поліцентричних 
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моделях – гіпертрофується індивідуальність різних типів культури і 
"нерефлексивність" їхнього сприйняття.  

Лінійні, кумулятивні моделі розвитку пізнання останнім часом 
витісняються із західної філософії науки. Характерними рисами 
цих моделей є визнання надісторичних істин, накопичення яких 
становить суть процесу розвитку наукового знання, розуміння 
динаміки наукового знання тісно пов‘язане з проблемою демаркації 
(все те, що не є наука, повинно бути відхилено), повна елімінація 
хиб з історії науки, образ незмінної, статичної науки в цілому. 

Відомий представник постпозитивізму П. Фейєрабенд критикує 
концепції, згідно з якими в процесі зростання знання зберігаються 
всі отримані результати і додаються деякі нові.  Він наполягає на 
тому, що теза про кумулятивність розвитку знання хибна, оскільки 
не пояснює існування альтернативних теорій. Останні, на його 
думку, є несумісними. Тому їх неможливо дедукувати одну з іншої. 
Хибною, на думку Фейєрабенда, є й інша підвалина кумулятивізму, 
а саме: теза про інваріантність термінів, які входять до різних 
теорій. Він твердить, що значення термінів залежить від контексту 
теорій, у якій вони функціонують. Оскільки ці теорії несумісні, то і 
значення термінів не зіставні одне з одним. Наприклад, поняття 
“маса” у теоріях Ньютона й Ейнштейна – це два різних поняття. Це 
унеможливлює існування “нейтральної мови науки”. Кожна 
успішна теорія має випрацювати власну мову. 

Аналогічні контраргументи проти наївно-кумулятивної моделі 
розвитку наукового пізнання висувають й інші відомі філософи і 
соціологи науки, такі як: Г. Альберт, Б. Барнс, Д. Блур, М. Мелкі, 
М. Хенсон, М. Хессе та інші. Теза про “теоретичну навантаженість” 
наукового знання не викликає особливого заперечення. Дійсно, 
емпіричні дані залежать від теорії і тому неможливий “вирішальний 
експеримент” на користь однієї з конкурентних теорій , оскільки 
витлумачення одних і тих самих емпіричних даних буде залежати 
від контексту теорії, в якій вони інтерпретуються. 

На противагу кумулятивістській теорії розвитку знання, 
Фейєрабенд пропонує власну “анархічну теорію пізнання”, яка 
ґрунтується на принципі проліферації (розмноження). Згідно з цим 
принципом потрібно розробляти теорії, які є несумісними і суперечать 
усталеним концепціям, навіть у тому випадку, якщо останні є добре 
обґрунтованими й успішними. Його абсолютизація веде до надмірного 
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релятивізму і скептицизму. Понад те, принцип проліферації націлює 
не лише на створення нових теорій, а й запобігає усуненню тих теорій, 
які були спростовані. Тому вчений рухається не до істини, а від однієї 
тимчасово корисної омани до іншої. 

Потрібно наголосити, що соціально-культурне розуміння 
істини не є вигадкою постпозитивістів. Таке розуміння має цілком 
реальне підґрунтя. Справа в тому, що класичне (кореспондентське) 
розуміння істини ґрунтується на деяких неявних припущеннях, які 
мають соціально-культурний характер. Наприклад, як показав 
А. Тарський, перу якого належить найбільш ґрунтовний 
формально-логічний аналіз класичного поняття істини, 
висловлювання “сніг – білий” буде істинним тоді і тільки тоді, коли 
сніг дійсно є білим.  Здається,  що це –  настільки очевидно,  що 
заперечити неможливо. Проте це цілком очевидне судження 
ґрунтується,  як мінімум,  на двох неявних пресупозиціях.  Перша –  
що сніг існує,  друга –  що він як деяке ціле,  має єдино визначений 
колір. Причому обидва ці припущення не є частиною об‘єктивної 
реальності, а соціально-культурно зумовлені. Це не означає, що у 
реальності немає снігу.  Проте не варто забувати,  що існують 
різновиди снігу: лід, кучугури снігу, окремі сніжинки тощо. Будь-
яка спостережлива людина знає, що сніг буває голубим, зеленим, 
рожевим,  а у містах навіть –  брунатним і чорним.  Звісно можна 
заперечити,  що це –  різні відтінки снігу,  які залежать від 
ландшафту,  освітлення,  домішок тощо,  а природний колір снігу –  
білий. Проте, що є “природний” для снігу колір, або “нормальне” 
освітлення, або “чистий” вільний від домішок сніг? Зрозуміло, що 
дискусія з цього приводу виявила б все нові й нові онтологічні,  
лінгвістичні, гносеологічні припущення соціально-культурного 
характеру, які криються за таким, на перший погляд, простим 
висловлюванням “сніг білий”. 

Зазначу, що нині плюралізм важливий не лише для осмислення 
розвитку пізнання, але власне методологія науки набуває яскраво 
вираженого плюралістичного забарвлення. Коли мова заходить про 
сучасну методологію науки, то зазвичай розглядається магістральна 
лінія позитивізм-неопозитивізм-постпозитивізм. Звісно, це – одна з 
фундаментальних програм аналізу науки і не варто применшувати 
роль цієї лінії в методології науки. Втім зрозуміло, що весь арсенал 
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сучасної методології науки нею не вичерпується. Досить згадати 
методології науки, які розвиваються на засадах феноменології, 
аналітичної філософії, герменевтики, різноманітних постмодерних 
концепцій науки, структуралістські моделі науки Сніда-
Штегмюллера та інші. Водночас подібна плюралізація методології 
науки призводить до нового мультиплікаційного ефекту: 
з‘являються нові концепції у соціології пізнання, етнометодологія, 
антропологія пізнання, що, своєю чергою, зумовило появу 
численних методик case-studies, дискурс-аналізу тощо. 

 
 

Валентин Вандишев (Суми) 
 

ПРИНЦИП ПРОЛІФЕРАЦІЇ У СУЧАСНІЙ РИТОРИЦІ 
 
Ми часто стикаємось із ситуаціями в професійній діяльності, 

в побуті, на відпочинку, коли доводиться швидко реагувати на 
якісь судження, жарти, упередження, а то і на прямі вияви 
недоброзичливості. Чи всі люди спроможні реагувати належним 
чином? Досвід показує, що лише незначна частина з нас здатні на 
це, хоча в людській душі закладено стільки можливостей, стільки 
потенційної інтелектуальної сили. Виявляється, що ці сили 
переважна більшість людей не вміє ні розвивати, ні виховувати, ні 
використовувати. Саме тому, сучасна риторика дуже часто, 
ігноруючи принципи толерантного ставлення до співбесідника, 
прагне досягти упевненої зверхності в будь-якій комунікативній 
ситуації. Яскравим прикладом цього є відповідні праці Карстена 
Бредемайєра, в яких, на нашу думку, проглядає методологія 
епістемологічного анархізму Пола Фейєрабенда. 

Фейєрабенд увів у науковий обіг принцип проліферації, 
згідно з яким учений має винаходити, множити і розвивати різні 
концепції і теорії, не вважаючи себе зобов'язаним погоджувати їх 
з теоріями загальновизнаними науковим співтовариством. 

Єдиний принцип, якого варто дотримуватися, за 
Фейєрабендом, – це принцип «дозволено все» («anything goes»). 
Кожен вчений вільний винаходити свою власну концепцію і 
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захищати її будь-якими аргументами. Аргументи відбираються в 
довільному порядку, узгоджуючись з особистими інтересами, з 
бажанням справити враження на інших, від нудьги і т.п. Свої 
положення і аргументи автор не зобов'язаний доводити або 
підтверджувати досвідом: основна вимога – максимальна 
переконливість для інших людей. Вчений, а також політик чи 
оратор, може проводити пропаганду своїх поглядів будь-якими 
доступними методами. 

Пол Фейєрабенд виразно стверджує: «Якщо мати на увазі 
великий історичний матеріал і не прагнути «очистити» його на 
догоду своїм нижчим інстинктам або в силу прагнення до 
інтелектуальної безпеки до ступеня ясності, точності 
«об'єктивності», «істинності», то з'ясовується, що існує лише один 
принцип, який можна захищати за всіх обставин і на всіх етапах 
людського розвитку, – прийнятно все». 

Досить часто в аналітичних оглядах і критичних матеріалах, 
пов'язаних з аналізом нинішнього стану політичної риторики, їхні 
автори вважають можливим стверджувати, що згідно з духом 
постмодернізму брехня, напівправда і неповна правда в медіа заради 
користі політиків можуть називатися множинністю істини, яку ми 
повинні терпіти і ставитися до неї політкоректно. Хиткість, 
двозначність і невизначеність висловлювань проглядаються у вже 
звичному доповненні «ніби», яке згубно впливає на об'єктивність 
знання і безперечно робить штучним створення чітких 
універсальних стандартів у відділенні істинного знання від хибного. 

Ряд авторів, що пропонують своє бачення сучасного способу 
риторики виходять з того, що висловлювання оратора стає 
ефективним тільки в тому випадку, якщо воно підкріплене 
відповідною попередньою настановою, і позбавлене сили, якщо така 
настанова відсутня. При цьому підкреслюється, що така настанова 
повинна доповнюватися готовністю вислухати міркування. Цей 
суб'єктивний аспект вимірювання ефективності мови завжди 
доводиться брати до уваги, вважаючи, що міркування буде здаватися 
слухачам правдоподібним. Риторика постмодернізму – це сучасна 
риторика вербальної атаки і вербальної самозахисту, для якої 
характерні свої способи і засоби переконання. 
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Карстен Бредемайєр – автор цілої низки посібників з 
ораторського мистецтва, звертає увагу на посилення за останнє 
десятиліття негативних за змістом оцінок своїх конкурентів, які 
вербалізовано як в усних виступах,  так і в пресі.  Дуже часто 
словесні перепалки переростають у судові процеси. Наприклад, 
так трапилось у суперечці,  яка виникла між Sun і Oracle,  з однієї 
сторони,  і Microsoft  Білла Гейтса,  –  з іншої.  Обидві сторони 
публічно продемонстрували вражаючу вульгарність. 
К.  Бредемайєр у цій ситуації звертає увагу на реакцію 
співробітників європейських філій цих фірм, які були в захваті від 
вдалих словесних випадів своєї сторони, що заохочує їхні власні 
упередження.  Ці люди схильні вважати,  що битва за переділ 
відповідного сегменту ринку дозволяє використовувати всі 
можливі засоби, а тим більше і чорну риторику.  

Позиція щодо специфіки мовного впливу Карстена 
Бредемайєра стає очевидною вже з його визначення риторики як 
науки про ефективне застосування мовних компонентів під час 
публічного спілкування. Посилаючись на визначення терміну, він 
додає, що риторика – це ще і мистецтво «хитромудрих прийомів, 
хитрощів, підступних задумів». Діалектика в зазначеному 
контексті постає в позитивному світлі як мистецтво досягнення 
взаєморозуміння і згоди. Еристика – вища школа майстерності, 
мистецтво полеміки, здатність навести неспростовну 
аргументацію. «Рабулістика – це мистецтво витонченої 
аргументації, що дозволяє виставити предмет обговорення або 
послідовність чиїхось думок в потрібному світлі,  не завжди 
відповідному дійсності». 
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Іван Чорноморденко (Київ) 
 

МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОГО І ПОЗАНАУКОВОГО 
ПІЗНАННЯ ТА ЇЇ ЕМЕРДЖЕНТНИЙ ХАРАКТЕР 

 
Філософське дослідження сутності знань і процесів пізнання хоча 

і є одвічним і традиційним,  та все ж мало дослідженим явищем,  
особливо якщо акцентувати увагу на сучасній його методології. 

Перед сучасним суспільством постійно з’являється низка 
«болючих» проблем, зокрема глобальних. Пояснення і вирішення 
котрих потребує мобілізації різних наук.  Потрібне не тільки 
поєднання зусиль фахівців різного профілю, а й синтез знань 
різного рівня і характеру. В таких умовах, на нашу думку, питання 
методології пізнання постають важливими і актуальними. 

 Існує низка підходів щодо надання пріоритету будь-якій системі 
методологій з поміж наявних: обґрунтовується необхідність 
виокремлення поряд із теоретичним, метатеоретичного рівня 
методології; продовжуються дискусії щодо методології 
ірраціонального пізнання; вивчаються можливості методологічного 
потенціалу синергетики; розглядаються перспективи використання 
різних методів позанаукового осягнення світу тощо.  

Нам слід уточнити, що ми розуміємо під методологією. 
Методологією в сучасній філософії науки заведено називати як 
уявлення про спосіб отримання і побудови знань, так і систему 
організаційних принципів науки [1, с. 75-76]. 

Так яку ж з названих методологій обрати (хоча і в середині кожної 
із цих систем існують дискусії і суперечності)? Питання не просте. 

Поза усяким сумнівом є те, що особливе значення у розвитку 
сучасного пізнання належить науковому пізнанню і знанню. Але, 
ми гадаємо, потрібно також звернути увагу на такі типи знань, які 
здобуті не засобами науки,  мають інший характер і які,  з цієї 
причини, існують поза її межами.  

Потреба зміни/оновлення інструментарію пізнання повсяк 
час загострюється, на нашу думку, тому, що відбуваються зміни 
світоглядно-пізнавальних орієнтирів, бурхливіше розвивається 
наука, з’являються нові галузі дослідження, поширюється 
застосування міждисциплінарного підходу, з одного боку, та 
підвищення питомої ваги суб’єктивного чинника, в процесі 
пізнання – з іншого.  
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Однак, коли ми говоримо про знання, котре знаходиться поза 
межами науки, тобто позанаукове знання, то ми маємо потребу 
говорити про зовсім іншу методологію отримання знань, 
порівняно з методологією науки. 

Візьмемо для прикладу мистецтво як специфічну форму знання і 
пізнання. Варто зазначити, що назване знання є знанням 
позанауковим. Чи виконує мистецтво пізнавальну функцію – авжеж.  

Деякі філософи розглядали мистецтво в якості знання. 
Зокрема,  така позиція була у Г.  Гегеля [2,  с.  383].,  мало того він 
визнавав одну(!) з найголовніших функцій мистецтва – 
пізнавальну. Це легко можна спростувати, позаяк сам Г. Гегель 
вважав, що мистецтво загалом приречене на зникнення в 
найближчому майбутньому внаслідок розвитку інших форм 
пізнання [2, с. 387-388]. 

Та все ж,  Р.  Декарт висловлювався,  що будь-яке знання в тім 
колі і наукове, на його думку, буде бодай чого-небудь варте, якщо 
воно ґрунтується на етиці. Поєднання знання і етики він називає 
вищою сходинкою мудрості [3, с. 421]. 

Етика як практична філософія теж є знанням позанауковим. 
Якщо раптом ми схилимося до тієї думки,  що,  мовляв,  і 
мистецтво, і філософія суспільству зайві, а тому і пізнавати немає 
потреби – тоді всьому край. 

Щодо заявленої теми цієї розвідки, лише позанаукові знання 
можуть бути продуктом і результатом інших,  на відміну від 
науки, епістемологічних практик. Такого роду знання 
передбачають існування іншої методології. Науковцям лише 
варто приділяти більше уваги їхньому дослідженню і 
використанню конче потрібного знання. Такого досвіду їм, на 
жаль, бракує і досі. 
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Світлана Повторева (Львів) 
 

ПОРОЖНЄ МІСЦЕ СТРУКТУРИ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ 
КОНСТРУКТ У ТВОРЧОСТІ Р. ІНГАРДЕНА 

 
Представником польської філософії,  який розглядав мову як 

семіотичний феномен і застосовував структурну методологію, є 
Роман Інгарден, учень двох видатних європейських філософів – 
К. Твардовського (засновника Львівсько-Варшавської філософ-
ської школи) і Е. Гусерля. Р. Інгарден – один з тих мислителів, 
чиї концептуальні зусилля підготували ґрунт для переходу від 
некласичного етапу в розвитку європейської філософії до 
постнекласичного її етапу. Значна кількість його праць містить 
ідеї, що постають як базові у структуралізмі і пост-
структуралізмі. Вони сконцентровані у працях Р. Інгардена «Про 
літературний твір. Дослідження суміжних галузей онтології, 
теорії мови і філософії літератури», «Естетичні студії» 
(російською мовою перекладено: Ингарден Р. Исследования по 
эстетике. – М., 1962), «Переживання – твір – цінність» та «З 
теорії мови та філософських основ логіки». Інгарден акцентує 
роль інтуїції у пізнанні. Завдяки інтуїції відбувається 
розгортання (тривалість) акту пізнання, постійно триває процес 
змикання свідомості з дійсністю і розмикання границь, що 
постійно створюються через інтелектуальне зусилля. Р.Інгарден 
не розмежовує, як це робив Ф. де Соссюр, синхронічний і 
діахронічний аспекти знакової діяльності. На думку польського 
мислителя, в тривалості завжди слід бачити також і 
структурність, а інтуїтивне повинно знайти свій вираз, з’явитись 
на поверхні (бути структурованим).  

Внаслідок своїх естетичних аналізів Р. Інгарден доходить 
висновків про трагічність пізнавальної діяльності людини, 
оскільки людина прагне віднайти відповіді на свої найважливіші 
епістемологічні питання, однак їх не знаходить. Спасіння в цій 
ситуації людина отримує за допомогою ілюзії, фікції, і тому 
помилковість іманентна процесу пізнання [3, S. 48-49]. Однак 
невпевненість у правильності свого пізнання все ж має межі, 
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оскільки людина здатна усвідомлювати свої помилки і робити 
їхнє корегування і виправлення. 

Р. Інгарден вважав, що будь-який художній твір – це структура 
(схема). Певна група творів, незважаючи на унікальність кожного з 
них, належить до якогось типу (жанру, партитури тощо). Вчений 
розробив концепцію конкретизації твору в процесі читання, яка 
постала одним з джерел постструктуралістської поетики (про 
співтворчість читача і твору в процесі читання)  і текстології 
загалом. Процес сприйняття твору має два складники, містить 
орієнтацію на певний інваріант і водночас наповнюється 
неповторними, конкретними смислами, що вимагають 
інтерпретації. На думку Р. Інгардена, в структурі пізнавальної 
діяльності людини міститься естетичний компонент – милування, 
яке дозволяє виходити за межі схеми твору і завантажувати «місця 
неповної визначеності» конкретними уявленнями. Такі порожні 
місця утворюються на всіх рівнях структури художнього твору 
через незбіжності смислу і мовних засобів його вираження. З 
позицій структуралістської концепції порожнього місця 
(порожнього знаку) у структурі, ідея Р. Інгардена про місце 
неповної визначеності тексту постає як передбачення, як те, що 
передувало докладній розробці однієї з онтологічних засад як 
структуралізму, так і постструктуралізму щодо теорії позначення 
(сигніфікації). У структурі пізнавального акту, взаємодії читача з 
твором читач постає як найважливіше джерело текстової 
семантики. В самому акті читання відбувається процес заповнення 
цих зазорів, порожніх місць (місць неповної визначеності). 

Ці та інші ідеї набули в сучасному постмодернізмі 
(постструктуралізмі) рис парадигмальності. Порожнє місце 
(клітинка) всередині структури тексту фігурує у концепціях 
більшості представників структуралізму і постає важливим 
аспектом його гносеології та методології. Так, Ж. Дельоз вважає, 
що порожня клітинка порушує цілісність структурності і приводить 
її до руху.  Це «місце картярського боввана,  місце короля,  сліпа 
пляма, плаваючий означник, нульова цінність, закулісна частина 
сцени, відсутність причини тощо» [1, c. 54]. Прагнення посісти це 
порожнє місце спричиняє здатність до комбінаторики. 
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Порожнє місце є парадоксом,  воно ніколи не буває там,  де 
його шукають. У нього немає свого місця. Йому не вистачає 
власної ідентичності, подібності собі, власної рівноваги, власного 
походження. Порожнє місце завжди пересувається. Це своєрідна 
гра, суть якої полягає у комбінуванні порожньої клітинки і 
постійно рухомої фішки [2, c. 65]. 

Винайдення такої одиниці Ж. Дельоз вважає блискучим 
досягненням структуралістської методології, оскільки внаслідок 
цього мислення позбавляється позитивізму, вивільняється від 
застиглості сутностей. Порожнє місце він порівнює з вікном у 
глухій непрозорості комбінаторики, можливістю втечі, блуканням 
на волі. Ця одиниця є виразним винятком. Порожнє місце завжди 
грайливо перебігає, це присутність, створена з відсутності, вона 
активний нуль, означник, який нічого не позначає. За смисл, 
утворений структурою, думка сплачує ціну нонсенсу як умови 
виробництва цього смислу. Порожня клітинка, на думку 
Ж. Дельоза, свідчить про те, що структура є лише симулякром, що 
вона вигадує смисл, а не черпає його з дійсності. Ця одиничка 
створює лише ефект структури, наділеної смислом, але вона сама 
і смисл структури зовсім різні за природою. 

Традиції структурного аналізу тексту, започатковані 
Р. Інгарденом та іншими представниками структурної 
методології, розвиваються в сучасних польських зокрема і 
західних загалом галузях гуманітарного пізнання: філософії, 
психології, літературознавстві тощо. 
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Тетяна Біленко (Дрогобич) 
 

КУЛЬТ І СЛОВО 
 

Культова діяльність нерозривно пов’язана зі словом, 
вербальною компонентою релігійної практики. Слово (мова, 
мовлення) має багато функцій: інтегративну, комунікативну, 
сегрегуючу, світоглядну тощо. Слово часто постає як компенсація 
реальних потреб, створюючи ілюзію розв’язання буденних проблем 
за допомогою втручання вищої (надприродної) сили. Правдива віра 
підносить людину над земними злигоднями, і слово, мовлене в 
храмі, допомагає їй долучитися до релігійних цінностей, сприяє 
спілкуванню з Богом. «Для прадавньої свідомості, як і для будь-
якого безпосереднього співвідношення, все життя має уклад 
релігійно-теургічний; все житейське – лише лицеві поверхні культу; 
всі життєві явища так чи інакше виблискують світлом 
потойбічного», – читаємо у Павла Флоренського.  

Сучасний український християнський храм – це місце, де 
твориться молитва до Бога, звучить читане Святе Письмо, лунає 
проповідь і лине пісня, що славить Творця і Вседержителя. Молитва 
в храмі виражає найзаповітніше,  з чим віруючі звертаються до Бога 
чи у хвилину скрути (душевної або фізичної), чи у стані спокою, 
сповнені благоговійності та благочестя. Проповідь покликана 
ширити науку Божу, нести його вчення всьому живому, наснажуючи 
віруючих на духовний подвиг за стінами храму, гартуючи їх до 
боротьби з дияволом та його військом. Завжди проповідь тісно 
пов’язана з реальним земним життям віруючих, вона дає конкретні 
рекомендації у щоденній практиці.  

У храмі віруючі перебувають з Богом,  їх єднає слово.  Свого 
часу незабутній Григорій Сковорода у діалозі «Разговор, 
называемый Алфавит, или Букварь мира» писав, «что маленькая 
частица – язык, но, будьто кормило кораблем, целым владеет 
телом – так не мысль ли движит и правит телом? Мелкая язысная 
частица есть одна видная тень и будьто шумящий воздухом 
часобойный колокольчик, а самая пружина и существо есть 
мысль.  Мысль есть невидимая глава языка,  семя делу,  корень 
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телу. Мысль есть язык немолчный, неослабная пружина, 
движимость непрерывная, движущая и носящая на себе, будьто 
обветшающую ризу, тленную телесную грязь, прильнувшую к 
своей мысли и исчезающую, как тень при яблуне».  

Слово в храм приходить і від праведників, святих, отців 
Церкви, подвижницьке житіє яких переповідається із трепетом і 
пошаною. Це не просто розповідь про давноминулі події: ті події 
та персонажі включаються в сучасне життя віруючих, факти 
їхнього життя аналізуються та переосмислюються.  

У храмі можна чути і звичайну, буденну мову прочан та 
кліру. Фізично живі люди приходять до храму і тут продовжують 
жити за біологічними законами, хоча можуть сподіватися, що 
святість місця мала би вплинути на них і докорінно змінити все за 
їхньою вірою. Мовлене ними слово – це вираз думок, об’єктивація 
того, що є в душі, в серці, в голові.  

Чи не заважає це проявлятися тій святості, яка ототожнюється 
з храмом Божим? Чи не переплутується сакральне із земним? Чи 
не завдає земне шкоди сакральному? Адже людина не залишає за 
дверима храму свої земні проблеми… 

Так,  але храм –  це місце,  яке принципово відрізняється від 
того, що є поза його стінами. Утім трапляється, що і до нього 
проникає нечиста сила.  

Ставлення до релігії у суспільстві завжди коливається 
залежно від соціальних процесів локального чи глобального 
характеру. Релігійний спалах може згаснути і бути витісненим 
антирелігійним фанатизмом – і навпаки. Ми звикли читати в 
широко доступних джерелах про релігійний середньовічний 
духовний пресинг, про антигуманізм релігійної аскези та психічні 
аномалії деяких груп віруючих, про антилюдяність «злиденності 
духу», настільки звикли, що довго ще продовжуємо перебувати 
під уроком цих ідеологічних штампів. Натомість ми не звикли 
помічати, що фанатизм буває неоднозначний, він може 
проявлятися і тими верствами суспільства, котрі розум (раціо) 
поклали в основу своєї діяльності, але то - «розум» невігласів. 
Ідеологія радянської доби активно протиставляла релігійним 
засадам «злиденності духу» вельми популярну «силу духу», яку 
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виявляли широкі верстви населення, долаючи труднощі розбудови 
нової держави.  При цьому не помічали,  що ці категорії не можна 
зіставляти,  адже «злиденність духу»  аж ніяк не свідчить про 
духовну обмеженість і глибокий песимізм життєвих орієнтирів.  

Гранична нетерпимість до чужої думки, нестримне прагнення 
домогтися «перемоги» за будь-яку ціну може мати забарвлення 
релігійне чи атеїстичне. Знаний діяч російського зарубіжжя Р. Редліх 
влучно зауважив, що у геометрії чи фізиці лицемірство неможливе, а 
в ідеологічних питаннях воно не лише можливе, але й виявляється 
неминучим наслідком небажання зізнатися у моральній невдачі, в 
неслушності своїх ідеологічних чи релігійних вірувань. Фарисеї – 
вічний зразок ідеологічного лицемірства, коли слова вимовляються з 
метою введення в оману (ця мета іноді цілком благочестива), 
переконання захитані, але люди продовжують вимовляти відповідні 
слова, що їх виражають, часом несвідомо вводячи себе в оману, а 
часом свідомо прагнучи одурити інших.  

Схопившись за звичні стереотипи, можна з непримиренністю 
фанатика твердити як про істину в останній інстанції те, що 
довколишній світ нічим іншим не є, як матерією, що духовне – це 
лише продукт,  породження матерії.  З таким же запалом і 
непримиренністю можна твердити прямо протилежне, вбачаючи в 
матерії лише блідий і недосконалий відбиток вічного і 
безконечного духу.  

Релігію як духовно-практичний феномен у контексті культури 
можна розцінювати по-різному. Безсумнівним є те, що елементи її 
складної структури (віра, культ, церква як організація) мають 
неоднаковий вплив і відіграють неоднозначну роль за конкретних 
умов. «Перебування у церкві», за християнською традицією, це не 
емпіричне знаходження в якомусь конкретному місці, а 
сповідання віри, відчуття соборної належності до тіла 
Христового. Це та соборність, у якій долається роз’єднавча сила 
атомізуючих тенденцій, що виникають внаслідок гріхопадіння. 
Тут у християнстві сформувались різні традиції – у православ’ї, 
католицизмі, протестантизмі. Оскільки в Україні функціонують 
усі ці напрями, об’єднуючи громадян нашої держави, правомірно 
вести мову саме у ключі заявленої теми:  всі вони належать до 
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християнського культу України. Важливо наголосити, що 
правдива свобода совісті може бути реалізована за умови 
фактичного, а не декларованого рівноправ’я всіх релігійних 
напрямів та сповідань. Забороні повинні підлягати лише 
угруповання з бузувірським культом або антинародною 
спрямованістю. Отже, не лише православні чи греко-католицькі 
громади, але й римо-католицькі та протестантські уособлюють 
християнський культ України.  

Слово в релігійному культі ніколи не можна виокремити з 
культурного контексту; слово, мовлення, мова завжди виражають 
як загальні закономірності,  так і специфіку розвитку народу в 
його історичному поступі. Сакральне і земне може бути 
сприйняте чи відкинуте залежно від стану і рівня «культурної 
«просунутості» суб’єкта. Функції християнського слова активно 
проявляються як у життєдіяльності релігійної громади загалом, 
так і в практиці кожного прочанина.  

Вельми потужною є проповідь у релігійному храмі, яку 
промовляють священики або інші представники кліру. Виклад 
основних положень конкретної віри, докази її переваг щодо інших 
вір, роз’яснення, тлумачення, молитва, співбесіда, промова, 
участь у культових акціях, специфічна місіонерська діяльність, 
опіка на релігійних засадах над немічними, скаліченими, убогими, 
відзначення релігійних свят тощо – це далеко не повний перелік 
того, що сприяє реалізації проповіді в широкому значенні слова. 
До цього процесу активно залучаються не лише миряни,  а й 
байдужі до релігійної віри і навіть ті,  котрі визначають себе 
невіруючими. На перший погляд це здається неможливим, але, 
скажімо, високохудожні мистецькі твори релігійної тематики у 
виконанні невіруючих митців не втрачають свого потужного 
естетичного впливу і отже слугують засобом поширення 
(пропаганди, проповіді) цієї віри. В недалекому минулому це 
розцінювалось як вияв світоглядної непослідовності, ба навіть 
аморалізму, адже релігійне і світське життя протиставлялось як 
антиподи: тоталітарна система не визнавала інакомислення і 
поводилась як володарка «істини в останній інстанції». Тепер на 
це дивимося спокійно, домагаючись не декларативно, а на практиці 
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виявляти толерантність до чужих поглядів (адже «чужий» і 
«ворожий» – не синоніми), шануючи плюралізм світоглядних засад.  

Проповідь у вузькому, спеціальному значенні є невід’ємним 
елементом церковно-релігійного життя, її роль великою мірою 
залежить від актуальних реалій, зумовлена конкретними 
історичними обставинами суспільної практики. Основний сенс 
проповіді полягає в долученні віруючих до Божих правд. Свого 
часу Григорій Ниський учив: знати про Бога – не є благодаттю; 
благодаттю є мати Бога в душі своїй.  

З богословської точки зору проповідь слова Божого – дійство 
сакральне, воно пробуджує душі саме тому, що через людські 
уста доноситься святе,  а не земне.  Такими властивостями – бути 
вмістилищем слова Божого, святого, – наділені не всі люди, а 
лише обрані Богом, пророки і праведники. Часто вони віщують 
Божу правду як засіб для реалізації Божого задуму. Як написано у 
Діях Апостолів, Бог пообіцяв вірним: «Я виллю від Духа Свого на 
всяке тіло, – і будуть пророкувати сини ваші та ваші доньки, юнаки 
ж ваші бачити будуть видіння, а старим вашим сни будуть снитися. 
І на рабів Моїх і на рабинь Моїх за тих днів Я також виллю від 
Духа Свого, – і пророкувати вони будуть!» (Дії, 2, 17-18).  

Це пророкування необхідно згадати тому, що воно 
промовисто свідчить про поширення віри в Бога, про 
аргументацію та обґрунтованість такої віри, але тут ідеться про 
дію Божого Духу, а не проповіді. Це істотна відмінність, оскільки 
слово Боже і слово людське діють по-різному. «Наше єство 
тимчасове й зручноруйноване, то й слово наше неіпостасне. Бог 
же, як присносущий і досконалий, і Слово матиме також 
досконале й іпостасне,  Котре завжди є,  живе і має все,  що має 
Той, Хто Його проводив», доводив Іоан Дамаскін.  

З наведеного робимо висновок: для богослов’я основний 
сенс проповіді – у пропаганді християнських істин, що віщують 
блага не цього світу.  І хоча проповідь має виходити із земних 
реалій, вона повинна орієнтуватися не на них. Ареопагіт 
наголошував: «Взагалі не слід ні думати, ні говорити про 
пресуттєве і сокровенне Божество нічого, окрім того, що нам 
Божественно відкрито в Слові Божому».  
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Тетяна Гардашук (Київ) 
 

СИНТЕТИЧНА БІОЛОГІЯ:  
НА МЕЖІ НАУКИ І МИСТЕЦТВА 

 
Синтетична біологія (SynBio) як наука про конструювання 

живих систем, які описуються за допомогою поняття «штучне 
життя», набуває стрімкого розвитку, породжуючи гостру полеміку 
в середовищі біологів, філософів, етиків та біоетиків, медиків, 
інженерів та представників технонаук. До найбільш 
обговорюваних питань належать такі:  

- про визначення поняття життя: чи є відмінність між 
об’єктами синтетичної біології, сконструйованими на основі 
існуючих живих структур, та об’єктами, конструювання яких 
починається з ДНК на основі «синтетичного» геному. Яким має 
бути критерій для визначення відмінностей між природними і 
синтетичними живими об’єктами. Зокрема пропонується 
визначати «штучне життя» як об’єкт, всі складові якого отримано 
внаслідок синтезу в лабораторних умовах з неживих компонентів;  

- про метафізичний статус «штучного життя» і про можливість 
інтерпретації його в поняттях біології (біологічних фактів); 

- про етичний статус «штучного життя»: чи повинні ми 
ставитися до нього як до інженерного об’єкту, відмінного від 
об’єктів природних, чи так само, як і до решти живих істот.  

Розвиток синтетичної біології, пов’язаний з низкою ризиків 
для природних екосистем, людини і суспільства, піднімає на 
новий щабель етичні питання відповідальності як окремих вчених, 
так і наукових спільнот.  

Значною мірою комплекс питань, пов’язаних із розвитком 
синтетичної біології, загострює біомистецтво, переводячи його в 
більш провокативну та наочну площину.  

Термін «біомистецтво» був запропонований Едуардо Кацом 
(Eduardo Kac) 1997 року. Поява біомистецтва як самостійного 
напряму стала можливою завдяки становленню нових наук і 
технологій, що оперують генетичним матеріалом, живими 
тканинами, бактеріями й організмами з метою створення «нових 
захопливих творів мистецтва», наприклад, нових життєвих форм, які 
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відсутні в природі,  але є породженням людської фантазії.  Таку 
діяльність також визначають як наукове мистецтво (science art). Сам 
Едуардо Кац окрім біомистецтва послуговується ще й терміном 
«трансгенне мистецтво» («transgenic art»), щоб наголосити роль 
генної інженерії у створенні нових унікальних живих істот.  

Біомистецтво ґрунтується на досягненнях технологій, що 
оперують з ДНК, молекулярної та синтетичної біології, геноміки 
тощо. Тому біомистецтво можна також визначати як синтез 
мистецтва, науки та технології. Воно безпосередньо пов’язане з 
новим напрямом міждисциплінарних досліджень – синтетичною 
біологією, яку визначають як науку про конструювання живих 
систем,  а також є частиною так званої аматорської біології або 
біології «Зроби сам» ( do-it-yourself biology, або DIYBio), що 
розвивається поза академічними установами та бізнесовими 
структурами і розглядається як спосіб задовольнити інтерес 
ширшого загалу до наукових досліджень (на кшталт інших 
аматорських об’єднань). Рух DIYbio набув значного розвою і 
популярності, проголошуючи своїми принципами «яскраву, 
плідну й безпечну діяльність». Тим не менш, діяльність як в галузі 
біомистецтва, так і DIYBio викликає чималу стурбованість щодо 
безпеки їхніх досліджень і безпеки потенційних «витворів» і форм 
«штучного життя», оцінки ризиків для громадського здоров’я та 
довкілля, біобезпеки тощо, етичних і соціальних наслідків 
реалізації тих чи тих проектів [1].  

Створюючи нові життєві форми (об’єкти) засобами новітніх 
технологій, синтетична біологія демонструє здатність людини 
змінювати природу чи, навіть, покращувати її (наприклад, 
збільшувати біорізноманіття) та реалізувати власні амбіції щодо 
перевершення природної еволюції. Синтетична біологія є 
свідченням виходу на нові рівні як науки,  так і мистецтва та 
безпрецедентно високого рівня їхньої інтеграції.  
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Віталій Докаш (Чернівці) 
 

ЗМІНА ГУМАНІТАРНИХ ПАРАДИГМ У РЕЛІГІЙНОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ 

 
Глобалізація та інкультурація докорінно змінили українське 

суспільство. Європейський вектор розвитку країни поставив перед 
суспільством завдання зміни як світоглядних, так і ціннісних 
орієнтацій. Великі зміни в громадській думці відбулися під 
впливом Майдану та військової агресії РФ на Сході країни.  Ці 
події серйозно вплинули на роботу соціальних інститутів, які 
змінили свою роботу щодо існуючої парадигми гуманітарного 
розвитку суспільства. Мова йде про зміну гуманітарної 
парадигми, в центрі якої знаходиться людина-особистість, яка є 
найдорожчим потенціалом українського суспільства. Людина не 
може відбутися, стати особистістю, якщо вона не зорієнтована на 
ідеальні цінності, якими, в першу чергу, володіє релігія і Церква. 

Чому ми робимо ставку на релігію та її продукт –  Церкву,  
чому актуалізується релігійний чинник в гуманітарному розвитку 
України? Це пов’язано з тим, що рівень релігійності українського 
суспільства залишається високим. На 2014 рік віруючими себе 
визнали 76% громадян [4, с. 15] проти 67% в 2013 році та 71% в 
2010 році [3, с. 5]. 

Характерно, що за показниками приналежності до релігійних 
віросповідань Україна залишається однією з найбільш релігійних 
країн в Європі. За даними Європейського соціологічного дослідження 
наша країна входить до сімки із 23 досліджуваних [2, с. 67-68]. 

Саме тому високим залишається рівень довіри до релігії та 
духовенства – 66% [4, с. 15], а для 50% громадян церква 
вважається моральним авторитетом [3, с. 24]. 

Це також пов’язано з поліконфесійністю України –  120  
напрямків та постійно зростаючою мережею релігійних 
організацій – понад 36 тис. на 2012 р., яка є найбільш чисельною 
на континенті [1, с. 51], що відображає вагому присутність 
релігійного інституту в суспільстві. 

Сюди ж можна віднести поступове набуття релігією і церквою в 
Україні значущості, адекватної місцю цієї інституції в 
громадянському суспільстві. Чого тільки вартує підтримка церквою 
подій на Майдані та військових подій на Донбасі, що дало життя 
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такому патріотичному руху як волонтерство та капеланство. Зміна 
гуманітарної парадигми в релігійному середовищі відбулася за 
рахунок певного зростання  впливу релігійного чинника в 
різноманітних сферах життєдіяльності (політиці, духовній культурі, 
громадянській думці та ЗМІ) [4, с. 3-14; 5, с. 121] 

Зміна гуманітарної парадигми в релігійному середовищі 
відбувається і за рахунок того, що була створена концептуально 
нова державно-конфесійна політика України, яка побудована на 
трьох засадничих принципах: 1) свобода совісті, з одного боку, 
має правову базу, з іншого боку – є визначального домінантою 
духовної суверенності особи; 2) держава створила юридичні 
свободи совісті, демократичні умови світоглядного 
самовизначення і самореалізації українських громадян; 3) визнано 
невід’ємне право людини на свободу світоглядного вибору, суті 
трансцендентального, шляхів єднання з Абсолютом.  

Такий підхід виключає можливість  втручання держави у 
релігійну сферу, перешкоджає їй застосовувати владні 
повноваження для подолання  не визнаних нею, з тих чи інших 
міркувань, віросповідань, встановлювати для них юридичні 
обмеження. Значним є те, що забезпечення правових гарантій 
інституювання релігійних організацій та задоволення духовних 
потреб українських громадян ґрунтується на основних 
положеннях Загальної декларації прав людини, європейської 
конвенції про захист прав і основних свобод людини, документах 
ОБСЄ, парламентської Асамблеї Ради Європи тощо [1, с. 50]. 

Зміна парадигми викликана й тим, що Закон України «Про 
свободу совісті та релігійної організації» ухвалений у 1991 році 
закріпив якісно нові правові відносини між державою і 
релігійними організаціями [5, с. 96]. Державою зняті всі правові й 
ідеологічні перешкоди для обрання, прийняття, зміни релігії або 
переконання, сповідування релігії, відправлення релігійних 
культів, відкритого вираження і вільного поширення своїх 
переконань [5, с. 103]. 

Зауважимо, що ці положення закріплено й у ст. 35 
Конституції України. Тому однією з важливих причин свобод у 
релігійному середовищі є формування в нинішньому 
українському суспільстві позитивного стереотипу щодо релігії як 
нової ціннісної настанови для суспільства [1, с. 104]. 
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Відбулися і зміни типу релігійності віруючого. На зміну 
обережному і заляканому віруючому приходить віруючий, який 
відкритий у сповідуванні своїх не лише релігійних, а й 
національних переконань та політичних пріоритетів; у виборі 
близьких йому за світоглядними та ціннісними орієнтаціями 
церков та лідерів. Значна частина віруючих, зробивши релігійний 
вибір, солідаризуються з одновірцями не лише в питаннях 
віросповідання, а й у сповідуванні тільки певних політичних, 
національних, регіональних ідей і цінностей, лише певних шляхів 
розв’язання екзистенційних проблем. Відбулися і зміни в 
характері реагування віруючих на суспільні проблеми. Вони 
стають помітно вільнішими у своєму мисленні та поведінці, 
долають власний консерватизм, залежність від релігійних 
стереотипів, у них з’являється практичний  спосіб реагування на 
слова і справи, прагнення самостійно й об’єктивно оцінювати 
події та процеси [5, с. 106]. 

Відповідно високою є толерантність українського суспільства 
до сповідування різних релігій. Переважна більшість громадян 
вважають,  що «всі релігії мають право на існування як різні 
шляхи до Бога», таких – 74 % [3, с. 16]. Толерантність у 
релігійному середовищі виявляється і в тому,  що більшість 
громадян,  а це 53%  вважають,  що Церква суспільстві відіграє 
позивну роль [4, с. 16]. 

Немаловажним є те, що 39% опитаних вважають, що «Церква 
є інститутом громадянського суспільства та має брати активну 
участь у суспільно-політичних процесах» [4, с. 17]. 

Аналіз зміни гуманітарних парадигм у релігійному 
середовищі дозволяє назвати їхні основні причини: по-перше, 
глобалізація та інкультурація, вибір європейського вектору 
розвитку, погляди на роль соціальних інститутів в 
демократичному суспільстві; по-друге, релігійний чинник 
актуалізується в гуманітарному розвитку України, оскільки 
високою є релігійність населення та залишається високим рівень 
довіри до Церкви як соціального інституту; по-третє, причиною 
зміни гуманітарної парадигми в релігійному середовищі є 
концептуально нова державно-конфесійна політика, яка 
встановила паритетні відносини між державою та церквою, 
широкі свободи для релігійних віросповідань, толерантність 
релігійного середовища, новий, критично мислячий віруючий. 
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Олена Переломова (Суми) 

 
СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ І ВПЛИВ ПАРАДИГМИ 

НА ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЮ ТВОРЧІСТЬ 
 
Часто повторювані образи, сюжети, мотиви фольклорних і 

літературних творів, беззаперечно, можна розглядати як 
літературні архетипи. Саме вони є моделлю, яка у видозміненому 
вигляді породжує нові смисли.  

Архетипні першообрази, так звані праформи, за визначенням 
Карла-Густава Юнга, є виявом «колективного несвідомого», яке 
впродовж віків відображається в міфології, релігії, мистецтві. 
Літературно-художні образи або мотиви постають із архетипного 
ядра, схеми, яку вони щоразу концептуально збагачують, 
створюючи парадигму видозмін з типологічною повторюваністю. 
Отже, архетипи зберігають фундаментальні загальнолюдські 
міфологічні мотиви,  які лежать в основі всіх художніх і 
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міфологічних структур. У сучасних літературно-художніх творах 
архетипи все частіше стають засобом реалізації індивідуально-
авторського смислу. 

Дослідники стверджують, що прикладами фундаментальних 
архетипів на психологічному й загальнокультурному рівнях 
можуть бути поняття «дім» і «дорога». 

Звернімося до творчості відомого своєю філософською 
заглибленістю сучасного українського письменника Валерія 
Шевчука. Концепти «дорога» і «дім» присутні майже в усіх його 
творах як архетипи у філософсько-образній видозміні. 

Так, символічний образ дороги як життєвого шляху, що є 
наскрізним у творчості письменника, відкриває одну із граней 
його світобачення. Герой Шевчукових творів майже завжди 
вирушає у мандри на пошуки сенсу буття, віднайдення душевної 
гармонії, рівноваги. Мотив «блудного сина» з біблійної притчі 
присутній у творах письменника, про який би час в них не 
йшлося.  Це завжди відхід героя і його повернення.  А між цим 
лежить дорога від себе й до себе. 

Словникова референція лексичної одиниці «дорога» 
загальновідома – від прямих значень до переносних. Жодне з цих 
значень не заперечується автором, але він наповнює цю лексему в 
контексті своїх творів додатковим змістом. На думку 
французького семіолога Р. Барта, саме через таке наповнення 
слово стає художнім, образним. «Коли б у слів було тільки одне 
значення, яке вказане в словнику, – коли б вторинна мова не 
виявляла обурливої і розковуючої дії на «дійсні факти мови», не 
було б і літератури» [1, с. 352]. 

Символ дороги Валерія Шевчука настільки багатовимірний, 
що з поняття конкретної житейської реалії переростає в 
глобальний символ небесної дороги. Дорога –  це завжди таїна,  
тому вабить до себе людину, яка влаштована так, що прагне 
пізнати таємне. Нерозгаданість дороги кличе неупокорену людину 
ступити на неї, здолати її, пізнати себе і світ, повернутися назад – 
додому. Протиставлення-поєднання ключових понять дорога-дім 
виступає як двоєдиний символ-комплекс. Дорога – пошук, 
пізнання незвіданого, втеча від рутинного, одноманітного, 
прагнення оновлення. Дорога – це вічний рух, це життя, тому 
споконвіку вздовж дороги ставили хрести, викопували криниці, 
щоб подорожні могли напитись води, спочити і помолитись.  
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Дім – затишок, прихисток, перепочинок, надійність, 
розуміння, притулок радостей і печалей, врешті, кінцевий пункт 
мандрів. Рух по колу: дорога веде додому, дорога вабить з дому в 
мандри. Людина ж прагне того й іншого. 

Отже, за допомогою цих двох конкретних назв житейських 
реалій, які можна поєднати в антонімічну пару, що переростають у 
об’ємні образи-символи, автор намагається розкрити сутність 
людини, художньо осмислити загадкові сфери людського духу. 
Концепти «дім» і «дорога», не втрачаючи свого конкретного 
значення назви реалій буття, у системі образів моделювання 
художнього світу митця набувають абстрактного звучання, стають 
наскрізними образами творчості, беруть участь у створенні системи 
протиставлень, надають розвиткові сюжету потрібного скерування. 
«Коли йдеться про дім і дорогу, то це майже завжди означає щось 
більше, ніж просто дім і просто дорога» [2, с. 180-181]. 

Один із «блудних синів» – Ілля Турчиновський говорить: 
«Дороги для мене, любий читальнику, що для п’яниці трунок. 
Завжди відчуваю неземний трем, коли ступаю на незвіданий шлях. 
Очі застеляються серпанком, тіло напружується, в ньому починає 
струмувати прихована сила, яка наливає тіло дзвінкою 
молодістю» (5, 96).Означення у словосполученні незвіданий шлях 
у даному контексті виконує експресивну функцію, оскільки саме 
воно несе найбільше смислове навантаження в розкритті 
внутрішнього стану героя. 

Дорога –  це засіб задоволення жадоби пізнання,  рух до 
незвіданого, до істини. Ця потреба пізнання нездоланна, автор 
влучно порівнює її з трунком для п’яниці. Як слушно зауважив 
В. Мельничайко, «слова..., маючи конкретне лексичне значення, ... 
у контексті зв’язного висловлювання можуть набувати 
додаткових образно-емоційних відтінків, які в художньому творі 
часто мають вирішальне значення» [3, с. 12-13]. 
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Марія Чікарькова (Чернівці) 
 

ПАРАДИГМА НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ ТА СТИЛЬ 
МИСЛЕННЯ ВЧЕНОГО ЯК ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА 

(спроба історичного огляду) 
 

Стиль мислення вченого визначається його картиною світу та 
апріорною за своєю природою аксіологічною парадигмою, яка, 
втім, містить й інтегральну характеристику певної науки як плід 
колективної думки фахівців. Однак своєрідність і самобутність 
авторської дослідницької концепції зумовлює певне «спрощення» 
об’єктів мисленнєвої діяльності, або, іншими словами, природною 
апроксимацією, визначеною суб’єктивністю дослідника. Отож, 
про якусь «повну тотожність» мисленнєвих моделей з об’єктами 
дослідження,  з явищами того,  що ми вважаємо за об’єктивну 
реальність,  тут,  власне,  й не йдеться.  Понад те,  не лише 
суб’єктивно-дослідницька позиція визначає стиль мислення 
вченого: адже, як показав Т. Кун, парадигма наукового пізнання є 
сукупністю колективних думок, і зрозуміти сутність наукового 
пізнання поза соціально-історичним контекстом, поза 
колективним поглядом на проблему просто неможливо, бо тим 
самим втрачається власне предмет діалогу та дискусії.  І все ж,  
саме творча індивідуальність вченого залишається тут найбільш 
конкретною точкою відліку. 

Започаткували такий комплексний підхід до проблеми стилю 
ще Платон та Аристотель (останній –  у межах свого вчення про 
риторику; продовжив цю справу Цицерон). Та далі формуються два 
різних типи європейської культури – середньовічний і ренесансно-
новочасний. Їм притаманні протилежні стилі мислення. Якщо 
впродовж Середньовіччя людина прагнула насамперед осягнути 
Єдиний Універсум, то у дослідженнях Нового часу запановує т. зв. 
гуманізм, що створює ілюзію антропоцентричної реальності, яка 
нівелює справжні масштаби та параметри буття, й «світ людини» 
витісняє поняття світу як такого. 

Відтак філософський момент невід’ємний насамперед від 
опори на досягнення розвиненого гуманітарного знання 
(філологія, культурологія, мистецтвознавство тощо), хоча 
класична європейська гносеологія бере початок усе ж таки від 
Декарта. Проте конкретно про стиль наукового мислення почали 



48 

 

писати лише в середині минулого століття у зв’язку з проблемами 
становлення квантової механіки (М. Борн, Н. Бор, В. Гейзенберг, 
В. Пауліта ін.). Саме на цьому ґрунтуються поняття парадигми та 
зміни парадигм (Т. Кун), епістеми (М. Фуко), стилю мислення 
наукового колективу (Л. Флек), інформаційного суспільства 
(Д.  Белл,  Ф.  Вебстер та ін.).  Спостерігаються також спроби 
диференціювати стилі наукового мислення у форматі однаковості 
та відмінності (В. Гофкірхнер). 

На початку третього тисячоліття небачено розширюється як 
сама сфера наукового пізнання, так і можливості інформаційних і 
комп’ютерних технологій. Наука починає розглядатися не лише як 
система знання, а й як духовна діяльність, яка накопичує нові 
знання й постійно перебудовує уявлення про світ, а тим само 
перетворюється на практичну виробничу силу, й зв’язок наукової 
результативності з особистим життям і соціальним (М. Полані, 
Л. Флек, А. Юревич, В. Порус та ін.). 

Сьогодні вже цілком очевидно, що сучасна наука вступила в 
постнекласичний етап розвитку, який характеризується сумірністю 
розумової діяльності не лише із методологією пізнання,  а й з 
аксіологічно-цільовими структурами навколишньої реальності. 

І тут саме стиль наукового мислення визначає стратегію 
наукового пошуку, бо його функція – спрямовувати наукову 
свідомість на реалізацію, практичне виконання науково-
пізнавальних алгоритмів, що вимагає активного співробітництва 
колективу вчених із зовнішніми соціокультурними факторами. 

 
 

Лариса Діденко (Київ) 
 

ФІЛОСОФІЯ vs ФІЛОСОФУВАННЯ:  
ФЕНОМЕН ПАРАДИГМИ 

 
Філософувати неможливо гуртом – це діяння одного, 

переконування багатьох, формування кола декількох 
послідовників. Мислителі можуть поділяти деякі ідеї одного з 
обраних «вчителів», але можуть їх і критикувати, що постає 
тематичним розмірковуванням. Філософувати починає суб’єкт. 
Він постає допитливим, головною метою якого є дізнавання. 
Завдання філософа – всебічно досліджувати світ у різноманітності 
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його проявів. Людина – єдине живе створіння, яке запитує та 
прагне віднайти відповідь. Це «прагнення до 
відповідевіднайдення» спонукає її до пошуку, пізнавання, що 
стимулюватиме саморозвивання.  

Феномен парадигми, яку розглядає Томас Кун у праці 
«Структура наукових революцій» (1962) [1], може проявлятися як: 
фундаментальна теорія, якої дотримуються представники 
наукової спільноти; модель постановки проблем та розв’язання 
найзагальніших з них; схеми розв’язання конкретних завдань 
(«головоломок»); узагальнений зразок розв’язання дослідницьких 
завдань; пропонування відповіді на запитання; загальновизнані 
приписи, якими керуються для пошуку відповідей/рішень 
конкретних ситуацій тощо. 

Роль парадигми у філософії інколи переоцінюють (це позиція 
авторська – історика філософії за фахом, дослідниці-
трансдисциплінаристки, прихильниці ідеї регіоналізму у 
філософії). Сам термін «парадигма» (у контексті напрацювань 
Томаса Куна) постає «загальновизнаним зразком розв’язання 
проблем» (хоч у самому тексті «Структура наукових революцій» 
автор формулює його по-різному). Парадигма у філософії є, але 
вона не одна-єдина: філософія постає поліпарадигмальною 
галуззю. Парадигму «задає» кожен мислитель, коли філософує: 
створює, обґрунтовує та застосовує її. Послідовники або 
підтримують «задану лінію», або її коригують(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 лише 
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 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 лише 
орієнтиром. Для галузевих фахівців-філософів вона обмежуватиме 
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дослідницьке поле, оскільки «поза спектром її дії» можуть 
опинитися нагальні для конкретної галузі філософії запитання. 
Парадигма одночасно є «покрашувальницею» (оскільки пропонує 
чіткий напрям дослідження через застосовність моделей 
розв’язання завдань, зразки відповідей на запитання тощо) та 
«погіршувальницею» досліджень (оскільки дослідник 
потраплятиме у «рабство однієї парадигми»: сама парадигма 
«задаватиме» умови можливості досліджень, що заводитиме 
дослідження у глухий кут). Одночасна поліпарадигмальність в 
одному дослідженні трапляється рідко: це переважно 
кросдисциплінарні або трансдисциплінарні розробки. За таких 
обставин дослідник має випрацьовувати свою парадигму, поле дії 
якої могло б охопити декілька непов’язаних між собою царин. 
Феномен поліпарадигмальності найяскравіше проявляється у 
межах ХХ ст. на прикладі панівних течій, напрямів, шкіл, з-поміж 
яких виокремлю феноменологічну, екзистенційну, 
психоаналітичну, структуралістську тощо.  

Розглядання феномена в межах однієї парадигми 
збіднюватиме сам феномен та уярмлюватиме мислителя. Завдання 
мислителя – створювати іншобачення феноменів (явищ, процесів, 
речей, суб’єктів), тобто спричинювати парадигми, оскільки поява 
нових феноменів уможливлюватиме 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 парадигм (згадаю 
синергетичну парадигму – «дитя» ХХ сторіччя).  

Парадигма може бути функціонально близькою до методу 
дослідження. У філософії вона здебільшого уджерелена у 
напрям/течію/школу/ідею філософування. У гуманітаристиці 
постає одновекторним пояснюванням – навіть не витлумаченням 
– феноменів. Позитивний бік застосування парадигми – задавання 
вектора розгортання думки дослідника, що сприяє 
зосереджуванню його уваги, тобто «утримує» його у межах 
дослідницького поля та/або на перетині дотичних дослідницьких 
царин. Негативне з її застосування – однобічність у 
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баченні/тлумаченні феноменів, оскільки непояснювані пара-
дигмою феномени оминаються увагою («автоматично 
вилучаються з дослідницького поля»), адже застосування іншої 
парадигми може бути згубним для первинної. 

Оновлення/коригування парадигми має бути миттєвим задля 
розширення дослідницького поля і максимізування 
феноменоохоплювання. Філософія – єдина царина самороз-
вивання, яка перешкоджатиме інтелектуальному самовтрачанню. 
Її можна швидко коригувати за запитами дослідника, проте не 
завжди через парадигмозастосування. 

Отже, філософія постає як поліпарадигмальний феномен, що 
уможливлює полівекторність досліджень та саморозвивання 
самого суб’єкта (як професійного філософувальника, який завдяки 
філософії віднайшов шлях до саморозуміння). 
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РЕСУРСНА ЗАДАНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОСТІ 
НАУКОВИХ ПАРАДИГМ 

 
Смисл культурних процесів не виникає сам по собі, а лише при 

взаємодії людини та світу в універсальній культурно-історичній 
формі творчої діяльності. Отже, творчість – це неодмінний атрибут 
практично-духовної діяльності, що веде до соціальних змін. У 
науковій творчості і, зокрема, у філософській діяльності з 
очевидністю виявляється цей синтез культурного вияву людини. 

У процесі становлення філософська наука, попри строкатість 
«найуніверсальніших» принципів і методів, безліч оригінальних 
концепцій та їхніх різноманітних інтерпретацій, характеристик і 
оцінок, виявляла детермінованість розвитку суспільства в 
культурному плані досягненнями наукової думки. Так 
трансформаційні й еволюційні процеси філософії як науки, 
безпосередньо пов’язані із диференціацією та інтеграцією 
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філософського знання із всезагальним науковим знанням. У 
результаті цього філософське знання набуло ознак поліфонічного. 
Можливо, тому концептуалізація сучасного філософського знання 
базується не лише на основі парадоксальної «чистої філософії», 
виявленні її ролі і значущості, пошуку алгоритму відкриття, 
визначенні характеристик когнітивної та теоретичної діяльності у 
виробленні наукових знань?  Адже,  досліджуючи саму себе,  у 
синтезі філософії та науки при орієнтації на природниче знання 
або ж знання соціально-гуманітарних наук в історично мінливому 
соціокультурному контексті, вона «відкрила» вічне джерело 
пізнання – незбагненно безкінечний духовний світ людини, її 
сутності,  сенсу буття,  свідомості та саморефлексії..  І цим 
філософія науки закріпила свій статус у якості історичного 
соціокультурного знання, набуваючи роль матриці, тобто, базового 
універсального конструкту, з тенденцією до самоорганізації, 
елементи якого створюються за парадигмальним принципом. Так 
наука загалом, як мегаматриця із заданою парадигмою 
функціонування, попри внутрішню логіку розвитку, відносну 
самостійність і зумовленість когерентного розвитку суб’єктивної 
інтелектуальної сфери та соціального інтелекту когнітивними 
потенціями, у нестереотипному креативному мисленні людини 
виявляє ознаки нелінійності, що відобразилося, наприклад, у 
виробленні і функціонуванні наукових понять. Наукове поняття 
«парадигма» в цьому відношенні має показовий характер. 

Слід нагадати, що мислителі античної філософії, відшукуючи 
критерій практики, зверталися до образів богів, до ідеального 
світу,  як сущого,  що є вічним і незмінним,  на противагу світу 
чуттєвому, до понять «архе», «ейдос», «ідея», «парадигма», які в 
синонімічному аспекті тяжіють до спільних значень – вид, образ, 
зразок. Так, у діалозі Платона «Політик» Сократ та Чужоземець 
розмірковують про складність, що виникає при поясненні чогось 
важливого, якщо не користуватися певним зразком, та про 
необхідність віднайти зразок зразка. І доходять до думки, що 
зразок з’являється тоді,  коли одна і та ж ознака,  яка притаманна 
різним предметам окремо, правильно сприймається обома 
сторонами. І таким чином, якщо звести різні уявлення про цей 
предмет разом, можна скласти про нього єдину істинну думку. А 



53 

 

про природу зразка,  своєю чергою,  можливо дізнатися за 
частинами, побачивши її у маленьких зразках, і переносячи це на 
загальну ідею більш величного зразка подібного роду [2, c. 722-
723]. У такий спосіб в античній філософії і філософії середніх 
віків поняття «парадигма» стало характеризувати сферу вічних 
ідей як першообраз, архетип, у відповідності до якого бог-деміург 
створює світ сущого. А поняття «архетип», «ідея», «парадигма», 
як продукти попередньої інтелектуальної діяльності, набули 
значення важливого інструментарію не лише у класичній та 
некласичній філософії, а й у наукових концепціях сучасних 
вчених. Наприклад, М. М. Ведмедєва у монографії «Культурні 
ресурси продуктивного мислення» зазначає, що у порівняльних 
описах переважальною залишається загальна традиційна 
настанова на зіставлення двох типів знань-продуктів, але у 
авторській інтерпретації можлива і зміна загальної точки зору на 
предмет аналізу, оскільки «будучи продуктом дослідницької 
діяльності,  знання в той самий час служить для неї ресурсом». І 
внаслідок цього деяка сукупність інтелектуальних феноменів, (а у 
М. М. Ведмедєва – це масиви інтелектуальних елементів: 
уявлення, ідеї, образи, схеми, аналогії, архетипи, матриці), «…у 
межах конкретного дослідницького процесу, в межах розумового 
креативного акту <…> міняють свій статус: стають 
«матеріалом», «сировиною», «ресурсом» (не тим, що отримується 
в результаті, а тим, що витрачається, споживається, 
використовується)» [1, с.7], стаючи інтелектуальною оснащеністю 
у науковій діяльності дослідника. 

Напевно тому у розробників неопозитивістського вчення про 
предмет філософії, при бажанні позбутися метафізичної аури, й 
усвідомленні необхідності створення аналітичної філософії як 
діяльнісної, логічно виникло розуміння потреби досягнути 
термінологічної «ясності». Зокрема ці пошуки позначилися і на 
функціонуванні поняття «парадигма». Так в розробку 
проблематики «Віденського гуртка» другої фази внесли свій вклад 
мало зазначувані учасники – медики за основною професією: 
Густав Бергман та Людвіг Флек. У межах напрацювання 
«лінгвістичної вежі», коли основне спрямування неопозитивізму 
було не пошуком істини, а дослідженням значення, Л. Флек 
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запровадив термін «лінгвістичний поворот» і саме цьому 
досліднику неопозитивістській моделі знання належить першість 
у використанні поняття «парадигма». (До речі,  так само мало хто 
із сучасників нині пов’язує поняття «архетип» із іменем 
індійського філософа Шанкара-Ачар’я, який оперував цим 
поняттям за тринадцять віків до К. Г. Юнга.) 

У 60-х роках минулого століття представник історико-
соціологічної школи «філософії науки» Томас Кун, задаючи 
напрямок її постпозитивістської орієнтації, замість методів 
верифікації та фальсифікації висловив ідею про ймовірнісне 
порівняння парадигм в історії пізнання і надав філософське 
обґрунтування принципу перемоги або торжества нової 
парадигми над старою.  

Картина розвитку знань у межах його концепції харак-
теризувалася як ритмічна зміна «нормальних» станів науки, за 
рамки якої поступово виводяться сукупність наукового стилю 
мислення, розуміння картини світу, основні наукові уявлення, 
поняття та методи пізнання, і так – через революційні скачки до 
нових парадигм. 

Оскільки до середини минулого століття було накопичено 
значний матеріал по дослідженню причин і тенденцій розвитку 
науки, історики і філософи науки змогли побачити, що 
неопозитивісти заплутались при аналізі досліджуваних проблем, 
як,  наприклад,  це було із проблемою верифікації при розгляді 
дихотомії аналітичного та синтетичного. Логічні складнощі 
виникали і щодо понять та концепцій у побудові логічного аналізу 
при ігноруванні інших базисних складників наукової діяльності. 
Тому наукова модель, вироблена неопозитивізмом і критичним 
раціоналізмом виявила свою неспроможність та необхідність у 
заповнені даної лакуни. 

Т. Кун, намагаючись пояснити об’єктивні мотиви 
революційних трансформацій в історії науки, структуру наукового 
пізнання, висунув теорію наукових парадигм, де парадигми – це 
певні зразки як наукової діяльності, так і діяльності теоретичної, 
експериментальної, що пов’язана із розробкою нових методів та 
приладів,  критеріїв науковості.  Парадигма Т.  Куна,  за його ж 
визначенням – це логічне коло, що об’єднує членів наукового 
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співтовариства, і, навпаки, наукове співтовариство складається з 
людей, що визнають парадигму, це визнані усіма наукові досягнення, 
які для наукового товариства слугують моделлю постановки 
проблем та їхнього розв’язання. Згодом він конкретизував поняття 
«парадигма» поняттям «дисциплінарна матриця», яка, на думку 
дослідників науки, була синонімічною епістемою «парадигми» у 
поясненні приналежності вчених до певної дисципліни та системи 
правил їхньої поведінки. Дисциплінарна матриця трактувалася ним 
і як цілісна система впорядкованих компонентів різного роду, 
наприклад, символічних узагальнень на досвідну сферу. Його 
історико-еволюційна теорія, мала прояснити не лише процеси і 
закономірності наукової діяльності, а й логіку функціонування та 
нівелювання наукових парадигм, соціальну зумовленість 
історичного розвитку форм наукової діяльності, тим самим стаючи 
контрапунктною основою постпозитивізму. 

За концепцією Т. Куна, період розвитку науки мав статус 
нормальної, допоки парадигма дозволяє вирішувати наукові 
проблеми із отриманням наукових результатів і немає жодної 
потреби її кодифікувати чи відмовлятися від неї. Але, щойно 
виявляються аномальні феномени, які були неспроможні 
пояснити наявний науковий підхід сталої парадигми з усім 
комплексом задіяних теорій, методів та гіпотез, то виникає 
критична ситуація періоду екстраординарної науки, яка і 
породжує наукову революцію і період допарадигмальної науки. 
Внаслідок цього відбувається заміна старої наукової парадигми 
новою. У ході наукової революції відбувається і зміна архетипу 
понятійного мислення – «понятійної сітки», тобто, сталої для 
вчених картини світу, і так – до нескінченості. Концепція Т. Куна 
стала підтвердженням, що діяльність дослідника науки і члена 
наукового співтовариства, визначається певними традиціями, 
методологічними концепціями, як заданими програмами чи 
парадигмами, які він, своєю чергою, повинен вміти виявляти, 
аналізуючи механізм їхніх змін у пошуках універсальної науки.  

Але так могло відбувалося до тих пір,  поки наука не мала у 
своєму розпорядженні методи цілісного підходу у дослідженні 
комплексів, що пов’язані структурно та якісно із завданнями 
різного роду. Сучасна постнекласична наука, виявляючи 
інноваційність, характеризується вже постінформаційними 
проблемами в системі накопичення знань та методів дослідження, 
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для розв’язання яких пропонуються також і плюралістичні 
концепції та підходи із згадуванням девізу «анархіста» гносеології 
П. Феєрабенда: «У нас немає і не повинно бути єдиної парадигми!». 
Тому цілком логічно й об’єктивно, що її новий надскладний етап, 
який потребує осмислення нових теорій і трансформаційних 
процесів, зміни наукових поглядів і розробки філософських 
концепцій у галузі різних наукових знань, твориться уже на основі 
нового комплексного утворення – концепції синтагм.  

Синтагми – це поєднання універсальних методів наукового 
пізнання, системи знань і наукових товариств. Наукові синтагми, 
на відміну від застарілих, ізольованих парадигм наукового знання, 
динамічні та продуктивні і, як особлива система 
міждисциплінарних знань, вибудовується із підсистем різних за 
своїм походженням дисциплін, але дієвих при розв’язанні цілого 
комплексу складних нестандартних задач, які неможливо 
вирішити в межах однієї або декількох дисциплін.  

Тому, у зв’язку з цим, для сучасної науки як особливої 
діяльності по конденсації і трансляції нового знання, стає 
характерним зростання її саморефлексії.  А відтак і потреби 
організації та самоорганізації наукового знання, щоб ефективно 
аналізувати механізми і функції наукового типу мислення, із 
обов’язковим врахуванням та застосуванням нових досягнень, 
наприклад, у галузі фізики, математики, космології, антропології, 
когнітології, нейрофізіології й ін., та провідних концепцій 
сучасної науки: голістичної, тоталогічної, синергетичної, як 
ресурсної основи нової соціокультурної парадигми 
постнекласичної науки. 
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ЩО МИ ЗНАЛИ ПРО «ДИСЦИПЛІНАРНУ МАТРИЦЮ» 
НАУКИ, АЛЕ ЛЯКАЛИСЯ ЗАПИТАТИ ЩОДО ФІЛОСОФІЇ 

 
Питати про філософію важко. Подібну констатацію можна 

зустріти в багатьох філософів (незалежно від часу, напряму, 
проекту та стиля їхнього філософування). Хочеться тільки додати: 
ще важче просто запитати про філософію. Питання про 
філософію,  як на мене,  є важким від того,  що ще до будь-якого 
досвіду його важкості, ніколи немає місця для цього питання; нам 
завжди не до питання про філософію (поза усвідомленням, важке 
воно, чи ні). (Зазначу в дужках, що питання про філософію важке 
у сенсі,  описаному вище,  саме для філософів і перш за все для 
них,  бо їм завжди вже «занадто хотілося займатися філософією»,  
щоб «запитати,  так що ж це за штука така,  що я нею усе життя 
займався?» [1, P. 10]). Тому будь-який привід самому 
запитуванню цього питання зав’язатися, дорого коштує. 

Формування цієї доповіді почалося з того, що я наштовхнувся 
як на залізничний упор на два слова в інформаційному листі цієї 
конференції: «дисциплінарна матриця». З цих слів негайно 
«зконстелювалася» якась умова зупинки...  

Так, дійсно, відомий спосіб з’ясувати, як конституюється 
спільнота вчених, зветься «дисциплінарна матриця». «Виділяючи 
особливу спільноту спеціалістів – зазначає сам його винахідник, 
Т. С. Кун – було б корисним запитати: що об’єднує його членів? ... 
З цією метою я пропоную термін «дисциплінарна матриця»: 
«дисциплінарна» тому, що вона враховує звичайну належність 
вчених-дослідників до певної дисципліни. Матриця – тому, що вона 
складається з упорядкованих елементів різного роду» [2, P. 182]. 

Тут і замигтіла думка:  поговорити про те,  як філософія 
впізнає «своїх»?; поговорити про філософію в аспекті спільноти, в 
аспекті можливості бути спільнотою.  І також про те,  що взагалі 
значить онтологічна опція «спільноти», «с-пільності» в економії 
філософського підприємства, чи значить що-небудь? Що означає 
«бути спільнотою» у випадку філософії? На чому ґрунтується, за 
рахунок чого встановлюється «спільність» філософів, якщо вона 
взагалі можлива?  Або:  з чим ми,  власне,  маємо справу під 
титулом «філософська спільнота»? 
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Поговорити про це, відштовхнувшись від концепту 
«дисциплінарної матриці», маючи тут добре зроблену справу – 
добре побудовану «операційну систему» візії того,  що таке 
наукова спільнота і що вона значить для науки. Саме 
відштовхнувшись, розбірно розуміючи, що ця «добре зроблена 
справа» є інша справа щодо філософії. Відштовхнувшись зі 
сподіванням, що, можливо, будучи співвіднесеною з тим, що 
призначено для іншого, з роботою його у цьому іншому, 
філософія також покаже дещо інше, аніж те, що вона схильна 
показувати про себе сама, перебуваючи « в собі»... 

1. Відсутність структури дисципліни як умова наступності 
філософських результатів. 

У філософії спостерігається якась перехресна, багатозв’язна, і 
взагалі кажучи, відкрита топологія уроків пунктів уваги, впливів, 
успадкувань... Коло авторів для будь-якого ученого не 
визначається ним самим.  Коло авторів філософа також не 
визначається ним самим. Але, на відміну від ученого, у випадку 
якого це коло дисциплінарне, для філософа мова йде про стан 
захопленості досвідом мислення іншого – досвідом іншого 
мислення, повз будь-які наявні засади дисциплінаризації (традиції, 
школи, термінологічні словники, операційність, символічний 
капітал, й у найпершу чергу – повз «предмет дослідження»).  

Філософ навряд чи може йти зовсім один.  Але коло його 
попутників окреслюється лише post factum зустрічі, яка означає 
можливість продуктивно мислитися у тобі у (від)світі спроби 
мислення того, услід за ким ти мислиш.  

Усередині економії екземплярної філософської афери, поряд з 
Платоном може стояти Р. Карнап та Дж. Остін, а Коджін Каратані 
може бути необхідним при рішучому неприйнятті і Канта, і 
Маркса. Понад те, в одному домені чи/і в одному сезоні думання, 
скажімо, Аристотель може бути пошанований, в другому – 
знеславлений, а в третьому – знехтуваний, ніби його взагалі 
немає. Ніякої дисциплінарності крім дисципліни поточного 
випадку мислення. 

2. Дисциплінарні утворення як привід до філософування. 
Умова «роздисциплінування». 

Тільки ipso facto зразка філософування, що виповнився, виникає 
можливість згоди, поділяння принципів, продовження ходів 
мислення тощо. У філософській роботі нема нічого схожого на 
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«групи приписів» [2]. Відповідно, характер тверджень, що 
виражають умови належності до філософської спільноти відсилають 
не до «дисциплінарності», але до «подійності», до актуальності. 

Наприклад, у філософській праці діє презумпція 
«зав’язування» думки, «місця думки». І от однією з умов тут 
виступає як раз «роздисциплінування» обставин початку 
філософування. Філософія ніколи не починається з приводу 
дисциплінаризованого простору. Відомості та змісти, отримані в 
обрії дисципліни, якщо працюють в економії «випадку думки», то 
тільки будучи виведеними за межі дисциплінарного поля, у якому 
вони були вироблені: космологічні змісти – поза межами 
космології, психологічні – поза межами психології, економічні – 
поза межами економіки, політичні – поза межами політики, 
культурологічні – поза межами культури. Умовою філософування 
щодо його можливого інтенціонального предмету є (серед іншого) 
«роздисциплінування» цього предмету.  

Тому не є значущим, можливо чи неможливо побудувати 
«дисциплінарну матрицю» філософії. Суттєвим є те, що сам жест, 
сама спроба рухатися у цьому напрямку – видається некоректною 
щодо влаштування філософської справи.  

3. Факт філософської спільноти та спосіб її існування. 
Актуальність та віртуальність. 

Про спільноту філософів можна говорити. Тобто є факт, 
певний зовнішній факт, що філософи впізнають один одного, 
визнають один одного «своїми». Але про що саме ми говоримо, 
коли затіваємо розмову про спільноту філософів? Принаймні 
імперативи та засади, за якими філософія вручає довірчі грамоти 
своїм працівникам, погано артикулюються з будь-якої зовнішньої 
позиції, чи то вона є позицією культуролога, чи то соціолога, чи 
то просто абстрактного спостерігача-дослідника – «дескриптора 
та аналітика стану справ».  

Наприклад, таке спостереження. Навіть з приводу участі у 
деякому заході «зіркових» вчених, рідко, майже ніколи не 
зупиняються тільки на Імені. Скажімо, не заведено робити 
оголошення так, що «буде Стівен Хокінг», або «той самий 
Хокінг». Колегам-ученим, взагалі-то не дуже важливо – саме той, 
чи не той.  Важливим є не стільки доповідач,  скільки доповідь.  
Важливою є конкретна «головоломка», і всім цікаво, чи 
справилася з нею, як «порахувала задачу» група Хокінга, яка, 
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можливо, складається із сотні спеціалістів (а бувають випадки, 
коли і не з однієї тисячі). Тобто у всій цій колізії, зовсім 
недивовижній для науки, «досить мало Хокінга». Можливо, тому 
Стівен Хокінг пише науково-популярні крижки, до речі, блискучі 
книжки! Але хто пригадає хоч одну популярну книжку з 
філософії? Популярна книга з філософії годиться тільки в якості 
чистого і простого прикладу абсурдної речі. 

У випадку ж філософського симпозіуму є достатнім і 
найважливішим, що «буде Ален Бадью», при цьому зовсім 
несуттєво (стверджую без найменшої натяжки), за якою темою він 
виступить. Втім, цікаво, що дізнавшись, що «приїде Бадью», деяка 
кількість філософів відмовиться від участі у заході. І це 
відбудеться не з причин психологічної ідіосинкразії, але просто 
тому, що вони не мають жодної потреби у тому, що скаже Бадью, 
яким є реалізований досвід мислення Бадью. Бо в економії їхньої 
спроби філософувати Бадью – непотрібний! А цілком можливо, 
що цій спробі й шкодить.  

Взагалі, форма «маю (не маю) потреби», на мій погляд, є дуже 
важливою саме щодо філософської спільноти. 

Якщо коректно довести до межі описуване відношення, 
постає, що філософська спільнота взагалі не існує як «мішок з 
бобами». Тобто спосіб її існування – постійне знов-народження. 
Він заснований на практикуванні іншого думання як випадку і 
потенції мого думання. Оскільки це відбувається будь-який раз 
наново, філософської спільноти ніколи немає заздалегідь і ніколи 
немає у готовому вигляді.  

Але як так?  Ті,  хто займається філософією,  знають же,  що 
«Бадью є великим, він найзнаменитіший і «наймогутніший» з нині 
живих філософів» тощо. Вони вже знають, що Бадью – філософ, 
належить до «цеху», «наш», «свій»...  

Ця обставина нікого не повинна вводити в оману. Бо вони 
знають це (і воно відразу «повисає» повз акт філософування) як 
зовнішній «факт культури», що функціонує на рівні 
соціоінституційної структури закріплення філософії (в 
академічному кваліфікуванні, в ієрархіях, у відношеннях праці та 
утримання, у соціальних ролях тощо). Симптоматично, до речі, 
що на питання про засади такої їхньої обізнаності вони будуть 
відповідати тавтологічно: «просто знаю», «знаю, тому що знаю», 
«є люди нашого складу» тощо, тобто без будь-якої апеляції до 
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будь-яких дисциплінарних рис. Але на рівні «поточної роботи» 
філософування вони не знають,  але post  factum  впізнають, 
встановлюють,  знову і знову,  цю «свійськість».  І все це 
відрізняється від випробування, розуміння усередині філософської 
події випадку «Алена Бадью» як випадку філософської думки, яка 
думається тут, зараз в тобі.  
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ПРОБЛЕМА КРИЗИ НАУКИ  
У ФІЛОСОФІЇ ЕДМУНДА ГУСЕРЛЯ 

 
Криза сучасної науки і наукової раціональності – одна з 

головних тем філософії Гусерля, яку він досліджує нерозривно із 
завданням подолання «життєвої кризи європейського людства» і 
реалізації проекту філософії як строгої науки, репрезентованого 
ідеєю трансцендентальної феноменології. Зазначимо, що феномен 
кризи науки багатоаспектний і виражає ситуацію, за якої різко 
понижується соціокультурний статус науки, виникають сумніви у 
надійності її методологічних засад, розмиваються усталені 
уявлення про норми та ідеали науковості, мінімізується 
евристичний потенціал наукових теорій і методів, зростає увага до 
гносеологічних аномалій, активізуються альтернативні підходи 
наукових пошуків, відбувається перерозподіл пріоритетів серед 
науковців тощо. Гусерль артикулює передовсім історичні та 
ціннісно-смислові контексти кризи науки. 

Засадою свого аналізу Гусерль бере відкриту в стародавній 
Греції й підхоплену філософією ідею самоцінності ідеального, 
особливої «настанови» – науково-теоретичного пізнання, як 
основи раціонального облаштування суспільного життя і його 
безкінечного «телосу»  (мети).  Це відкриття сприяло:  а)  
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подоланню замкнутості та консервативності життєдіяльності 
соціуму й означало «революціонізацію історичності» у значенні 
«становлення людства з безкінечними завданнями» [1, с. 72-73]; б) 
утвердженню критичного оцінювання феноменів світу людини 
нормами Істини, Добра, Краси, Блага, а відтак визначення 
перспектив удосконалення суспільного буття; в) відокремленню 
аж до протиставлення теоретичної й практичної настанов життя та 
формування «особливої людності» – товариства інтелектуалів, що 
переймається суто духовними інтересами суспільства. 
Європейська спільнота вбачала найвище втілення ідеї 
безконечності у розроблюваних філософією і наукою смислах, їх 
універсальній значущості. Ці кардинальні зміни уможливлювали 
як велич європейського людства, так і загрози для його існування. 

Перші ознаки кризи науки проявляються на початку Нового 
часу як поступовий відхід європейської спільноти від свого 
телосу. Людина починає втрачати смислові орієнтації життя. Із 
Галілеєвою наукою пов’язаний поворот до «об’єктивності», наука 
обмежується світом штучно створених ідеальних предметностей, 
яким, проте, надається більше значення, аніж феноменам 
життєвого світу. Декартівська філософія, хоча постулює ідеал 
«усеохопної» універсальної науковості як «єдність теоретичної 
системи», так і не змогла подолати протистояння 
«фізикалістського об’єктивізму» і «трансцендентального 
суб’єктивізму». Ідеалом науковості стає «математизоване 
природознавство», а у методології провідного значення набувають 
настанови натуралізму та об’єктивізму. Якщо конкретні науки 
відкрито заявляють про свою незалежність від філософської 
рефлексії, втрачаючи при цьому зв’язок із тотальністю буття і 
цінностями культури, то філософія механічно переймає епістемні 
нормативи природознавства, впадаючи у крайній методологізм; 
там і там спостерігається відхід від розв’язання смисложиттєвих 
проблем. Свого апогею ця тенденція досягла у позитивізмі, його 
апологія факту звела й буття людини до голої фактичності. 

Важливим джерелом епістемної кризи Гусерль вважає 
ігнорування наукою своєї закоріненості у життєвому світі. У 
життєвому світі ще до будь-яких наукових тематизацій 
відбувається первинна категоризація дійсності, формуються ті 
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безпосередні й достовірні очевидності, значення та смисли, які 
слугують основою раціонального пізнання, засвідчуючи водночас 
існування та активність трансцендентального суб’єкта. Розкрити 
сутність смислопороджувальної активності людської 
суб’єктивності, сприяючи при цьому усвідомленню наукою свого 
зв’язку з життєвим світом, людиномірності й подолання наукової 
кризи – головне завдання трансцендентальної феноменології. 

Гусерлівський аналіз кризи науки і філософії органічно 
переходить у діагноз духовної кризи Європи. За Гусерлем, 
оскільки ми «у нашому філософуванні є функціонерами людства», 
то несемо особисту відповідальність і за буття,  і за смисл,  і за 
телос усієї людської спільноти. Втрата віри у науковий розум 
означає водночас втрату віри у смисл і телос людства.  Хоча усі 
здобутки математичного природознавства уявляються як 
«тріумфальне досягнення людського духу», це не заперечує 
дорогої ціни за його прорахунки. Тим-то, в міру спотворення 
раціоналізму крайнощами натуралізму та об’єктивізму, визрівала, 
і у ХХ ст. виникла криза наукового Розуму в значенні втрати віри 
у його позитивний вплив на людську історію. «Криза 
європейського буття, – підсумовує Гусерль, – має тільки два 
виходи: або занепад Європи у відчуженні від її власного 
раціонального життєвого сенсу, впадання у ненависть до духу і 
варварство, або відродження Європи з духу філософії завдяки 
героїзмові розуму, що має остаточно здолати натуралізм. 
Найнебезпечніше для Європи –  це втома»  [1,  с.  92].  Мислитель 
закликає європейців боротися проти «нищівної пожежі зневіри» і 
«навали сумнівів щодо загальнолюдської місії Заходу» – заклик, 
що звучить особливо актуально на тлі викликів, які постали нині 
перед світовою спільнотою. 
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Наталія Філіпенко (Київ) 
 

З ІСТОРІЇ ІДЕЙ КИЇВСЬКОГО НАУКОВО-
ФІЛОСОФСЬКОГО ТОВАРИСТВА (1914-1919): 

Є.В. СПЕКТОРСЬКИЙ ПРО ПАРАДИГМАЛЬНУ КРИЗУ 
ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ ПОЧАТКУ 

ХХ СТОЛІТТЯ 
 

Голова Київського Науково-філософського товариства (1914-
1919) – екстраординарний професор кафедри енциклопедії права 
та філософії права Університету св. Володимира Євген 
Васильович Спекторський, у доповіді на першому (після 
установчих зборів) засіданні, яке відбулося 23 листопада 1914 р., 
задекларувавши мету товариства – «внести свою частку у 
вирішення філософських проблем, висунутих нашим часом» [1, 
л. 2], констатував, що сучасна філософія переживає критичну 
епоху. Донедавна, зазначав доповідач, орієнтація на позитивну 
науку в основному зводила її роль до «філософської рецензії чи 
реферату науки», здавалось, що вона «підводить підсумки, як 
розвитку науки, так і свого власного розвитку. Філософ перестав 
бути шукачем істини і перетворився або на рецензента науки, або 
на історика філософії. Всі шляхи мислення видавалися 
пройденими» [1, л. 4–5]. Ця недавня усталеність філософії, на 
думку Спекторського,  так само як і в період занепаду античної 
філософії, супроводжувалася «закликами «назад» – назад до 
Канта, і з’явились неокантіанці, назад до Фіхте, Гегеля…, і 
з’явились неофіхтеанці, неогегельянці… і т. п. З допомогою 
префікса «нео» історія філософії була піднята на ступінь системи 
філософії» [1, л. 6].  

Однак стабільність змінилася філософською кризою, 
беззаперечною ознакою якої є скептицизм не лише на зразок 
релятивізму, який заперечує існування істини взагалі, а й такий, 
що відповідь на питання, сформульовані наукою і філософією, 
шукає в містиці та вірі. Тим самим, вона характеризується, як 
констатує Є. В. Спекторський, появою скептицизму стосовно 
науки як взірця для філософського знання,  яким вона була 
донедавна. Криза охопила всі сфери філософського знання. 
Зокрема,  в теорії пізнання все більшої ваги набувала точка зору,  



65 

 

що «всі так звані істини – це не більше, ніж економія наших 
розумових сил у боротьбі з тим вічно непізнаваним інкогніто,  яке 
іменується об’єктивним світом» [1, л. 9]. Є. В. Спекторський 
зазначає, що довгий час, незважаючи на відмінність у розумінні 
істини, існувало переконання про можливість і реальність пізнання 
об’єктивної та однозначної істини. Домінантні 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, а й щодо її необхідності. Основними трендами він вважає 
твердження, що істинне – те, що відповідає нашим потребам 
(прагматизм Джеймса), визнання множинності ізольованих 
суб’єктивних істин (доповідач використовує яскраву ілюстрацію 
італійського письменника Дж. Папіні, автора книги «Занепад 
філософів» (1906), для якого філософія – коридор готелю з 
безліччю дверей, де кожен займається своєю справою, не 
цікавлячись тими, хто живе поряд). Є. В. Спекторський пов’язує 
проблеми сучасної гносеології з руйнуванням попередньої 
наукової картини світу і формуванням нової – зміною уявлень про 
простір і час у природознавстві, відмовою від універсальності 
евклідової геометрії, виявленням гіпотетичного і навіть 
фіктивного характеру цілої низки аксіом, що складали фундамент 
наукового пізнання, надання переваги категорії можливості над 
категоріями дійсності та необхідності. Водночас, констатує він, 
сучасна філософія отримала у спадок багато інших питань, які 
потребують осмислення, хоч вони досліджуються також у 
психології чи біології –  зв’язок між душевним та тілесним,  
таємниця походження життя та мислення. Етика, естетика, 
філософія права перебувають у процесі становлення, дві останні – 
лише на самому його початку.  

Якщо всі попередні питання, за словами Є. В. Спекторського, 
стосуються кабінетної, шкільної, професійної філософії, то криза 
європейської культури, викликана світовою війною, перетворює 
на філософа кожну вдумливу людину [1, л. 15–16]. Війна, в перші 
ж місяці якої Німеччина перетворила Бельгію з однієї з 
найкомфортніших країн на руїну, на думку доповідача, показала 
невідповідність між декларованим і реальним станом 
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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?» [1, л. 19]. 
Відтак, тут Є. В. Спекторський знаходить додатковий аргумент 
для визначальності етичного 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 [1, л. 22]. 
 

Література 
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Оксана Терешкун (Чернівці)  
 

ТЕХНІКА РИТУАЛУ ЯК ОСНОВА АРХАЇЧНИХ 
СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПРАКТИК 

 
Споконвіків людство виробляло та використовувало техніку 

для забезпечення своєї життєдіяльності. Зародження людини і 
техніки відбулося одночасно. Археологічні знахідки 
підтверджують, що у всіх відомих культурах техніка була. Проте, 
як зауважив Л. Мамфорд, «самої збереженості кам’яних предметів 
виявилось достатньо для твердження про їх переважаючу 
значимість» [2, с. 41]. Надмірна увага тільки до матеріальних 
знарядь праці стала результатом небажання розглядати будь-які 
свідчення, крім тих, що базуються на матеріальних знахідках, 
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тобто на матеріальній техніці. Проте однобічним поглядом є 
розглядати 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]. Саме тому 
філософський аналіз техніки передбачає її розгляд у широкому 
контексті світоглядних орієнтирів, ціннісних настанов, а також 
соціокультурних практик. Однією з таких поширених архаїчних 
соціокультурних практик був ритуал.  

Повторюваність природних явищ (схід сонця, зміна пір року 
тощо) для первісної людини була прямим наслідком ретельного 
виконання щоденних, щомісячних або щорічних обрядів та 
ритуалів. Підтриманню такої ілюзії сприяли дивовижний порядок, 
одноманітність та 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,  що приводять у дію гігантський механізм,  є за межами її 
знання. Зате первісна людина вважала їх зрозумілими та 
доступними для управління за допомогою магічних ритуалів та 
обрядів. Магічні ритуали та обряди були, по суті, інсценуваннями 
природних процесів. Для отримання бажаного результату потрібно 
було просто, наслідуючи його, багаторазово повторювати. Таким 
чином,  магія –  це стародавній ритуал,  завдяки якому робиться 
спроба взяти під контроль природні сили. Ритуал – це безпосереднє 
обрядове дійство, практична сторона магії. 

З самого початку ритуальні взірці, так звані архетипи чи 
парадигми, мали для людини архаїчної культури надприродне, 
трансцендентне походження, тому що «в “первісній”, або 
архаїчній, свідомості предмети зовнішнього світу – так само, втім, 
як і самі людські дії –  не мають самостійної,  внутрішньо 
притаманної їм цінності» [3, с. 32]. Будь-який предмет чи явище 
набуває смислу, тільки якщо щось символізує або є частиною 
якогось символу, знаменує якийсь магічний акт. Необроблений 
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природний матеріал і виготовлений людиною предмет стають 
реальними, справжніми лише за умови їхньої причетності до 
трансцендентної реальності. Все позбавлене реальності, а отже і 
смислу,  якщо для нього немає взірцевої моделі.   Предмет чи дія 
отримують сенс та реальність виключно за умови відтворення 
певної прадії,  а тому «стають реальними лише тією мірою,  якою 
вони імітують чи повторюють архетип» [3, с. 55 ]. Освоєння 
первісною людиною навколишнього світу здійснювалося шляхом 
постійного вдосконалення обрядів, ритуалів, які символічно 
повторювали архетипну модель, що загалом і надавала реальності 
та законності всьому сущому.  

У рамках 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 
виступають як моделі для наслідування. Буття архаїчної людини 
знаходиться під впливом магії, яка трансформує буденний 
фізичний просторово-часовий континуум в сакральний, а техніка 
ритуалу переносить людину в 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 первнів» [3, с. 91]. У результаті такого 
перманентного повернення до першооснови 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 і 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 необхідність скеровувати надлишки енергії не 
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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, що характерні 
для раннього періоду виготовлення знарядь праці, зумовлені 
насамперед стандартизованою технікою ритуалу, тобто строгими 
повторюваними рухами танців та пісень, яка тривалий час 
зберігалася у первісних народів і досягала більш високого та 
вишуканого стилю у порівнянні з технікою виготовлення 
знарядь праці. Культурна діяльність отримувала пріоритет щодо 
ручної праці. Для нових духовних видів діяльності вимагалося 
більше, ніж просто дисципліна рук, м’язів, очей тощо, які 
необхідні при виготовленні інструментів та їх 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 напряму 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, які надавало їй її власне тіло: рухи, 
образи,  звуки.  В ритуалі ці засоби ставали загальним надбанням і 
цим самим сприяли згуртуванню людей.        

Спосіб життя первісної людини, що постійно 
супроводжувався ритуалом, – «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].   



70 

 

Проте ритуал мав не тільки позитивне значення для розвитку 
людини, суспільства, культури і техніки. Скеровуючи і 
впорядковуючи неусвідомлені імпульси первісної людини, ритуал 
часто заважав їй діяти і мислити розумно, перешкоджав розвитку 
свідомості, гальмував творчий початок. 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 посилювалась 
колективною формою буттєвості. Первісна людина формувала 
звички абсолютного контролю над своєю поведінкою, а втрату 
свободи компенсували колективна солідарність та передбачуваний 
порядок. Отже, ритуальна техніка та пов’язана з нею дисципліна, 
суворі моральні обмеження, що приписували табу, виявилися 
надзвичайно важливими для формування самоконтролю у людини, 
а згодом сприяли як технічній, так і культурній діяльності.   

Отже, техніка ритуалу заклала строгу основу порядку і 
смислу у житті людини. Первісна потреба в порядку і досягненні 
його за допомогою повторюваних дій була основоположною для 
всього розвитку людської культури. Завдяки порядку людина 
отримала певний контроль над власними ірраціональними 
поривами, емоційними імпульсами, деякий 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.  
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«Событие» – одно из ключевых понятий философии Жиля 

Делеза. Событие – это специфическая случайность или 
сингулярность, которая выходит за рамки системы или структуры. 
Событие автономно, парадоксально, проблематично. Оно 
трансгрессирует линейное процессуальное поле. 

В теории Делеза событие – это особый онтологический 
феномен,  который имеет три базовых параметра:  смысл,  время,  
серия. Соответственно, анализ события включен в изучение «логики 
смысла», «темпоральности», «различия и повторения». Событие 
становится точкой пересечения основных делезовских тем. 

Во-первых,  Делез отождествляет событие со смыслом как 
опосредующим элементом, который обеспечивает коммуникацию 
между означаемым и означающим, идеальным и реальным, 
духовным и материальным. Событие – это то, что инициирует 
любую сигнификацию, запускает семиотический механизм. 

В книге «Логика смысла» Делез утверждает, что «событие есть 
смысл», а «смысл есть событие» [1, с. 222]. Чем мотивирована такая 
эквивалентность?  По мнению Делеза,  событие –  это способ бытия 
смысла. «У смысла нет ни физического, ни ментального 
существования» [1, с. 39]. Смысл открывается нам как событие. 
Смысл существует только процессуально. 

Событие тесно связано не только со смыслом, но и с языком. 
«Между событием и языком имеется существенная связь»  [1,  
с. 39]. Событие высказывается, материализуется, интер-
претируется в языке. «Событие выражается в предложении» [1, 
с. 39]. Оно имеет лингвистическую природу. 
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Событие также имеет логическую природу. В книге «Что такое 
философия?» Делез и Гваттари определяют событие как концепт: 
«Концепт –  это событие,  а не сущность или вещь.  Он является 
чистым событием» [4, с. 32]. Осмысление события предполагает 
включение его в операции конъюнкции и дизъюнкции. 

Однако лингвистическая и концептуальная ангажированность 
события не исчерпывает все многообразие этого понятия. У 
Делеза событие также связано с вне-языковой средой. Событие, 
подчеркивает Делез, объединяет знаки и вещи. «Событие 
наличествует в языке, но оживает в вещах» [1, с. 45]. 

Здесь очевидна амбивалентность события. С одной стороны, 
событие локализовано в дискурсивном поле смысла, концепта и 
языка, а с другой стороны, оно принадлежит полю объектов. 
Событие «представляет одну из своих сторон как смысл 
предложения, а другую – как атрибут положения вещей» [1, с. 96]. 

Событие всегда расколото, раздроблено, расщеплено. Это 
особенно заметно в момент появления события. «На одной стороне 
часть события,  которая реализуется и свершается;  на другой –  та 
часть события, которая не может реализовать свое свершение» [1, 
с. 202]. Обе части события определяются временем. 

Во-вторых, Делез говорит о событии как о форме становлении 
мира. Сущность события открывается в процессе его 
саморазвертывания. Реализация события требует конкретной 
длительности, которая либо имеет пространственно-временную 
локализацию, либо выходит за ее рамки. 

Две версии реализации события Делез описывает при помощи 
понятий Хроноса и Эона, которые обозначают время в античной 
философии. Хронос представляет время каузальности. Здесь 
прошлое и будущее зависят от настоящего, которое служит 
точкой отсчета для любого события. Соответственно, событие 
объясняется причинно-следственной связью. Такое событие носит 
реальный характер. 

Эон представляет время не-каузальности. Здесь настоящее – 
точка, отмеченная понятием вдруг, от которой линия времени 
расходится сразу в двух направлениях: прошлое и будущее. 
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Соответственно, событие преодолевает причинно-следственную 
детерминацию. Такое событие носит идеальный характер. 

Идеальное, или чистое, событие неуловимо. Особенность 
«чистого события состоит в том, что оно есть нечто, что уже 
случилось или вот-вот произойдет, но никогда не есть то, что 
происходит прямо сейчас» [1, с. 93]. Здесь «событие происходит в 
мельчайший отрезок времени»; отрезок, «который меньше 
минимума длящегося времени» [1, с. 94]. 

Чистое событие «вводит интервал, длящийся в пределах 
самого момента» [см.: 2, с. 467]. Событие «приостанавливает», 
«подвешивает», «заключает в скобки» настоящее. Событие – это то, 
что разрывает обычный континуум. Событие учреждает новую 
картину мира, создает новую темпоральность. 

События, которые маркированы каузальной связью, имеют 
четко выраженный эффект. Эти события мы наблюдаем. 
Например, исторические или политические события (войны, 
битвы, бунты, революции). Здесь событие – это то, что «соединяет 
“до” и “после” в становлении» [2, с. 467]. 

События, которые разрывают с каузальной связью, часто 
невидимы. Мы их не наблюдаем, но они позволяют нам 
проникнуть туда, где нет настоящего, а прошлое и будущее 
сливаются в одну точку. Переживание и понимание такого 
события крайне затруднено. Однако оно «подает нам знаки и 
ожидает нас» [1, с. 199]. 

Идеальные события – это «события иной и более глубокой 
природы, чем реальные события, которые они определяют в 
порядке решений» [3, с. 203]. Такое событие носит космический 
характер и пребывает в вечности. Именно оно зачинает Эон или 
эпоху человеческой истории. 

Идеальное событие не существует без реального воплощения, 
но и не сводится к нему. Делез подчеркивает нейтральность, 
бесстрастность, индифферентность события к индивидуальному и 
коллективному, единичному и всеобщему. Однако Делез также 
считает, что все перечисленное образует константу, без которой 
событие не обладает вечной истиной и не отличается от своих 
актуализаций во времени. 
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В-третьих, Делез связывает событие с серией. Серия – это 
«модель, основанная на сопряжении событий» [1, с. 242]. Серия 
объединяет события общей темой, сюжетом, историей по формуле 
«это – N». Например, «это – Апокалипсис». Здесь Событие 
развивается как серия событий: предсказание Апокалипсиса, его 
ожидание, его свершение, etc. 

Апокалипсис – это «уникальное Событие, а все другие 
события являются его фрагментами или частями» [1, с. 85]. Оно 
есть некое Х,  которое должно получить свой смысл в серии 
других событий. Апокалипсис – это «Событие, в котором 
коммуницируют и распределяются все события» [1, с. 85]. 

Данное Событие носит экстраординарный характер. Для его 
обозначения Делез находит удачное слово aliquid – пустое место, 
лакуна. Оно обретает свой смысл в серии толкований, 
интерпретаций, разъяснений. По мере того, как мы начинаем 
придавать ему какие-либо предикаты, формируются 
репрезентирующие его серии. 

Соответственно, Апокалипсис – это «Событие, 
коммуницирующее со всеми другими событиями и 
возвращающееся к себе через все другие события» [1, с. 237]. Оно 
бесконечно отражается в своих сериях, но имеет редуктивную 
природу. Здесь различие и повторение сжимаются в точку. 
Апокалипсис – это «одно Событие для всех событий» [2, с. 239]. 

Итак, Делез предлагает оригинальную философию события. 
Определяя событие в терминах смысла, концепта, времени, серии, 
интерпретации, он дает панорамное видение события. 
Многогранный подход Делеза к проблеме события формирует 
прочный фундамент эвентологии ХХI века. 
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Марія Альчук (Львів), 
 Сюзана Франк (Берлін) 

 
ПРОБЛЕМА ДОВІРИ У КУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ 

 
У життєдіяльності людей важливою є взаємна довіра.  Чи 

можна поважати людину, яку не розумієш і не довіряєш? Чи може 
довіра виступати засобом самообману, коли не розумієш 
співбесідника?  Чого потрібно навчитися та як треба довіряти у 
процесі спілкування? Такі питання завжди хвилюють і 
потребують відповіді. Довіра має об'єднувати людей у суспільстві, 
тому треба формувати її поступово та впевнено. 

Феномен довіри досліджували багато науковців, але переважно з 
економічних, соціологічних, психологічних, політологічних та 
теологічних позицій (Е. Гідденс, Р. Емерсон, К. Ерроу, Н. Луман, 
М. Розенберґ, А. Селігмен, Т. Скрипкіна, Ф. Фукуяма, П. Штомпка). 
Так, Н. Луман у праці «Влада і довіра» наголошує на складності й 
непрозорості сучасних суспільств, зазначаючи, що довіра є 
необхідною умовою їхнього розвитку. Він розмежовує поняття 
«довіра» (важливий елемент міжособистісних стосунків) і 
«впевненість» (виникає в політиці чи економіці). 

Ф. Фукуяма розкриває довіру як характерну особливість 
розвиненого людського суспільства та цінне економічне джерело 
добробуту і стабільності влади. Так, довіра визначає 
прогресивність суспільного життя. На його думку дуже багато 
економічних змін можливі лише тоді, коли люди довіряють одні 
одним. Він підкреслює важливість довіри на всіх рівнях розвитку 
суспільства, виділяючи три головні постулати: її не можна 
гарантувати (бо постійно оновлюється); її не можна вимагати (не 
залежить від волі людей);  реалізує себе різними шляхами 
(відповідно до внутрішніх запитів).  Зазначимо,  що довіра між 
людьми, яка домінує у культурній сфері, значущо впливає на 
формування економічних інституцій. Зокрема, культури з 
високим ступенем довіри характеризуються високорозвиненими 
інститутами посередництва, тому мають вагомі переваги в 
конкурентних змаганнях. 
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А. Селігмен (англійський дослідник) опублікував книгу 
«Проблема довіри». Для нього довіра є суттєвою складовою всіх 
стійких суспільних систем. Довіра у власному становленні 
визначає специфіку сучасності. Він розглядає довіру на 
первинному міжособистісному рівні, яка також започатковує 
формування загальної суспільної. Важливим аспектом 
підтримання суспільної довіри на достатньому рівні є 
обов’язковість виконання обіцянок. Довіра виникає як 
специфічна форма обміну, яка регулює не лише сферу 
неформальних та приватних взаємостосунків, а й публічні та 
інституційні сфери (державний лад, економіку). 

Наприкінці XX на початку XXI століть проблему довіри 
досліджують також сучасні українські науковці. Зокрема, 
С. Ворожбит, О. Гуменюк, М. Гоч, В. Зінченко, Р. Коваль, 
В. Шинкарук аналізують зміст, характерні особливості, 
спрямованість, співвіднесеність понять “довіра”, “віра”, “недовіра”. 
Дослідники зазначають, що довіра – це досить складне і широке 
поняття. В умовах пізнавально-інформаційної свободи, 
культурного розвитку проблема довіри є актуальною як в 
теоретичному так і в практичному аспектах. Довіра потрібна у 
ситуаціях, коли відсутня необхідна інформація для прийняття 
рішень і подальших дій. Поняттю “довіри” надається багато 
різноманітних значень. Виокремлюють суб’єкт-суб’єктні чи 
суб’єкт-об’єктні відносини у соціумі, в основі яких має бути 
впевненість,  що люди виконують всі покладені на них функції та 
обов’язки. Визначаються характерні риси довіри – взаєморозуміння, 
взаємна повага, надійність, відповідальність, компетентність, 
турбота про інтереси та потреби кожного співрозмовника. 

Феномен довіри має розкривати відповідність реальності 
нашій проекції, тобто, впевненість у тому, що об'єкт довіри буде 
саме таким, яким ми його собі уявляємо, відповідно до певних 
норм та вимог.  Довіра –  це ментальний стан,  що виражає 
суб'єктивну оцінку вірогідності та передбачає формування певної 
емоційної настанови на здійснення очікуваного, проявляючи 
взаємність і відповідальність. Відзначимо також важливу 
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специфічну рису довіри – неможливість або відсутність 
достатнього підтвердження, гарантій. 

Зазначимо,  що довіра –  це досить складне утворення,  яке 
розкриває національні особливості людини – знання, почуття, 
цінності, менталітет. Сучасні дослідження у гуманітарній сфері 
якраз акцентують увагу на індивідуальних якостях конкретної 
особи, а не людини загалом. Також виокремлюється роль 
духовного самовизначення особи (не категорія “довіри”, а довіра 
у значенні особистісної властивості). Зокрема можна відзначити, 
що довіра як духовна сутність приводить до поєднання образу 
світу із моральним законом особи. 

29 вересня 2011 року у Львові відбулася Академічна конференція 
на тему “Реформи через довіру” в рамках IV Екуменічного 
соціального тижня (ЕСТ) за участі провідних експертів з України та із-
за кордону. Виокремлені питання про спорідненість вчень Церкви та 
соціального життя суспільства, про важливість проведення реформ, 
які вимагають довіри. Зокрема, релігія і право в житті суспільства 
виконують кардинально протилежні ролі, проте щодо проведення 
реформ їхня співпраця є необхідною. 

Довіра для української нації – це передумова і головний рушій 
соціально-економічного та культурного розвитку громадянського 
суспільства. Формується довіра самою людиною у процесах 
активної діяльності, у пошуках сенсу особистого життя, у 
самовдосконаленні. Багатовимірність і розмаїття феномену довіри 
виробляє його системне розуміння. Для українських людей 
сьогодні не вистачає ефективної комунікації. Довіра громади до 
влади (яка сприяє прийняттю реформ) – перший крок до 
порозуміння. Відзначимо, в Україні, яка сьогодні є державою 
майже тотальної недовіри, а найчіткішим показником цього є факт, 
що населення зменшилося майже на 15% за вісімнадцять років (на 
сім мільйонів). Також 60 відсотків молодих людей стверджують (за 
опитуванням),  що якби вони мали нагоду,  то виїхали б за межі 
України. Це свідчення недовіри до виконавчої та судової влади. У 
період розчарувань довіра – саме той визначальний фактор, який 
може стати об’єднавчим для українців. 
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Лілія Борисевич (Івано-Франківськ) 
 

УНІВЕРСАЛІЗМ ТА ПАРТИКУЛЯРИЗМ 
У СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОЦЕСІ 

 
На сучасному етапі розвитку суспільства надзвичайно 

актуальною для будь-якого народу є необхідність чіткої 
диференціації своєї національної специфіки у світовому історико-
культурному процесі. 

Активізація культуротворчого процесу в Україні й загалом у 
світі, стратегія відродження національної культури диктує 
необхідність нагального розв’язання комплексу завдань, які 
стосуються творення, збереження, поширення та засвоєння 
духовних надбань нації. 

Культура кожної епохи постає перед нами як цілісне 
утворення, що характеризується самобутністю, самодостатністю, 
гармонійним поєднанням окремих елементів, наявністю загальних 
форм духовного життя. Стійким всезагальним соціокультурним 
зв’язком індивідів у просторі і часі.  Ця властивість культури 
окреслюється поняттям холізм (з грец. – цілісність). 

Однак окрім цілісності культурі притаманна й 
багатоманітність, внутрішня суперечливість, що виявляється як 
цілий спектр різноспрямованих тенденцій, рухів, стилів, традицій. 
Ця багатоманітність культури визначається за допомогою поняття 
поліморфізм (з грец. – багатоманітність). 

Слід зазначити, що проблема існування світової культури як 
певної цілісності та її співвідношення з етнічними та національними 
культурами не має в культурології однозначного тлумачення. 

Частина вчених заперечує існування світової культури і 
відстоює ідею множинності культур. Їхні опоненти висловлюють 
переконання в тому, що реально існують не лише національні 
культури, а й культура світова. 

Історія культурології у цьому плані демонструє тривале 
протистояння двох протилежних концепцій – партикуляризму та 
універсалізму, які ґрунтуються на відповідних світоглядних настановах. 

Партикуляризм – це світоглядна настанова на роз’єднаність 
культур, практика культурного розмежування. 
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Партикуляризм пов’язаний із глибокою людською потребою 
у культурній ідентифікації, збереженні культурної самобутності, 
бажанням пізнати самого себе. 

Для партикуляристської свідомості характерне протиставлення 
за принципом ми – вони, свої – чужі, Захід – Схід, Північ – Південь. 

Національну культуру не можна обмежувати якимись рамками. 
Її потрібно розглядати як цілісну систему, багатогранність і 
різнобічність якої дозволяє нам глибше зрозуміти особливості 
етнічного світосприйняття та світорозуміння. 

Культурне успадкування в періоди глибоких соціальних 
перетворень, як правило, має дві основні фази: деструктивну 
(недооцінка культурної спадщини й навіть її знищення) і 
конструктивну (культурний ренесанс, часткова «реабілітація» 
спадщини, створення нової системи цінностей). 

Збереження національно-культурної самобутності народу 
знаходиться в прямій залежності від сталості культурних традицій. 
Існує і зворотний зв’язок: чим слабкіші ці традиції, тим більше 
вони деформуються під впливом запозичень із інших культур. 

Цей складний і суперечливий процес виявляється у 
співвідношенні традиційного і новаторського в людській діяльності. 

Складні соціально-економічні, політичні та духовні колізії 
першої чверті ХХ ст. примусили багатьох вчених глибоко 
проаналізувати культурний розвиток людства, щоб визначити 
прогностичні шляхи його розвитку. Праця О. Шпенглера 
«Сутінки Європи» стала своєрідним філософським бестселером. 
Людство для О. Шпенглера було «порожнім словом», «зоологічним 
явищем». Для нього культура – це живий організм, що помирає у 
межах тисячі років, залишаючи після себе форму – цивілізацію.  

Спираючись на широке коло емпіричного матеріалу, 
накопиченого археологією, етнографією, порівняльним 
мовознавством та іншими галузями гуманітарного знання, він 
протиставив ідеям європоцентризму, історизму «лінійної» 
спрямованості свою концепцію множинності культур. 

Людська культура, на його переконання, є виявом органічного 
життя Всесвіту: кожен «культурний організм» існує як своєрідна 
монада,  замкнена в собі та закрита для сторонніх впливів.  Кожна 
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культура живе своїм власним життям, вона народжується, зростає, 
старіє та вмирає. 

Кожна культура має свою «душу»,  яка виявляється в 
особливому світобаченні та світорозумінні. Кожен тип культури 
має свої власні оригінальні особливості,  що стосуються,  перш за 
все, релігійних вірувань. Це призма погляду на світ, що дозволяє 
сформувати унікальну морфологію. В такому разі її можна 
досліджувати в якості специфічної фізіогноміки в тому розумінні, 
яке вкладає в цей термін О.  Шпенглер,  маючи на увазі 
принципову самобутність кожної культури. 

Автор 12-томной праці «Дослідження історії» А. Тойнбі чітко 
наслідує емпіричний підхід. Він розмежовує історію людства на 
локальні цивілізації – «монади», свого роду «соціальні атоми», що 
існують незалежно один від одного. Проте він зазначав, що 
зрозуміти історію однієї з них неможливо без врахування її 
взаємозв’язків з іншими. Лише в межах певного «поля історичних 
досліджень», яке охоплює значний часовий простір і включає ряд 
локальних культур, можна пояснити ті процеси, що відбуваються 
в кожній з них. 

Дослідження останньої чверті ХХ ст. дещо розширили 
наукові уявлення про культуру.  

Зацікавлення іншими культурами, бажання вступити в діалог 
і взаємодію з ними –  не менш давня тенденція в культурі,  ніж 
партикуляризм, і ця тенденція відома як універсалізм. 

Універсалізм (від лат. universum – Всесвіт, світ як цілісність) 
розуміють як світоглядну та культурфілософську настанову на 
культурний синтез, показ доказів утвердження та існування 
єдиної загальнолюдської культури. 

Гуманістичний ідеал людства, близький до ідеї 
універсальності людського роду, проголосили мислителі доби 
Відродження. Однак особливої популярності ідеї універсалізму 
набули в добу Просвітництва. 

Концепцію єдності людства виклав у своєму творі «Виховання 
людського роду» Г. Лессінг. Й. Гердер у праці «Ідеї до філософії 
історії людства» стверджував, що людський рід на землі – це одна 
порода людей.  І.  Кант обґрунтував засади універсалізму у своєму 
творі «Ідея загальної історії з всесвітньо-громадянської точки 
зору», де він висловив думку про те, що людство повинно 
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розвинути свої природні якості за допомогою моралі та перейти від 
стану потенційної війни до стану «вічного миру». 

Сьогодні можна сказати, що полівимірна культура європейських 
народів зустрілася з новим системним утворенням – це сучасна 
західна цивілізація. Цінності цього системного утворення є 
ширшими, ніж цінності окремих спільнот. Деякі з них зачіпають 
етнічно-родові особливості народів, національні інтереси. 

Національні культури західноєвропейських країн 
самореалізуються вже не стільки у власному соціокультурному 
полі, скільки в полі культури об’єднаної Європи. Питання 
співвідношення власних культурних детермінант окремих народів 
(територія, спосіб світобачення, релігія тощо) із 
загальнообов’язковими детермінантами спільного європейського 
дому – уже не стільки питання культурології, скільки політики, 
міжнародного права тощо. 

Низка тенденцій у розвитку сучасної західноєвропейської 
цивілізації зачіпає етнічно-родові особливості народів, стирає 
межу між національним і загально-цивілізаційним елементами у 
розвитку культури. 

Зближення культур передбачає не стирання їхніх 
особливостей, а збереження самобутності і разом із тим 
долучення автономних культурних утворень до широкого та 
багатовимірного міжкультурного діалогу. 

 
 

Святослав Вишинський (Київ) 
 

ВТОМА ВІД ІСТОРІЇ І КІНЕЦЬ ГУМАНІЗМУ 
 
Кінець Просвітництва – це не лише завершення епохи 

гуманізму, але й кінець досвіду знання в його властиво 
европейському значенні – як «гнозису», спрямованого пізнання 
дійсного стану речей з висоти божественного Одкровення або ж із 
дна адамічної богозалишеності, через призму суб’єкт-об’єктної 
бінарності «істинного» та «хибного», «реального» та 
«ірреального». Саме такого знання, з перспективи якого 
відкривається сама можливість смислу – такого значення та мети,  
що лежать за межами данності, а тому передбачають 
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відсторонений погляд суб’єкта пізнання, неуникну дуальність як 
критерій не тільки розрізнення і верифікації – але й, сутнісно: 
відмежування від ірреального, ілюзорного, фантомів 
матеріальності.  Дуалізм відтак є передумовою модерновості і 
самого Просвітництва – орієнтації на пізнання-як-заглиблення в 
суть речей – і,  спрямований у часі,  він же є – передумовою самої 
історичності, де під історичним переживанням вічності слід 
розуміти її осмисленість чи, іншими словами: сюжетність, буття-
до-фіналу як спосіб колективного буття-до-смерті як до кінцевої 
необхідності – а, отже: достовірності [4, с. 264]. 

Пост-модернова втома від історії є не що інше,  як втома від 
буття, наближення епохи Ніцшевих «останніх людей», котрі 
«придумали щастя» [3, с. 17]. Пошук істини втрачає сенс, а знання 
вже не дарує осмисленості існуванню смертних, які більше не 
бажають чути про смерть –  а з тим позбуваються і гостроти 
переживання. Байдужість до знання найперше проявляється в 
його автоматичному поширенні – і такому ж поверховому 
засвоєнні, котре перетворюється на своєрідний спосіб розваги, 
доведення власного все-ще-існування через мінімальну 
рефлексію, яка не загрожує ані серйозними розумовими 
викликами, ані глибинним екзистенційним досвідом. 
Парадоксальним чином саме т.зв. «інформаційна» доба є часом 
цілковитої і, напевно, остаточної нівеляції знання: надмір знаків є 
найкращим свідченням їхньої девальвації: «Чим досконаліша 
техніка передачі інформації, тим посереднішим, вульгарнішим, 
сірішим стає її зміст» [2, с. 59]. 

Невипадково ситуація постмодерну співпадає з піком 
електронно-технічного розвитку, домінацією «розумних 
технологій», чиї досягнення обернено віддзеркалюють деградацію 
біологічної людини. Остання – більше на вольовий Робітник [5, 
с. 235], що мобілізує стихії і кидає виклик реальності, але радше 
перша із роду «заколисаних»  елоїв [1,  с.  17].  Перетворення і 
об’єктивної дійсності через призму її очей, і внутрішнього 
чуттєвого буття людини на потік знаків, кодованих електронними 
пристроями, що врешті, як і свого часу соціальні інститути, 
повністю заступають собою досвід безпосереднього співдотику з 
буттям – це «перший дзвіночок» кінця свободи, людини, історії і 
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самого буття. «По кому подзвін»? Убивцям божественного 
належить оплакувати себе, адже відречення від істини – як 
відречення від смерті – є відреченням від самого життя. 

Невдоволеність дійсністю – те, що у фантастичному сценарії 
Артура Кларка стає першим кроком до людини, через убивство 
Іншого, зміну і підкорення світу («Divide et impera!») – себто 
через онтологічне і темпоральне відмежування свідомості у 
просторі і часі від чужорідного «там», від уже і ще недосяжного 
«тоді» – нині, схоже, вичерпується. І цей процес характеризує не 
депресивні периферійні зони цивілізації, але її епіцентр – ту 
новітню Вавилонську вежу, на зведення якої було покладено 
стільки жертв протягом тривалої людської історії. Яка 
завершується на її вершині. Біблійна легенда про вавилонську 
катастрофу, наслідком якої стало Шміттове розрізнення на 
«своїх» і «чужих», а відтак і – новий діалектичний виток історії як 
перманентного поступу і боротьби за смисл майбутнього, як 
конкуренції проектів,  а тому і свободи –  вибору та орієнтації в 
«життєвому світі» – є пересторогою для нас. Ми як ніколи близькі 
до останнього, найвищого уступу перед небом, котрий у дійсності 
може обернутись першим уступом Пекла – або, у кращому, 
початком деградації і відкочування на стартові позиції історії. З 
яких наступного разу ми, можливо, оберемо кращий шлях. 
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Сергій Возняк (Луцьк) 
 

СУЧАСНА ГУМАНІТАРНА ОСВІТА:  
МЕТОДОЛОГІЧНІ КОНЦЕПТИ 

 
Загальну проблему сучасної теорії виховання, з погляду 

філософії освіти, можна сформулювати так: чи відповідає вся 
система освіти і виховання природі людини? Чи можна взагалі 
адекватно судити про цю природу (сутність) та відтворити її у 
якості певної моделі? 

У сучасній філософсько-педагогічній літературі багато 
йдеться про потребу в гуманізації та гуманітаризації освіти, про 
духовне відродження, про формування духовних пріоритетів... Як 
правило, слова ці лишаються черговими кліше. Адже необхідне, 
насамперед, чітке уявлення про сам процес розвитку особистості, 
як і про те,  що конкретно вкладається у поняття гуманізації 
виховного процесу та й самого гуманізму. 

Потреба в гуманізації будь-якого ставлення до людини (у 
тому числі – педагогічного) зрештою дійсно «визріла». Досить 
довго про людину в цій країні ніхто навіть не згадував, оперуючи 
поняттями «класи», «маси», «трудящі», «народ». Коли ж, нарешті, 
згадали, то відразу обізвали її «фактором», поставивши у центр 
політичного, ідеологічного, економічного, виховного та іншого 
впливів. Але, всупереч досить масовим у суспільній свідомості 
уявленням, це ще далеко не гуманізм. 

Сучасні проблеми організації суспільства полягають у 
необхідності залучення його у світове співтовариство, у хід 
світової цивілізації, у створення умов для вільного та 
повнокровного розвитку людини. Інакше втрачає сенс і 
незалежність,  і державність,  і всі слова та сили,  витрачені на 
доведення необхідності демократизації та відкритого суспільства. 
Але поки що у системі освіти дуже мало змін,  які б могли 
забезпечити такі умови (хоча немає і економічних та соціально-
політичних, чим часто виправдовують зневагу держави до освіти. 
Хотілося б нагадати, що ці останні умови творяться теж людьми, і 
становлення людини передує її діям. Економлячи на освіті, 
економіку не підтримати, зате можна втратити все інше). 

Мова насправді про те, яку мету реально ставить перед собою 
педагогіка як у теорії, так і на практиці. Авторитарна система 
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освіти теоретично мала за мету «формування цілісно розвиненої 
особистості», що мусило бути досягнуто цілим комплексом 
виховних засобів із розряду «ідейно-політичного», «морально-
етичного», «патріотично-інтернаціонального», естетичного, 
демографічного та інших «виховань». За декларованим гаслом 
«всебічності розвитку», по суті, проступала реальна потреба 
суспільства у формуванні стереотипної особистості, «гвинтика» 
суспільного процесу, який функціонально виконував би свою 
соціальну роль. Суспільна ситуація змінилась (?), але у вихованні 
змінились лише слова, суть же – залишилася. Замість 
«інтернаціонального» – патріотичне, замість «ідейно-
політичного» – «національно-свідоме». Стереотипи живучі. Але 
тут багато і свідомого бажання: адже так «легко» і спокусливо 
керувати «гвинтиками». 

Авторитарна педагогіка досить успішно справлялася із 
соціальним замовленням, і, радше всупереч їй, аніж завдяки, 
духовний потенціал суспільства не був втрачений повністю. 
Зрозуміло, чому комусь вигідно її зберегти: адже функціонально-
розсічена особистість, «маленький» виконавець якраз і є не лише 
продуктом, а й найбільш слухняним знаряддям тоталітаризму. 
Але навіть не це є найстрашнішим. 

Природа людини полягає у її нерозривному зв'язку зі своїми 
родовими підвалинами, соціокультурними основами, які 
опредметнені в культурі. Освіта, яка орієнтується на ідеологічно 
«вирахувані» цінності, автоматично відчужує людину від 
світового духу, від культурної цілісності, засвоєнням якої вона 
тільки і становить себе у якості особистості.  Ідеологізація,  чи 
навіть –  абсолютизація точок зору в шкільних предметах –  
гнітить, придушує творчі інтенції учня, звідси походять і 
сумнозвісні огида до навчання, заперечення будь-якого ціннісного 
досвіду, який виходив би з уст вчителя, «подвійна мораль», 
культурний нігілізм і бездуховність. 

Зв'язок людини зі своїми культурними основами, 
переживання чуттєвого зв'язку,  своєї єдності зі всім людством,  з 
культурою та духом свого народу – те, що можна визначити як 
найбільш широке розуміння духовності. Духовність постає як 
усвідомлене переживання своєї причетності до світової та 
національної культури, до її ціннісних Абсолютів, самосвідомість 
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особистості у якості носія певної вищої істини, залучення до 
загальнолюдської моралі та краси. 

Духовність вимагає особистісного самовизначення людини, її 
світоглядного розвитку. Коли ж замість культури, замість історії 
людського духу нав'язується система установлених знань, 
розвиток відбувається однобічно, поза цінностями культури. 

Звідси і всі проблеми сучасної педагогіки,  яка так само,  як 
інші сфери суспільного розвитку, несе у собі тягар тоталітарного 
спадку. Суть навіть не у закликах до формування «національно-
свідомої ідеології», «державницького світогляду»(тобто ка-
зенного?). Суть у тому, що як і раніше, особистість залишається 
простим об'єктом виховного впливу. Сучасне інформаційне 
суспільство створює низку підстав для поглиблення 
маніпулювання особистістю (та й цілими «масами»), однак, на 
наш погляд, дає можливості для розширення системного поля 
становлення культурної особистості.  

На наш погляд, загальним змістом переорієнтації процесу 
освіти в умовах інформаційного суспільства має бути повне 
переосмислення та заміна самого фундаменту педагогічних 
стосунків. Від «суб'єкт-об'єктної» організації слід переходити до 
формування умов «суб'єкт-суб'єктних» стосунків у рамках 
педагогічного процесу.  

На практиці такий педагогічний процес будується як творча 
діяльність колективу співтворців, де «об'єктом» постає 
культурний спадок, наукові, естетичні, релігійні та філософські 
цінності людства, представлені як у інформаційних системах, так 
(і це головне!)  у реальному процесі спілкування,  який ми 
називаємо «виховним». Головним є те, що у педагогічній 
співпраці кожен її учасник здійснює власний розвиток, творчо 
відтворюючи опредметнений у змісті навчання загальнолюдський 
досвід. Культура людства, переплавляючись через предмет освіти, 
формується в особистісну культуру людини, в сукупність її 
ціннісних, світоглядних та пізнавальних настанов і якостей. 
Відбувається реальне становлення, формування світогляду всіх 
учасників педагогічного процесу, творче й усвідомлене 
становлення небайдужого (діяльнісного) ставлення особистості до 
світу, суспільства, людини. Сучасна інформатизація суспільних 
зв’язків надає багато можливостей для цього,  але й формує цілу 
низку загроз, котрі по-новому змушують замислитися над 
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питаннями маніпулювання як людською свідомістю взагалі, так і 
становленням особистості. 

Зауважмо, мовиться про заміну самого способу мислення у 
педагогіці. «Новий» тип мислення, на відміну від «старого» 
(авторитарно-настановчого), постає як насичений духом співпраці 
та співтворчості, пронизаний Духом людської культури. 
Безавторитарна педагогіка становить в історії людської культури 
давню плідну традицію, маючи своєю інтегративною ідеєю 
саморозвиток особи у живій співтворчості, спільному розвитку, 
особливо в умовах інформаційного суспільства. Формування умов 
такого процесу і є, на наш погляд, головним завданням сучасної 
філософії освіти та педагогічної практики. 

Отже, саме гуманістична спрямованість освіти відповідає 
потребам становлення громадянина, у кінцевому підсумку, 
вільного та демократичного суспільства. Переорієнтація 
педагогічної теорії та практики у напрямку безавторитарної 
педагогіки, деідеологізації освіти, її гуманізація, винесення у 
центр педагогічної уваги умов виявлення творчої інтенції 
особистості, формування умов і можливостей її широкого 
залучення до загального культурного спадку і вільної світоглядної 
орієнтації –  все це має стати змістом вирішення проблем ста-
новлення сучасної національної освіти та виховання. 

 
 

Ярослав Гнатюк (Івано-Франківськ) 
 

ЛОГІКА КОМУНІКАЦІЇ ІСТОРИЧНИХ ЛОГІК  
ЯК 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 і 
функціонального етапів розвитку теорії тверджень. Із 
граматичним етапом розвитку теорії тверджень співвідноситься 
теорія суджень формальної і метафізичної логіки Аристотеля, із 
дефінітивним етапом – теорія суджень діалектичної логіки 
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Г. Гегеля, а із функціональним етапом – теорія висловлювань 
логіки предикатів Г. Фреге. 

В історичному аспекті теорія суджень Г.  Гегеля і теорія 
висловлювань Г. Фреге є запереченням теорії суджень 
Аристотеля. Водночас, беручи до уваги те, що діалектична логіка 
заперечує формальну, теорія суджень Г. Гегеля потенційно 
містить можливість заперечення не тільки теорії судження 
Аристотеля,  а й теорії висловлювань Г.  Фреге.  В логічному 
аспекті теорія висловлювань Г. Фреге є запереченням теорії 
суджень Аристотеля,  а теорія суджень Г.  Гегеля – запереченням і 
теорії суджень Аристотеля і теорії суджень Г. Фреге. Теорія 
суджень Г. Гегеля в перспективі логічної реконструкції 
діалектики логічної теорії тверджень набуває статусу 
діалектичного заперечення, а саме заперечення заперечення, 
постає 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 логіка 
Аристотеля та діалектична логіка Г. Гегеля, на фізичній – логіка 
предикатів Г. Фреге. У формальній і метафізичній логіці 
Аристотеля міркування вважається логічним організмом, а типи 
міркувань описуються природною, натуральною мовою, за 
аналогією із видами тварин та формами їхніх органів. У 
діалектичній логіці Г. Гегеля 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 Г. Фреге міркування 
розуміється як логічна речовина,  що складається із молекул та 
атомів яким в одному випадку відповідають складні та прості 
висловлювання, в іншому – прості висловлювання та імена. Вони 
описуються штучною, формалізованою мовою, за аналогією із 
фізикою речовини або фізичною хімією. Логіка комунікації 
історичних логік є генералізацією теорії суджень формальної і 
метафізичної логіки Аристотеля, теорії суджень діалектичної 
логіки Г.  Гегеля і теорії висловлювань Г.  Фреге та містить у 
модернізованому вигляді їхні фрагменти. Із формальної і 
метафізичної логіки Аристотеля логіка комунікації історичних 
логік злучає до складу своєї теорії суб’єктно-предикатну структуру, 
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із діалектичної логіки Г. Гегеля – дефінітивно-специфікативну 
структуру, із логіки предикатів Г. Фреге – пропозиційно-
функціональну структуру. Перелічені структури складають 
логічний універсум тверджень логіки комунікації історичних логік.  

У логіці комунікації історичних логік дефінітивні 
специфікації є предикативними комунікаціями. У граматичному 
стилі та пропозиційному типі предикації комунікаторами є 
суб’єкт як дефінієндум і предикат як дефінієнс,  а в 
математичному стилі та функціональному типі предикації 
комунікаторами виступають 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 їхні 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. 

 
 

Сергій Дєнєжніков (Суми) 
 

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФОРСАЙТУ В 
РОЗВИТКУ КОНВЕРГЕНТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
На початку ХХІ століття у зв’язку з широким 

розповсюдженням високих наукомістких технологій та комплексу 
NBICS-конвергенції постає широке коло питань щодо перспектив 
розвитку високих технологій та їхнього впливу на суспільне та 
індивідуальне буття людини. В епоху глобальних трансформацій, 
змін та криз нагальним постає питання про зміну специфікації 
наукового та технологічного розвитку людства в цілому, що, 
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своєю чергою, викликає запити щодо їхнього глибокого 
переосмислення та переоцінки.  

Сучасне суспільство визначається тенденціями до зростання ролі 
та впливу науки, використання знань у технологічному виробництві 
всіх галузей економіки та послуг, з одного боку, і той факт, що сучасна 
наука майже повністю зрослася зі своїми технічними та 
технологічними додатками – з іншого. Потрібно констатувати, що 
технологічний розвиток держави прямо-пропорційно залежить від 
того, наскільки суспільство задіяне в ньому. 

Науково-технологічний розвиток стає засадою формування 
постіндустріального суспільства, яке характеризується глибокими 
культурними та соціальними трансформаціями з урахуванням 
росту значення науки і наукових досліджень та значним 
зростанням наукомістких технологій. Новітній етап глобалізації 
суспільно-економічного розвитку вносить цілу низку проблем 
взаємодії сфер науки і технологій, з якими недостатньо 
справляються відповідні соціальні інституції. Вирішенням цих 
проблем може стати розвиток міждисциплінарних та 
конвергентних технологій, що використовують досягнення 
високих технологій і новітні досягнення сучасної науки. Феномен 
конвергенції науки і технологій, на думку більшості сучасних 
дослідників, дозволить здійснити розвиток нового технологічного 
ладу, який відбувається за такими основним напрямками: 

- розвиток окремих галузей – флагманів нового 
технологічного ладу (комплекс НБІКС) – нанотехнології, 
біотехнології, інформаційні технологій, когнітивні науки та 
соціальні технології; 

- запровадження вищеназваних технологій у всі сфери 
людської життєдіяльності; 

- розвиток принципово нових конвергентних технологій, які 
забезпечують сходження і взаємопроникнення технологій і науки 
(оскільки найбільш цікаві результати ми отримуємо в «точці 
зіткнення» провідних галузей); 

- конвергентні технології мають великий футуристичний 
потенціал: всепроникність, необмежена інформаційна 
доступність, конструювання людського тіла та свідомості (hi-
hume, трансгуманістичні перспективи) тощо; 
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- конвергентні технології пред’являють нові вимоги до 
природи людини, якості людського потенціалу 
(гуманотехнології), і в тому числі, до підготовки й освіти нових 
спеціалістів у галузі науки і технологій (професійна 
компетентність) [2, c. 67-68]. 

Зазначимо, що вагомим чинником постає проблема 
прогнозування розвитку хай-тек. Одним із найбільш прийнятних 
методів у вирішенні цього питання є застосування методу 
форсайту. Ідея форсайту сформувалася в результаті конвергенції 
можливостей сучасних розробок у галузі соціально-політичного 
та соціально-економічного аналізу, стратегічного аналізу та 
прогнозування, і отримала розвиток, починаючи з 80-х років 
минулого століття. 

На сьогоднішній день існує досить велика кількість дефініцій 
терміну форсайт. У перекладі з англійської мови, слово «форсайт» 
означає «бачення майбутнього» або «погляд у майбутнє», і є 
процесом і технологією досліджень довгострокових трендів 
розвитку та ефективності форматів реалізації стратегій у всіх 
сферах діяльності, формування цільових пріоритетів, мобілізації 
áкторів для досягнення певних результатів. На думку деяких 
дослідників, форсайт є процесом, що враховує всіх стейкхолдерів 
(зацікавлених сторін): промислові підприємства, громадські 
організації, дослідницькі центри, неурядові організації тощо для 
вироблення прогнозів. 

Головною метою форсайту стає визначення можливого 
майбутнього, створення бажаного образу майбутнього і визначення 
стратегій його досягнення. Форсайт – це систематичний процес 
побудови бачення майбутнього, спрямований на підвищення якості 
рішень, що приймаються, та прискорення спільних дій. Зазначимо, 
що ідеологія форсайту походить від конвергенції тенденцій 
сучасних розробок у галузі технологічного та наукового аналізу, 
стратегічного аналізу та прогнозування. 

Форсайт є методом, технологією, процесом систематичних 
спроб зазирнути у майбутнє науки, високих технологій, економіки 
та суспільства на основі масштабного опитування фахівців та 
експертів із певної проблематики.  Це –  система методів 
експертної оцінки стратегічних напрямів соціально-економічного 
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та інноваційного розвитку, виявлення технологічних проривів, 
здатних впливати на економіку і суспільство у середній і 
довгостроковій перспективі. Методологія форсайту ввібрала в 
себе десятки традиційних і досить нових експертних методів. При 
цьому відбувається їхнє постійне вдосконалення, відпрацювання 
прийомів і процедур, що забезпечує підвищення обґрунтованості 
передбачення перспектив науково-технічного і соціально-
економічного розвитку. Основний вектор розвитку методології 
спрямований на більш активне і цілеспрямоване використання 
знань експертів, що беруть участь у проектах. Зазвичай в кожному 
з форсайт-проектів застосовується комбінація різних методів, 
серед яких експертні панелі, Дельфі (опитування експертів у два 
етапи), SWOT-аналіз, мозковий штурм, побудова сценаріїв, 
технологічні дорожні карти, дерева релевантності, аналіз 
взаємного впливу та ін. [3]. 

Зауважмо, що фундаментальні дослідження у галузі 
конвергентних технологій мають стратегічний характер. У 
довгостроковій перспективі їхні результати будуть покладені в 
основу істотно перетворених високотехнологічних галузей, які 
неабиякою мірою визначатимуть інноваційний, економічний і 
оборонний потенціал будь-якої країни. 

У довгостроковій перспективі до 2045 року конвергентні 
технології будуть спрямовані на: 

- створення біодетекторів з «розумним» нанопокриттям, 
розробка наноаналізаторів і діагносторів, які можуть проникати в 
клітини без порушення їхньої нормальної діяльності; 

- створення нових наноструктурованих матеріалів, що 
замінюють традиційні матеріали (в тому числі полімери); 

- «доставка» лікарських засобів на наночастках до хворого 
органу може стати стандартною процедурою, можливість 
використання для внутрішньої діагностики людського організму 
«розумних» часток, що дають сигнал, досягнувши хворого органу, 
застосування наноінструментів для маніпуляцій усередині 
людської клітини, широке використання біоінженерних 
матеріалів, створених на принципах біомімікрії; 

- створення «лабораторії на чіпі», яка широко 
використовуватиметься для різних цілей, в різних секторах, 
враховуючи домашнє господарство, протеїнові чіпи, інтегровані з 
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ДНК чіпами, що використовуватимуться для специфічної 
діагностики в лікарнях; 

- розвиток комерційного виробництва і використання 
біосенсорів на клітинному рівні, технологія «самозбирання» може 
широко використовуватись для розробки матеріалів і 
різноманітних пристроїв; 

- прогресс в нанобіотехнології дозволить конструювати 
штучні людські органи; біологічні системи консервації енергії (в 
т.ч. біомолекулярні двигуни) використовуватимуться у штучних 
мікро/нано системах тощо [1, с. 54-58]. 

Розробка нових конвергентних технологій і їхнє 
використання вимагає розширення співпраці і кооперації 
усередині наукового співтовариства, між наукою і промисловістю 
на регіональному, національному і міжнародному рівнях, 
підвищення значення горизонтальних і вертикальних мереж. 

Відзначимо, що необхідність стратегічних підходів, 
створення стратегій, прийняття рішень, виходячи з оптимальної 
мети, характеризують актуальність когнітивного компоненту 
форсайтних технологій у сучасному суспільстві, індустрії, 
соціальних інститутах, які самостійно планують і формують 
власне майбутнє у швидко мінливому світі. 

Отже, сучасною відповіддю на виклики науково-технологічного 
розвитку людства може виявитися феномен виникнення і розвитку 
принципово нових напрямків конвергенції і конвергентних 
технологій, які забезпечать сходження і взаємопроникнення 
технологій, науки та освіти, що дозволить подолати глобальні 
проблеми людства. Саме розвиток цієї індустрії діяльності світової 
спільноти дозволить із найменшими ризиками подолати 
найважливіші проблеми сучасного суспільства.  
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ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА 
В ЗОБРАЖЕННІ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ 

 
При аналізі евристичного потенціалу сучасного мистецтва у 

зображенні перспектив розвитку людини, доцільно відзначити 
принципову новизну, в якій опинилася сучасна історична ситуація. 
Її визначає поява таких якісно відмінних від базисних структур 
цивілізаційного розвитку індустріального типу, як структурна 
революція в соціально-економічній сфері і,  що для нашої теми 
особливо важливо, – у сфері психофізіологічної організації людини. 
Цю ситуацію артикулюють у своїх дослідженнях І. Ю. Алексєєва, 
В. І. Аршинов, В. В. Чеклецов [1, с. 12-21].  

Оновлення соціально-культурних конфігурацій набуває 
перманентного характеру. Через це актуальним стає завдання 
адаптації сучасної людини з її первинними біологічними 
властивостями до роду якостей «нелюдського» характеру. Ці 
якості породжені революцією у біології, що породила за 
допомогою методів клонування та культивування організмів і 
генної інженерії пластичність самого виду «людини розумної».  

Мистецький доробок останніх десятиліть засвідчує, що жанр 
наукової фантастики пильно вдивляється в сутність цієї проблеми. 
Це засвідчують роботи режисерів і сценаристів Енді і Лани 
Вачовські «Матриця» (The Matrix, США, Австралія, 1999), 
режисера і сценариста Курта Уїммера «Еквілібриум» (Equilibrium, 
USA, 2002), режисера Майкла Бея «Острів» (The Island, USA, 2005),  

Важливий матеріал для осмислення проблеми клонування 
постачає кінотвір режисера Роджера Споттісвуда «Шостий день» 
(The 6th Day, USA, 2000). Аудиторія, якій адресуються сюжетні 
ходи цього творчого доробку, постає перед необхідністю 
рефлексій щодо засад самототожності особистості, її психічної 
цілісності і наслідків розщеплення особистості, причинних 
зв’язків між реальними подіями та змістом пам’яті (справжньої чи 
хибної) у клонованої людини. Ще важливіше, на нашу думку, що 
автори провокують емоційне переживання змісту інформації про 
породжену клонуванням дилему, за якою водночас ні клон, ні 
його прототип не можуть визнаватися різними особистостями, 
оскільки вони є не одним об’єктом,  як первісна особа,  а двома 
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різними особистостями. Але при цьому, дві особи, які походять 
від об’єкту клонування, вже не можуть одночасно бути однією і 
тією ж особистістю.  Адже той,  хто піддавався клонуванню був 
одноосібним, що виключає можливість тотожності двох людей. 

У своїй сукупності ці складові художнього вираження 
парадоксів клонування змушують нас інакше осмислювати і 
переживати сутність проблеми збереження індивідуальності 
людини, ніж це було до запровадження процедури клонування. 

За сюжетом ми бачимо як саму технологію клонування, що 
розроблена системою «Шостий день», так і наслідки збою цієї 
системи.  Для нас тут головною є не проблема,  що виникла через 
нелегальне клонування людей (щоб приховати факт помилкового 
клонування випадкового суб’єкта замість визначеного, його 
прагнуть ліквідувати), а виникнення принципово нової ситуації 
самототожності. Якщо під час процесу клонування оператор 
випадково продублює процедуру і замість одного клона 
оригінального Адама Гібсона (головний герой фільму) буде 
створено двох клонів з ідентичною пам’яттю, як тоді з’ясувати, 
хто з них справжній? 

Змістовну характеристику парадоксів проблеми 
самототожності, окреслену в «Шостому дні», здійснює Марк 
Лоулендс. Він зауважує, що вони обидва претендують, згідно 
теорії пам’яті, на те, щоб бути справжнім Адамом Гібсоном. Адже 
імплантована в клон пам'ять є умовою його психічної цілісності. 
Кожен клон є носієм тих самих намірів, вірувань, думок, емоцій, 
що й у справжнього Адама Гібсона. Водночас жоден із клонів «не 
може бути одночасно Адамом Гібсоном. Чому ні? А тому що вони 
є не одним об’єктом, як початковий герой, а двома людьми. 

Чому клони будуть різними особистостями ? Тому що вони 
наділені свободою здійснювати різні вчинки <…> Але жоден із 
клонів не має переваг один перед одним в боротьбі за право 
зватися Адамом Гібсоном. Немає підстав вважати, що Адам 
Гібсон тотожний першому, а не другому клонові, а не навпаки. 
Він не може бути двома особистостями одночасно, і неможна 
сказати, що він є одним із клонів. Виходить, що Адам Гібсон 
перестав існувати ?» [2, с. 112-113].  

М. Роулендс загострює увагу на цьому логічному парадоксі 
для розширення уявлень про життєвий світ особистості, що 
спровоковані «хай-хьюм» технологіями. Якщо, за теорією пам’яті, 
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один створений клон тотожний оригінальній особистості, то при 
«появі відразу двох клонів вже не можна говорити, що вони є 
однією і тією ж людиною.  Повинні бути і не можуть бути –  
фірмові знаки однієї із самих незручних філософських проблем 
<…> Ми відкрили дивовижний факт, який не може не викликати 
зніяковіння: ніякого стійкого «я» не існує, ніякої «особистості» 
немає!» [2, с. 114-115].  

 Ефективність цих логічних парадоксів визначається 
потребою з’ясування смислових значень понять ідентичність і 
відмінність, які також набувають інтонаційної відмінності, що 
породжуються в контексті процесів клонування. Відтоді як вони 
стали доконаним фактом від історії, доводиться переосмислювати 
такі традиційні критерії індивідуальності як стале ядро 
особистості, як абсолютна тотожність, здатна не піддаватися 
частковим деформаціям. Натомість, актуальними в епоху 
клонування стали підходи, які ставлять під сумнів зв’язок ідеї 
тотожності з поняттям особистості та її самоідентифікації.  

Власне, саме цю ідею акцентує Р. Споттісвуд в «Шостому 
дні». Щоб збагнути свою сутність, потрібно відмовитися від 
розгляду «я» з точки зору тотожності. «Ідея тотожності не 
пов’язана з поняттям особистості, ми повинні забути про неї, 
якщо хочемо зрозуміти, ким ми є. Ми не можемо бути ідентичні 
самим собі, оскільки весь час змінюємося <…> Не існує 
незмінного «я», яке не підпадало би під вплив часу і абсолютно 
відрізнялося би від іншого «я». 

Замість того щоб розглядати власне «я» з точки зору тотожності 
– що утворює його незмінну сутність, спробуємо подумати про 
особистість з позиції виживання. Немає нічого, що зберігало би ваше 
«я», як немає нічого, що робило би його відмінним від безлічі інших 
«я». Ми сьогоднішні дуже подібні на себе вчорашніх, але все ж 
сьогодні у нас збереглася лише частина нас вчорашніх, ми 
«переживаємо» самих себе <…> В одному тілі перебуває цілий ряд 
«я», безкінечний потік «особистостей», кожна з яких «переживає» 
попередню. Особистість людини має характер ріки – безперервно 
мінливого процесу, а не усталеної сутності. 

Якщо ми приймемо цю точку зору,  тоді відразу знайдемо 
просте і зрозуміле пояснення парадоксу, з яким зіткнулися перед 
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цим. Ні перший, ні другий клон не ідентичні Адаму Гібсону, а 
обидва є особистостями, які дуже наближені до нашого героя, які 
«пережили» його «я» <…> У кожного з нас внаслідок 
безперервних змін щомиті «виживає» лише частина попереднього 
«я». Немає цільної, незмінної індивідуальності; існує послідовний 
ряд «я», кожне з яких є «нащадком» попереднього, дуже на нього 
схожого» [2, с. 116-117]. Отже процес клонування виявляє 
смислову лакуну концепції тотожності щодо пояснення природи 
людського «я». Натомість доводить безпідставність уявлень про 
психічну цілісність і незмінність нашого «я», оскільки особистість 
не самототожна в межах часу 

 Ці рефлексії важливі, тому що проблему самототожності 
розширюють до сутності загальнофілософських питань: в чому 
сенс життя, яким є місце людини у світоладі. Ці питання також від 
початку містять в собі суперечність: два погляди на проблему – із 
середини та із зовні. Важливо розуміти, що природа проблеми 
зумовлюється тим, що кожна людина має загальний знаменник 
своєї версії щодо цих смисложиттєвих питань: кожна людина 
інтерпретуючи події від своєї особи, із середини цих подій, 
перетворюється на обєкт, сенс подій, що розгортаються. 
Водночас,  можливі оцінка і судження щодо нас,  які відтворюють 
багатство нашої сутності в іншому контексті, часом суттєво 
відмінному від нашого. 

 В ситуації антропокосмізму необхідно набувати досвід 
усвідомлення того, що обидві точки зору можуть відображувати 
реальність. Філософія тут, за справедливим зауваженням 
М. Роулендса, відіграє роль концептуальної навігації. 
«Філософська проблема виникає із зіткнення того, що повинно 
бути і одночасно не може бути. Це повинно бути так, але не 
може бути так. Там, де ми зустрічаємо комбінацію повинно бути 
і не може бути, ми маємо справу з філософією» [2, с. 18]. А увага 
до філософських проблем формує новий тип художньої 
свідомості, змінює масштаб і ракурс художнього бачення 
найважливіших соціально-цивілізаційних аспектів існування 
людини, і тим самим здійснює свій внесок в осмислення складних 
духовно-практичних проблем і колізій буття людини 
постіндустріальної доби. 
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ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИЙ КОНЦЕПТ 
ТРАНСГУМАНІЗМУ 

 
Трансгуманізм – це міжнародний, культурний та 

інтелектуальний рух, метою якого є фундаментальне 
перетворення людського життя шляхом передових технологій, 
значного розширення інтелектуальних, фізичних та 
психологічних здібностей людини. 

Трансгуманізм,  як всяке нове явище,  різко поляризує в 
ставленні до себе освічену та наукову спільноту, передусім 
традиційних гуманістів, як на прихильників і його подвижників, з 
одного боку, так і радикальних критиків – з іншого. 

Найбільш активне лоббі трансгуманістів діє в США,  
Південній Кореї,  Китаї та Ізраїлі,  тобто там,  де зосереджені 
центри по виробництву НБІК (нано-, біо-, інфо-, когніт-)-
технологій. Сам термін «НБІК-конвергенція» був офіційно 
впроваджений в США в 2002 р. і утверджений в доповіді 
«Конвергуючі технології для розширення людських 
можливостей», підготовленій за дорученням Національного 
наукового фонду США. Вона вміщує найфантастичніші проекти, 
основними темами яких були розширення пізнавальних 
здібностей та можливостей людини і покращення здоров’я, 
розширення соціальних комунікацій, національна безпека та ін. 

На противагу такого, глобального трансгуманістичного 
проекту, спостерігається водночас різка його критика – від 
достатньо масових протестів антиглобалістів до емоційно-
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містифікованих теоретизувань на зразок Лізи Рене, яка 
переконана у тому, що “фундаментальною основною концепцією 
трансгуманізму є штучний інтелект, завантажений в людський 
розум негативними інопланетянами та сатанинськими силами, що 
прагнуть вижити і досягти безсмертя, захопивши людську 
свідомість і, зрештою, стати власниками людського тіла, оскільки 
вони не мають тіла з плоті та костей і жадають наших”. 

Проблема ж,  по суті,  полягає у тому,  що сучасний стан 
цивілізаційного розвитку дійсно є проблематичним в плані 
збереження самої цивілізації, обумовленої тенденціями її 
розвитку – технологічними, енергетичними, екологічними, 
психологічними та ін., які вимагають нетрадиційних шляхів їх 
вирішення. Ясно й те, що ці шляхи можуть мати оптимістичний 
характер за умови успішного поєднання двох рівнів – 
технологічного та духовного, зрештою гуманістичного. В руслі 
останнього якраз філософії й належить відповідальна місія по 
осмисленню сучасних цивілізаційних реалій та формуванню 
відповідних світоглядно-методологічних засад, як сьогодні 
заведено говорити, парадигм. 

У цьому плані найбільш коректним у розкритті природи і 
необхідності такого явища, як трансгуманізм був би аналіз 
еволюції феномена гуманізму, його трансформації за період, 
принаймні, останнього сторіччя для виявлення тенденцій 
гуманістичних трансформацій. Досі він структурувався головним 
чином в двох формах, екзистенційній та постмодерністській, а 
тепер спроектовується в трансгуманістичній. Оскільки гуманізм 
має своїм ідеалом свободу і впроваджує його на різних 
соціокультурних рівнях, то екзистенціалізм, який за своєю 
природою, як наголошував Ж.-П .Сартр, є гуманізмом, в цьому 
плані виконав свою історичну місію по формуванню різних форм 
суспільної свідомості громадянського суспільства (політичної, 
правової, релігійної, культурної та ін.) в провідних європейських 
країнах на засадах свободи і відповідальності. Людина вперше в 
історії завдяки цьому конституювалась як свобода. 

Однак екзистенційне світосприйняття загалом на рівні 
наративної презентності є дисциплінарною формою свідомості і 
його текстуальний дискурс залишався традиційно 
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структуралістським, без особливого успіху на його подолання, як 
це, приміром, мало місце з впровадження “екзистенцалів” в 
філософський наратив М. Гайдеґером. Як наслідок, з 60-х років 
ХХ століття поструктуралістський пласт культури засвідчив 
істотну неповноту попереднього, у тому числі й екзистенційного, 
гуманізму. Несвобода людини виявилась у досі скритих, 
завуальованих формах – “текстуальності свідомості” (Ж. Дерріда), 
“історицизмі мислення” (М. Фуко), “міфологічній 
правдоподібності” (Р. Барт), “шизофренічному мовленні” 
(Ж. Дельоз), “симулятивних стратегіях” (Ж. Бодрійяр) тощо. 

Філософсько-методологічна трансформація 
постструктуралізму в постмодернізм мала одним із наслідків свого 
гуманістичного процесу, як це не парадоксально, істотну 
переоцінку антропного принципу в контексті радикальної ревізії 
всякого роду модерністських “центризмів”, у тому числі, й 
передусім “антропоцентризму”. Своєрідним логічним завершенням 
постмодерністського дискурсу став концепт “смерті суб’єкта” – 
парадигмальної фігури постмодерністської текстології. 

На фоні такого антропологічного “скандалу” в 
постмодерністській гуманітаристиці своєрідним чином 
проглядається методологічний аспект трансгуманістичного 
проекту. Якщо взяти до уваги програму архітекторів 
“трансгуманістичного майбутнього”, зосереджених в Університеті 
Сингулярності, розташованої в Кремнієвій долині США, 
передусім його фундатора Рея Курцвела, окресленої його ж 
книгою “Сингулярність вже близько”, то світоглядно-
методологічні витоки такої програми небезпідставно мають 
знаходити своє обґрунтування в філософському постмодернізмі і, 
передусім, в концепції сингулярностей Ж. Дельоза, осмисленням 
такого суб’єкта, який є “обезличеним і позаіндивідуальним 
полем”, продуктом “теоретичної смерті суб’єкта”. 

Концептуальність цієї проблеми полягає у тому, що 
радикальна критика і заперечення трансгуманізму має своє 
виправдання за умови, якщо трансгуманізм опиниться в 
технократичній (мілітаристській на доповнення) самоізоляції без 
органічного доповнення і контролю гуманітарною сферою, 
філософсько-гуманістичною футурологією. 
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Руслана Коперльос (Київ) 
 

СКЛАДНІ СИСТЕМИ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ГУМАНІТАРНИХ НАУК 

 
Те, що складність посідає значне місце в науковому дискурсі, 

почало усвідомлюватись нещодавно. Сьогодні доволі часто 
говорять навіть про формування циклу наук про складне, 
наприклад, про складні об’єкти, що еволюціонують. Складність 
постає трансдисциплінарним науковим поняттям. Однак так було 
не завжди, до цього етапу наука прагнула до простоти, при цьому 
не надаючи складності належної уваги, оскільки не вбачала в ній 
продуктивну та конструктивну значущість ні в онтологічному, ні 
в гносеологічному плані. 

Оскільки нині орієнтація науки спрямована на дослідження 
складних систем, що розвиваються, то міждисциплінарні 
дослідження стирають відмінності між гуманітарними та 
природничими науками. Так, у сучасному природознавстві 
активно застосовуються гуманітарні методики (побудова 
сценаріїв), особливим предметом стають людиновимірні об’єкти 
(об'єкт, фізичний або природний, в який людина залучена як 
істотна складова, наприклад, людина-машина). Складність і 
простота об'єктів гуманітарного знання значною мірою 
визначається однорідністю або навпаки різнорідністю їх опису.  

Доктор філософських наук О. М. Князева, досліджуючи 
проблему складності, виділила низку властивостей складних 
систем [1].  На думку дослідниці,  складна система –  це така 
система, функції котрої на порядок складніші, ніж її будова. Щоб 
бути ефективним, керівний вплив повинен бути не менш 
складним, ніж сама керована система. Ще одна важлива 
властивість – крихкість складної системи: чим складніше система, 
тим вона більш нестійка. Управляючий вплив, задуманий з метою 
поліпшення або вдосконалення її організації, може зруйнувати цю 
систему, котра, по суті, балансує на краю хаосу. 

Саме тому, дослідники В. І. Аршинов та В. Г. Буданов 
опираються на ідею міждисциплінарного підходу, котрий 
потребує дослідження складних систем, оскільки природа 
складності – це природа багаторівневої цілісності та комплексної 
організації. Для них складні системи – це системи, які 
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складаються із множини взаємодіючих агентів, що володіють 
здатністю породжувати нові якості на рівні макроскопічної 
колективної поведінки, проявом якої є спонтанне формування 
помітних темпоральних, просторових або функціональних 
структур. Наприклад, феномени цілісного політичного, 
економічного, соціального, екологічного і культурного життя 
соціуму на фоні глобалізації планети та інших проблем людства 
вивчаються різними дисциплінами. Досліджуючи та вивчаючи 
шляхи розвитку феномену дисциплінарності в історії науки, слід 
звернути увагу на те, що остання постає перед нами історією 
зближення наукових дисциплін і знищення кордонів між ними, 
трансдисциплінарним переносом понять, когнітивних схем, 
формування дисциплін-гібридів.  

Оскільки об'єкти гуманітарного знання, як правило, більш 
складні, ніж природні або технічні, вони вимагають для свого 
вивчення різноманітних історичних, юридичних, релігійних, 
літературних, психологічних та інших даних. Головним чином 
саме це не дозволяє виробити в гуманітарному знанні ті 
абстрактні форми, які можуть бути оброблені математичними 
методами. Тому до гуманітарного знання погано застосовні 
кількісні методи. Опис об'єктів як складних вимагає 
міждисциплінарних підходів. Наприклад, історична антропологія, 
цікавлячись різними сторонами життя людини, від трудової 
діяльності до релігійного екстазу, від біологічних основ життя до 
менталітету, вступає у взаємодію з лінгвістикою і 
мистецтвознавством, історією літератури, права, науки і техніки, 
соціологією і психологією, а також із багатьма природничими 
науками від географії до біології.  Отже,  науку можна уявити як 
складну систему, що має різноманітні підсистеми, між якими 
існують відмінності. Не існує єдиного методу, який би 
використовувався в усіх (без винятку) дослідженнях, науку 
конституює сукупність і взаємодоповнюваність методів. 

 
Література 

1.Князева Е. Н. Сложное мышление: Э. Морен, Ф. Варела, К. Майнцер / 
Е. Н. Князева // Философия мышления. – Одесса : Печатный дом, 2013. 
– С. 17-38. 
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Юлія Малишена (Київ) 
 

«РОЗПОДІЛ КОГНІТИВНОЇ ПРАЦІ» 
ЯК КОНЦЕПТ СОЦІАЛЬНОЇ ЕПІСТЕМОЛОГІЇ 

 
Одним із соціо-епістемологічних механізмів, який досліджує 

соціальна епістемологія в своєму розділі «соціальний характер 
науки» є те, що називають «розподілом когнітивної праці» 
(division of cognitive labor). Змагання, розподіл когнітивної праці, 
розходження в поглядах (незгода) одні з найважливіших питань у 
сучасній соціальній епістемології науки. Ключова проблема в 
тому, щоб визначити, як розподіл наукових спільнот в 
конкурентних дослідницьких програмах і наукові групи з різними 
ідеями сприяють науковому прогресові, особливо у 
міждисциплінарній науці. Зацікавленість у цьому концепті 
зумовлена контекстом відкриття та впливом розподілу на вибір 
науковця щодо того, який з проектів досліджувати першим.  

Науковці вбудовані у соціальну структуру, вони комунікують, 
співпрацюють, набувають певного статусу. Розподіл когнітивної 
праці, найочевидніше полягає в тому, як науковцям зарахувати себе 
до різних дисциплін чи суб-дисциплін. Більш вужчий розподіл 
зосереджується на тому, як брати до уваги рішення інших, а також як 
оновлювати свої переконання зі свідчень інших науковців. 

Існують різні відмінні моделі розподілу когнітивної праці. 
Майже всі соціальні епістемологи звертаються до розподілу 
епістемічної чи когнітивної праці більш чи менш явно. Можна 
надавати перевагу використанню терміну епістемічної праці чи 
когнітивної праці. Відмінність в тому, що термін епістемічна 
праця враховує епістемічні практики, які не підпадають під 
категорію пізнавальних практик так вузько задуманих, як це 
відбувається в чиємусь мисленні, де епістемічна праця актуальна 
для створення знання [2, с. 199] 

Через складність сучасне наукове дослідження майже завжди 
вирішується групами науковців, кожен з яких працює у відмінній 
частині даної дослідницької сфери. Розуміння наукового прогресу 
так чи інакше вимагає розуміння розподілу наукової праці. 
Загалом є три відмінні дослідницькі стратегії.  Згідно з першою,  
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науковці працюють самостійно і не дозволяють відкриттям 
спільноти в цілому впливати на їхні дії. Вона порівнюється з 
двома дослідницькими стратегіями індивідуалістів (maverick), які 
намагаються уникнути визнаних дослідницьких підходів, значно 
перевершуючи всі інші стратегії і послідовників (follower),  які 
рухаються в напрямку того,  що інші вже відкрили та працюють 
гірше, ніж науковці незалежно [3, с. 1-2] 

Оптимально для спільноти об’єднати велику кількість 
послідовників з малою кількістю індивідуалістів. Важко сказати 
яким має бути оптимальний баланс. Послідовники вирішують 
більшу частину головоломки, досліджуючи кожен закуток спільного 
епістемічного дослідження, щоб запевнити у відсутності прихованих 
значимих ділянок, а також артикулюють парадигму. Індивідуалісти 
мають дві ролі. Вони важливі для стимулювання послідовників при 
поширенні їхніх дослідницьких горизонтів, здійснення 
індивідуалістами більшості у пошуку значимішого, це лише частина 
наукової діяльності, яка вимагає артикуляції парадигми також. Отже, 
сукупність дослідницьких стратегій здається оптимальним способом 
розподілу когнітивної праці [3, с. 30] 

Звернемося до аналізу Дж. Саймон, одного з найбільш явних і 
формальних соціальних епістемологів з даної проблематики, 
Філіпа Кітчера в його книзі «Досягнення науки». Автор 
представив один з найбільш глибоких аналізів теми, його підхід є 
одним з найбільш часто згадуваних і впливових в межах соціо-
епістемологічного дискурсу. Він розрізняє два центральні аспекти 
організації когнітивної праці в науці. Перший з них – це 
відносини вчених один з одним, враховуючи питання довіри та 
авторитету. Другий аспект зосереджений на розподілі когнітивних 
зусиль в межах наукових спільнот.  

Розподіл когнітивної праці – одна з двох основних соціо-
епістемологічних тем Кітчера. Підноситься питання про те, як 
оптимально розділити зусилля, ресурси і фінансування в межах 
наукової спільноти.  Крім того,  запитується і про те,  яка кількість і 
розподіл зусиль є бажаною для наукової спільноти і як повинна 
бути збережена різноманітність (diversity) в спільноті. Автор 
пропонує «нормативно-прескриптивну» модель для розподілу 
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когнітивної праці в науці з метою покращити структуру та довести 
несправедливість ігнорування соціальної структури науки. 

Кітчер представляє модель розподілу когнітивної праці між 
науковцями, згідно з якою науковий прогрес максимізується, коли 
наукова спільнота заохочує членів розвивати різні стратегії й 
особисті мотиви науковців можуть бути експлуатовані науковими 
установами згідно із зазначеною метою. Мова про роль різних 
наукових організаційних схем для сприяння науковому 
прогресові, а також про роль авторитету в науковому дослідженні.  

Соціальний епістемолог Стрівенс за допомогою моделі 
Кітчера виступає проти Мертона в тому, що «правило 
пріоритетності» (правило для розподілу престижу серед 
дослідників-конкурентів) сприяє науковому прогресу. Мертон 
вважає, що в науці працює правило пріоритетності щодо 
соціальної організації науки. Його суть в тому, що науковці, які 
першими роблять відкриття, нагороджені за витрати більше за 
всіх інших,  які працюють у цій темі.  І це правило є патологією 
соціальної організації науки, яка не сприяє науковому прогресу. 
На думку Стрівенса, правило пріоритетності не є патологією 
науки, за умови, що розподіл відбувається впродовж того, як 
наукова спільнота відповідно до цього правила максимізує 
переваги наукового дослідження суспільства.  

Нестача згоди в науковій спільноті не є достатньою причиною 
відхилити епістемічний авторитет спільноти. Якості наукового 
обговорення сприяє існування меншин (Соломон) [1]. 

Аналіз розподілу когнітивної праці Кітчера є соціо-
епістемологічним у двох відношеннях. Він описує епістемічно-
корисну структуру наукової спільноти, тобто, об’єкт аналізу і 
рекомендації не мають на меті особисто науковця, а швидше 
наукову спільноту загалом. По-друге, виділивши переваги 
епістемічно заплямованих агентів, автор дозволяє не-епістемічним 
мотивам відігравати позитивну роль у пошуку знань.  

Цінність епістемічної практики судять по швидкості 
прогресивної зміни, а прогрес – з точки зору досягнення істини 
(ідея, яку Кітчер поділяє з Голдманом). Звідси, виникає запитання 
про те,  як слід розподілити працю для того,  щоб максимально 
можливо посилити істину. 
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Доречно привести приклад Кітчера, коли науковець може 
обрати між трьома різними методами А, В, С для розв’язання 
певної проблеми. Припустимо, що метод А найбільш ймовірно 
призведе до результатів, порівняно з іншими. Тоді два інші 
методи В і С – менш перспективні, ніж метод А. Якщо вирішувати 
раціонально,  тоді найкраще вибрати метод А.  Але якщо це 
індивідуально найбільш раціональне розв’язання, і всі науковці 
діють раціонально, тоді це може бути збитково для науки. Чому? 
Тому що, з індивідуальної точки зору, оптимальний розподіл 
дослідницьких зусиль призведе до ситуації, в якій всі науковці 
використовують той самий метод – метод А. І це призводить до 
передчасного консенсусу щодо методу А,  хоча метод В чи С 
також може призвести до бажаних результатів. Коли такий менш 
перспективний метод у кінці розв’язує проблему, передчасний 
консенсус щодо більш перспективного методу успішний, оскільки 
ніхто не використовував його.  Але якщо ситуація,  в якій всі 
науковці приймають раціональне рішення, призводить до 
результатів,  які є збитковими для науки,  це означає,  що 
індивідуальна і соціальна раціональність можуть суперечити одна 
одній. Те, що є найкращим індивідуально для науковця, може не 
бути найкращим для спільноти в цілому [2, с. 201]. 

Щоб уникнути проблеми передчасного консенсусу, слід 
підтримувати безліч методів і теорій та заохочувати когнітивну 
різноманітність. З перспективи спільноти в цілому, найкраще 
розподілити науковців до кожного методу відносно правдоподібності 
альтернатив.  Як цього досягти? Як ми можемо бути впевненими,  що 
менш перспективних підходів також дотримуються, в умовах коли для 
кожного особисто більш раціонально дотримуватися підходу з вищою 
ймовірністю бути успішним? 

Можна або надіятися на деяких альтруїстичних науковців, які 
дотримуються менш перспективних підходів для колективного 
блага наукової спільноти.  Або можна уявити диктатора чи 
філософа-монарха (словами Кітчера) з абсолютним контролем над 
дослідницькими діяльностями, він має розподілити наукове 
зусилля пропорційно до заслуги. Якщо ймовірність методів А - 
0.6, В - 0.3, С - 0.1 веде до істинних результатів, тоді диктатору 
слід розподілити 60% науковців працювати з методом А, 30% - В, 
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і 10% - С. На жаль, чи на щастя, в залежності від точки зору – не 
існує такого наукового диктатора. 

Проте, ні надмірний альтруїзм, ні науковий диктатор не 
потрібен для того, щоб вирішити дилему протистояння 
індивідуальної і соціальної раціональності. Згідно з позицією 
Кітчера, є певні характеристики науковців, які вирішують цю 
дилему без розподілу зверху. Розв’язання лежить в епістемічно 
заплямованих спільнотах. Епістемічно заплямовані спільноти 
складаються з епістемічно заплямованих агентів, які мотивовані 
не лише своїм завзяттям знайти істину, а й фінансуванням. Ці 
агенти прагнуть визнання першості серед рівних собі експертів. 
Бути першим,  хто відкрив щось чи досяг значних результатів є 
вирішальним фактором для деяких науковців. Наукове 
фінансування впливає на кількість наукових зусиль в різних 
сферах, але це не ідеальний розподіл. Політика науки може 
заперечити фінансування для певних дослідницьких програм, але 
вона не може змусити науковця дотримуватися певних стратегій 
чи тем проти його волі [2, с. 201-202]. 

Якщо науковець використовує той самий метод, що і багато 
інших дослідників, ймовірність того, що він буде першим у 
відкритті нового досить низька. Якщо його метод менш успішний і 
розв’язує проблему, а науковець лише один, хто його 
дотримується, то лише він отримає всі заслуги. Хоч соціальний 
фактор вважається найбільш збитковим для науки, все ж пошук 
науковцем особистої слави та репутації перетворився на 
необхідний стан для оптимального розподілу дослідницьких 
зусиль. Висновок Кітчера говорить про те, що фактори, які часто 
постають як втручання в раціональне прагнення науки (жага слави і 
багатства) можуть відігравати конструктивну роль в епістемічних 
проектах спільноти, що дозволяє групі працювати краще, ніж 
незалежно епістемічно раціональним індивідуумам. Соціальні 
інституції в межах науки можуть надавати перевагу особистим 
слабостям, щоб спрямувати зусилля для цілей спільнот швидше, 
ніж епістемічним результатам для себе як індивідуумів [2, с. 202]. 

Розгляд розподілу когнітивної праці в межах наукової 
спільноти містять огляд інших соціо-епістемологічні тем, серед 
яких: міра опори на авторитет, змагальність та консенсус з точки 
зору досягнення кращих епістемічних результатів, ставлення до 
інновацій і необхідність когнітивної різноманітності тощо. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНО-КОГНИТИВНЫЕ 
 ИЗМЕРЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ТИП» 

 
В настоящее время существуют две крайности в вопросе 

выработки и использования понятий. С одной стороны мы имеем 
рост инструментального знания, подминающего концептуальное 
знание и соответствующий понятийный слой. С другой – 
пристрастие к гиперонимам, стремление чисто терминологически 
фиксировать общие понятия, при котором «разглядеть» за 
термином объект крайне сложно. Кроме этого, появляется 
множество дефиниций, не имеющих интерсубъективного характера 
и являющихся произволом их создателя. Отсутствие 
«полновесного» понятийного аппарата, которое ощущали 
исследователи начала прошлого века, сменяется в настоящее время 
ситуацией, когда темпы развития терминологии значительно 
опережают темпы развития науки, которую они обслуживают. 
Отсюда понятийное (и, в известной мере, методологическое) 
многоголосие, которое, имеет и положительную сторону, 
связанную с возможностью выбора терминов и, тем самым, 
совершенствования понятийного аппарата науки.  

Во многом формирование языка науки наших дней 
происходит в результате междисциплинарных переплетений, в 
ходе различных форм интеграции знания, на которые чутко 
реагируют построения типологической направленности. Эти 
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процессы связаны с отысканием инвариантных отношений между 
существующими системами понятий, что особенно затрагивает 
социогуманитарное знание, понятия которого, в отличие от 
естествознания, не предполагают полного подведения единичного 
под всеобщее, а потому «расплывчатость» его понятийного 
аппарата так задевала позитивистов, искавших единый языковой 
каркас науки. Известно, что интегративные процессы в 
социогуманитарном знании во многом опираются на понятийно-
категориальный аппарат, следствием чего является создание 
метадискурсивной терминологии, развитие концептуального 
взаимодействия, расширяющего применение терминов и приемов, 
считавшихся узко замкнутыми и самостоятельными.* Кроме 
этого, довольно часто научная деятельность программируется 
понятиями, рождаемыми в конкретной научной сфере, но 
приобретающими теоретический резонанс и последующее 
смысловое углубление в иных областях знания. 

Экспликацией сказанного может служить «язык» 
типологических построений. Факт появления типологических 
построений на рубеже XIX-ХХ веков был своеобразным вызовом 
натуралистической исследовательской программе классической 
науки, исходившей из установки, что исследованию подлежит 
«реально существующее», то, что, говоря языком поэзии, «весомо, 
грубо, зримо». Формирование языка типологии во многом 
проходило в русле развития научного языка в целом. Это развитие 
шло через описательную стадию, затем объяснительную и, 
наконец, сущностно-логическую. В более широком плане это 
можно представить как движение от феноменального уровня 
анализа к ноуменальному. Как известно, динамика развития 
научного языка указывает на возрастание ноуменальной 
направленности и ослабление феноменальной, а потому внимание 
исследователей во многих областях знания направлено на 
выявление общетеоретических положений, формирование 
однозначных понятийных единиц. Не случайно с конца ХIХ века 
такие дисциплины как археология, этнография, социология живут 
единой логико-методологической установкой: перейти от описания 
к научным понятиям. Отметим, что не последнее место в числе 
таковых занимает понятие «тип», осмысление которого является 
одной из логико-методологических проблем многих дисциплин. 
Анализ типологической проблематики убеждает нас в том, что это 
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понятие претерпевало в ходе конкретно-исторических 
исследований многочисленные модификации. Однако известно, что 
возможность добиться научного признания понятия не в 
последнюю очередь связана с рассмотрением его движения в 
истории познания. Вот почему, если понятие претендует, по 
крайней мере, на общенаучный статус, оно должно вобрать в себя 
совокупность исторически предшествующих и близких по смыслу 
частно-локальных и ситуационно-конкретных понятий. 

Смысловая направленность типологических построений 
указывает нам на исторические связи понятия «тип» с такими 
философскими категориями как «единичное и общее», «часть-
целое», «устойчивость», «форма» и рядом других. Однако 
присутствие и «движение» рассматриваемого понятия в поле 
философских проблем и категорий ещё не обеспечивает понятию 
категориального статуса. Каков логический статус понятия тип? 
Ответ на этот вопрос распадается на ряд тезисов. В логике 
традиционно разграничивают понятия и термины. Если учесть 
требование наличия дефиниции как фактор признания языковой 
единицы в качестве термина, то, строго говоря, языковая единица 
«тип» – не термин, так как её безусловно-однозначного 
определения нет. Однако лингвисты отмечают, что снабжение 
термина дефиницией в целом вторично по отношению к генезису 
терминологической единицы и лишь фиксирует рамки 
содержания термина в рамках научной деятельности. 
Рассмотрение логико-лингвистических характеристик типологии 
заставляет также вспомнить положение, связанное с тем, что в 
структуру философской лексики могут входить как неспециальные 
философские термины, так и специальные, которые, в свою очередь, 
могут быть авторскими и не авторскими, а семантическое наполнение 
неспециализированной философской лексики значительно больше, 
чем специализированного научного термина [1]. 

И здесь мы сталкиваемся с парадоксом. Понятие «тип» имеет 
распространение во многих научных дисциплинах, что, как будто, 
позволяет говорить о его общенаучном статусе. С другой 
стороны, несмотря на широкое использование этого понятия, мы 
встречаемся и с авторским насыщением в создании 
типологической конструкции. В ряде случаев понятие «тип» несет 
отголосок личностных смыслов и связано со своеобразием 
исследовательского контекста. Кроме этого, мы знаем, что 
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понятие, претендующее на роль философской категории должно 
иметь парный, взаимопереходный характер, чего мы не имеем в 
отношении понятия «тип». Несмотря на сделанные замечания, 
полагаю правомерным говорить об общенаучном статусе понятия 
«тип». Именно оно выступает в роли своеобразного логического 
оператора, способного объединить «разбегающиеся» смыслы той 
группы понятий, которая определяется стремлением 
зафиксировать качественные, целостные образования. Поэтому 
мы можем говорить об определенном концептуальном 
пространстве, определившем как смысл самого понятия «тип», так 
и той смысловой многозначности, которая возникает в научном 
языке под влиянием языка типологии. 

Прежде всего, типологические конструкции связаны с 
понятиями «часть-целое», логическое осмысление которых 
уходит в античность и традиционно осмысливается в рамках 
положения «Всякое целое, [состоящее] из частей, причастно 
цельности, предшествующей частям» [4]. Исторически понятия 
«часть-целое» всегда были неизменными характеристиками 
целостности, хотя в истории познания они истолковывались по-
разному, обретая свои смысловые насыщения. 

Понятие формы одно из самых старых понятий, близких по 
смыслу, как понятию «целостность», так и понятию «тип». 
«…Типологическая традиция неразрывно и навсегда связана с 
формой, как основным фундаментальным понятием этого образа 
мышления» [2]. В истории философии и науки понятие «форма» 
имело огромное количество интерпретаций и потому обращение к 
нему мы встречаем как у античных авторов,  так у современных 
исследователей,  как в сфере строгого научного знания,  так и в 
художественно-эстетической сфере. Непреходящая значимость 
понятия «форма» состоит в его потенциальной интеллектуальной 
наполняемости. Так в ХIХ веке развитие представлений о форме 
связано с именами немецких мыслителей, придававших ей 
организмический характер. 

Известно, что современный понятийный аппарат приобретает 
новые характеристики, которым во многом отвечает понятие 
«тип», являющееся модусом целостности. Это связано с тем, что в 
современных условиях понятием «целостность» принято 
обозначать фундаментальные свойства сложных систем, 
обозначающих открытость, незавершенность и несводимых к 
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тотальности и редукционизму. Это не может не сказываться в 
понятийном аппарате современности, и напрямую связано с 
языком типологии. Так мы встречаем выражение «открытое 
понятие», содержание которого полностью не определяется 
эмпирической данностью. Открытые понятия, не отторгая 
значимость онтического начала, выходят за пределы 
эмпирически-исходного. В. Жирмунский использовал термин 
«плавающее» понятие, призванное подчеркнуть отсутствие 
строгости и известную вариативность понимания исследуемого 
литературного объекта. Представители археологии отказываются 
от жесткости проведения границ в исследовании артефактов и 
прибегают к понятиям «переходный», «промежуточный» тип. Эту 
терминологию мы встречаем у известного археолога 
А.В. Арциховского. К. Гемпель и П. Оппенгейм приходят к 
констатации так называемых ступенчатых понятий, каковым, в их 
понимании, является понятие тип. Сказанное говорит о 
существовании в познавательном процессе логических единиц, 
обладающих «подвижностью» и лишенных однозначности и 
дисциплинарной очерченности. Конкретная научная практика 
убеждает нас в том, что современное познание не может 
использовать только точные понятия. Семантическая емкость 
строгих дефиниций оказывается недостаточной для выражения 
смыслов, которые могут располагаться в нескольких 
смыслосодержащих центрах. 

Желание определить место понятия «тип» в ряду логических 
единиц приводит к сравнению его с логической единицей «концепт». 
Несмотря на то, что концепт переводится на русский язык именно 
как «понятие», его смысловая интерпретация в современной 
философии приобретает специфическое логическое насыщение. 

Одним из первых вопрос о концептах затронул И. Кант, 
разделивший понятия на эмпирические, данные апостериори и 
понятия, выходящие за пределы опыта, данные априори, 
названные им «ноции». Ноции оказываются сферой разума, тогда 
как концепты выступают элементом рассудка. 

Современная научная практика показывает, что обращение к 
концепту необходимо, когда нет общепринятого термина для 
объекта,  когда его языковая фиксация лишена четкости и 
однозначности и сохраняет оттенки значений и потому концепт 
неотделим от широкого научного дискурса и обладает 
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этнокультурной спецификой. «Сила концепта не столько в логике, 
сколько в «схватывании» единичного во всем его контексте с 
непременным движением к общему, универсальному» [3]. 
Интересное преломление анализа концептов, созвучное 
современности, мы встречаем у Д. Хофштадтера, оперирующего 
понятием «текучий концепт», границы которого определяют 
культура и контекст. Он пишет о том, что взаимопроникновение 
«концептуальных облаков» создает смысловые «туманы», что в 
исследовательской работе мы всегда сталкиваемся со 
своеобразным «семантическим облаком», которое окружает 
осмысливаемое слово [5, 6]. 

Указанные характеристики затрагивают понятие «тип», 
которое оказывается полисемантическим, интенсионал которого 
не может мыслиться в общепринятой форме логического понятия. 
В его смысловой структуре как бы «накладываются» друг на 
друга определенные смысловые центры. В типологических 
построениях мы сталкиваемся с характерными чертами концепта: 
«парение над вещами и словами», игрой воображения. Кроме 
этого, понятие «тип», что характерно и для концепта, – результат 
соединения словарного значения слова с личностным опытом 
исследователя, он может основываться на сгущении смыслового 
начала и методологических принципов предшествующего уровня, 
соединять образ и смысл. 

Ещё одной логико-методологической единицей, близкой 
понятию «тип», является понятие «конструкт» и, как следствие, 
феномен конструирования. Конструкт, как и концепт, вводится в 
понятийную сетку, когда она недостаточно разработана. Он 
призван «объединить» рождающиеся смыслы, но не 
абсолютизировать их. И эта подвижная смысловая 
«настроенность», свойственная указанным логическим единицам 
отвечает новым когнитивным установкам, отторгающим 
однозначность логических клише,  что мы и встречаем в 
исследованиях типологической направленности. 

Логико-методологическая неопределенность 
формирующегося познавательного приема всегда провоцирует 
внимание к пограничным познавательным феноменам и 
складывающемуся в них понятийному аппарату. Сравнение 
понятий, выяснение их места в ряду логических единиц дает 
возможность выявить логические смыслы как искомого понятия, 
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так и сопредельных понятий. В отношении типологических 
построений мы можем констатировать отсутствие однозначных 
логико-понятийных требований, способность к понятийному 
синтезированию и, тем самым, нестандартному видению мира. В 
рамках постнеклассической науки происходят не только 
понятийные заимствования, но и выработка новых понятий, а 
также обретение второй жизни «маргинальными» научными 
понятиями. Импульсы развития, как показывает практика, наука 
порой получает от ещё не оформившегося и не принявшего 
строгие формы знания. Это приводит к тому, что современный 
познавательный процесс все более склоняется к констатации 
невозможности универсального языка науки. 

В типологическом мышлении мы сталкиваемся как с 
логицистско-рациональным началом, так и эмоционально-
интуитивным, что заставляет вспомнить взгляды И. Канта, 
отмечавшего логическую «предзаданность» работы нашего 
мышления и указавшего на то, что понятия, связанные с нашим 
пониманием, предшествуют и структурируют опыт, обладая 
интуитивной окраской. Способность типологического мышления 
извлекать из хаоса смыслов своеобразные точки опоры позволяет 
характеризовать его как формально-логическое мышление. В то 
же время, понятие «тип» оказывается «открытой системой», что 
заставляет лишь предполагать, какие смысловые оттенки будут 
актуализированы в ходе исследования. Развитие понятия «тип» 
стимулировало появление ряда новых логических единиц, что 
явилось ответом на признание недостаточности классического 
понятийного аппарата, опирающегося на традиционные 
формально-логические познавательные приемы. Возможность 
вероятностного языка описания мира приводит к констатации 
отсутствия общепризнанного законченного языка науки и, как 
результат, появлению понятий, которые бы мы назвали понятиями 
типологической направленности, способными задавать стратегию 
анализа, когнитивную модель, настраивающую на определенное 
видение и, до известной степени, предпонимание анализируемого.  

Отметим в заключение, что какими бы ни были положения, 
затрагивающие логико-понятийный аппарат типологии, в любом 
случае, мы уже не можем пренебречь «типологическим языком». 
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* Одной из попыток нахождения общих понятийно-методологических 
установок для представителей социогуманитарного знания явилась серия 
научных конференций, нашедших отражение в сборнике «Типы в культуре». Л., 
1978. Этой задаче отвечал и международный коллоквиум по проблемам 
исторического знания,  состоявшийся в 1988  году в Москве.  Отметим также 
французскую историческую школу «Анналов», широко обсуждающую 
формирование социально-исторических понятий. 
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Роман Онуфрійчук (Чернівці) 
 

ФІЗИКАЛІЗАЦІЯ СВІДОМОСТІ У СУЧАСНІЙ НАУЦІ 
 

Сучасна наука всупереч етимології слова “фізикалізм” 
виявляється наукою, що демонструє значно більшу готовність 
визнати присутність свідомості у світі природного. Фізика під 
впливом здійснених у ХХ столітті відкриттів відійшла від 
механістичних моделей Всесвіту і схильна визнавати вплив 
людського розуму на становлення фізичної реальності. 

Більшість сучасних фізиків погоджуються з тим,  що в будь-
якому експерименті з елементарними частками неможливо 
виключити вплив свідомості спостерігача. Використання 
квантової механіки для фізикалістського розв’язання проблеми  
свідомості створює парадокс: класичний дедуктивний фізикалізм 
передбачає редукцію свідомості до біологічних явищ,  які 



116 

 

зводяться до нейрофізіологічних, які в свою чергу зводяться до 
мікрофізичних сутностей, поведінку яких пояснює квантова 
фізика [див.: 2, с. 126].  

Отже, квантова механіка передбачає включення спостерігача в 
опис явища, тому свідомість часто вважають частиною фізичної 
реальності. На нашу думку, спроби, здійснені наукою для подання 
свідомості як частини фізичної реальності, породжує певні 
суперечності. Оскільки “світ” як сукупність доступних розумінню 
смислів прагнуть звести до психофізичної реальності, то 
з’ясовується,  що й ця реальність також є смисловою і так само 
може бути присутньою тільки в осмислено конституйованому світі.  

Смислові значення, що утворюють наш світ, потрібно зводити 
лише до визнання фізичної та психічної дійсності, що розгортаються 
в часі.  Тобто психічну реальність слід аналізувати як рівноцінну з 
фізичною реальністю. На думку Паулі, дослідження зовнішніх 
об’єктів має відбуватися паралельно з вивченням всередині нас 
психологічними методами відправних точок загальноприйнятих 
наукових понять. Такі дослідження дають змогу цілком по-іншому 
висвітлити поняття “єдності” фізичної та психологічної сфери, 
кількісних і якісних аспектів реальності [див.: 5, с. 308].  

 Неочікуване перегукування психологічних і фізичних понять 
передбачає, як зауважував К.-Г. Юнг, можливість того, що два 
поля реальності є об’єктом вивчення фізики і психології, 
репрезентуючи в остаточному підсумку єдине ціле, тобто єдиний 
своєрідний психофізичний простір усіх явищ життя. Концепція 
єдності реальності, підхоплена Паулі, отримала назву unus mundus 
(світ, у якому матерія та психіка не реалізовані окремо).  

Представники парапсихології пропонують осмислювати 
психіку крізь призму багатомірності. Мова йде про те, що у сфері 
свідомості немає жодних обмежень і границь,  але поруч із цим 
виокремлюють чотири рівні психіки: 1) сенсорний бар’єр; 2) 
індивідуальне несвідоме; 3) рівень народження та смерті; 4) 
трансперсональна сфера [див.: 1, с. 111].  

У науці дедалі більше вчених приходять до думки про 
важливість свідомості у світових процесах. Ф. Капра, 
узагальнивши висновки багатьох сучасних вчених, написав: 
“Проникаючи у глибини речовини, ми бачимо не самостійні 
компоненти, а складну систему взаємин між різними частинами 
єдиного цілого. І в цих взаєминах обов’язково фігурує 
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спостерігач. Це означає: класичний ідеал об’єктивного опису 
природи відійшов у небуття. Маючи справу з атомною дійсністю, 
не можна дотримуватися картезіанського протиставлення світу і 
особистості, спостерігача і спостережуваного” [3, с. 60]. 

Світ як цілісність,  яка включає людину –  одна з найбільш 
обґрунтованих моделей світобудови, що моделюється сучасною 
наукою. Ідея цілісності світу і людини присутня у фізиці відомого 
космолога Д. Бома. Створена ним космологічна модель, яка має 
назву голографічної парадигми, передбачає, що світ 
структурований аналогічно з голограмою, особливість якої – в 
здатності кожної точки містити в собі все зображення. Д. Бом 
вважає,  що імпліцитний порядок речей можна зрозуміти,  якщо 
включити в нього свідомість як невід’ємний компонент. Свідомість 
і матерія взаємопов’язані, але між ними немає причинових зв’язків. 
На думку Бома, вони – вкладені одна в одну проекції більш високої 
реальності, яка не є ні матерією, ні свідомістю в чистому вигляді. З 
цього приводу Бом писав: “Так, свідомість – реальність. Це не 
просто усвідомлення реальності” [4, с. 28]. 

Отже, ми наблизилися до головного висновку нашого огляду. 
Сутність сучасного світогляду, який виник у квантовій механіці та 
інших наукових концепціях, полягає в неподільній цілісності 
фізичної та психічної реальності. Такий погляд на природу 
свідомості є філософським підґрунтям для створення сучасної 
теорії свідомості.  
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Оксана Петрушенко (Львів) 
 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗВІЛЬНЕННЯ СОЦІАЛЬНО-
ГУМАНІТАРНОГО ПІЗНАННЯ  
ВІД МІФОЛОГІЗАЦІЇ ЗНАНЬ 

 
Соціальне життя сучасного людства є досить різноманітним, 

полікультурним, різноспрямованим. Така різноманітність, 
природно, передбачає різні підходи та методи вивчення, які 
дозволяють зафіксувати та окреслити ті чи ті аспекти життя 
сучасних соціумів. Вибір і застосування певного методу 
дослідження залежить не лише від об’єкту дослідження та 
суб’єктивних уподобань дослідника, а й від мети здійснюваного 
дослідження. Якщо розглядати соціальне дослідження як варіант 
літературної творчості, то будь-який із існуючих методів є 
придатним до використання. Якщо ж ми прагнемо того, щоб 
зорієнтуватись у соціальній реальності і здійснювати оптимальні 
кроки в межах соціального життя, найпридатнішою можна 
вважати традиційну натуралістичну програму вивчення 
суспільства. По-перше, натуралістичний підхід до вивчення 
суспільства має певну традицію та певний досвід аналізу 
соціальності. По-друге, натуралістичний підхід може не лише 
використовуватися для аналізу соціуму як об’єкта вивчення, а й 
для вивчення культури, що у своєму існуванні теж може 
розглядатися як певний самостійний цілісний об’єкт. 

Проте з кінця ХІХ ст. соціальне пізнання певною мірою, але 
цілком свідомо, починає звертатися до міфу як до способу 
осягнення соціальної дійсності. Це можна пояснити низкою 
причин. По-перше, на кінець ХІХ ст. спостерігається певне 
розчарування у можливостях логічного аналізу щодо пізнання 
соціальних явищ, оскільки революції здебільшого завершувалися 
реставрацією певних форм попереднього управління, реформи не 
давали бажаних результатів, тощо. По-друге, відбувається 
розповсюдження ірраціоналізму у філософії та культурі в цілому. 
По-третє, епоха модерну культивує симпатії до поетично-
образного мислення, яке включає як індивідуально-образне 
сприйняття дійсності, так і певні міфологеми. Зрештою, розробки 
З. Фрейдом психології натовпу та К.-Г. Юнгом концепції 
«колективного несвідомого» створює певне наукове підґрунтя для 
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звернення до міфу, який розглядається тепер не просто як байки, а 
як виявлення глибинних уявлень людини про світ. 

Використання міфологем у соціальному пізнанні має 
подвійний характер. З одного боку, здійснювалось звертання до 
міфу класичного, відомого з часів античності або зафіксованого в 
добу романтизму, для пояснення соціальних реалій певного 
регіону або певного етносу. З іншого боку, здійснювалися спроби 
продукування таких міфів, які би стосувалися певних історичних 
періодів,  певних осіб або подій,  і при цьому передбачалося,  що 
дані міфи будуть відповідати очікуванням та настроям, що 
існують у буденній свідомості населення даного культурного 
регіону. В результаті такої творчості на початок ХХІ століття 
стають очевидними деякі ризики, які пов’язані з міфологізацією 
суспільних процесів, подій, особистостей у межах такого 
напрямку соціального пізнання. 

Міфологізація у межах соціального пізнання пов’язана зі 
зниженням рівня конкретності наукових даних. Як правило, відсутні 
чіткі посилання на джерела інформації, не наводяться дати або 
кількісні показники. Теоретичні узагальнення теж здійснюються або 
без посилання на автора («всім відомо, що…»), або без конкретного 
посилання на твір та сторінки. Такого роду інформацію неможливо 
перевірити,  а отже вона не відповідає вимогам наукового 
дослідження та принципу верифікованості знань. 

При аналізі конструкції міфу фахівці відзначають, що міф 
«нечутливий до протиріч», у ньому не працює закон 
«виключеного третього». Міфологізовані теоретичні конструкції 
можуть містити протиріччя, і при цьому їх не помічати. Такий 
стан справ не відповідає нормам наукової коректності,  і,  що 
особливо важливо, не дозволяє запропонувати більш-менш 
визначений спосіб оцінки певної ситуації та не дає можливості 
визначити бажаний спосіб діяльності (якщо ми визнаємо 
істинними два положення, між якими є протиріччя, ми не 
зможемо цілеспрямовано рухатися в обидві сторони одночасно). 

І,  нарешті,  треба брати до уваги,  що міфологічна свідомість 
працює за принципом «свої – чужі»; «наші – не наші»; «ми – 
вони», а такі протиставлення в умовах глобалізації, різноманітних 
міграційних процесів, співіснування людей різних релігійних 
конфесій не сприяють взаєморозумінню у суспільстві. Тому 
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можна стверджувати, що розповсюдженість міфологем у 
свідомості певної спільноти на побутовому, буденному рівні або 
свідоме ідеологізоване насадження їх у свідомість суспільства 
через освітні програми, засоби масової інформації, художні твори, 
можуть підвищувати нетерпимість та конфліктність у даному 
суспільстві. Велика кількість конфліктів, що виникають у 
сучасному світі (наприклад, на африканському континенті), мають 
своїм підґрунтям не економічні інтереси, а міжкультурні, 
міжетнічні, міжрелігійні не сприйняття одними групами людей 
інших. Тому теоретична міфологізація соціального знання стає 
небезпечною на рівні практичного використання знань, що 
породжені такими пізнавальними засобами. 

Отже, принципове визнання правомірності різних підходів до 
вивчення соціальних процесів не виключає критичної оцінки деяких 
з них,  і на нашу думку,  міфологізація як процес пізнання та 
соціальний міф як результат такої пізнавальної діяльності не лише не 
є коректними, якщо говорити про вимого до науковості дослідження, 
а й виявляються небезпечним для самого суспільства у сфері 
практичного застосування результатів такого дослідження.  

 
 

Ігор Снегірьов (Чернівці) 
 

НЕЛІНІЙНІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО РОЗВИТКУ  
СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ 

 
1.Патерн світогляду, в результаті якого ми приходимо до 

визнання у розвитку соціальних систем, процесів, певною мірою, 
нелінійного характеру, несе в собі не тільки стиль мислення 
постнекласичної науки, а й окремі елементи класичного та 
некласичного стилів. Отже, обґрунтована теза про кореляцію 
причинно-наслідкових зв'язків зі стохастичними. 

2.В контексті нелінійного розуміння розвитку соціальних 
систем, ентропія є одним із основних джерел появи 
неоднорідностей, які формують нелінійне середовище з тенденцією 
до подальшого розвитку. В такому значенні еволюція соціальної 
системи визначається двома протилежними тенденціями – 
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тенденція ентропії та тенденція негентропії, які формують 
біфуркаційну й еволюційну траєкторії розвитку соціуму. 

3.Нелінійне „прочитання” становлення соціальних систем 
дозволяє по-іншому поглянути на проблему управління 
суспільством у кризові періоди. Чим вище неоднорідність 
внутрішнього середовища моделі світу, тим вище негентропійний 
потенціал системи як суб'єкта управління, а, отже, ефективніший 
процес управління соціумом. 

4.Нелінійне розуміння історичного процесу змінює наші 
уявлення про руйнівні тенденції кризових (біфуркаційних) фаз 
розвитку соціальних систем. Механізм біфуркаційних переходів 
визначає співвідношення необхідності і випадковості в історичному 
процесі: необхідність – на етапі еволюційного розвитку (у відносно 
стійкі, стабільні епохи існування системи), випадковість в точці 
біфуркації (в перехідні епохи, коли народжуються нові структури, 
змінюється диспозиція соціальних сил). 

5.Розуміння того, що існування лінійної траєкторії у розвитку 
соціальних систем (розвиток соціальної системи постає нелінійним 
середовищем потенціальних тенденцій) ставить питання про 
неможливість існування ідеального, універсального соціального 
порядку. Варто говорити про існування єдиних, загальних законів – 
тенденцій, шляхів, що ведуть до народження соціального порядку, а 
згодом до самозбереження або руйнування такого. 

6.Філософсько-світоглядна інтерпретація нелінійного 
світосприйняття відкриває шлях до розуміння альтернативності 
історії, оскільки в точках історичного перелому, завдяки 
цілеспрямованій волі історичних суб'єктів, здійснюється вибір зі 
спектру можливостей, в якому особистість, як носій флуктуаційного 
тла, здатна направити людство по зовсім іншому вектору розвитку. 
Саме людина є тим джерелом біфуркацій у соціальних системах, яке 
можна вважати основою нелінійного розвитку. 

7.Проблема створення штучного інтелекту зумовлена 
діалектикою об'єктивної і суб'єктивної самоорганізації. 
Дослідження та розробка цього феномена не уявляється 
можливою в межах окремої науки. Ці розробки мають відбуватися 
за принципом додатковості і ґрунтуватися на 
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міждисциплінарному підході в ціннісно-філософському аспекті. 
Цей феномен, з одного боку, посилює нелінійний фактор, 
дисипацію в суспільстві, з іншого – посилюючи неоднорідне 
творче середовище, стабілізує його. 

 
 

Дмитро Фокшей (Львів) 
 

ФЕНОМЕН ДЕСТРУКЦІЇ У ВЧЕННЯХ ХХ СТОРІЧЧЯ 
 

Специфіку та інтенсивність впливу деструктивних явищ на 
функціонування суспільства як єдиного цілого визначають 
конкретні історичні та соціокультурні умови. Особливістю 
інформаційного суспільства є те, що завдяки сучасним засобам 
комунікації будь-яка деструктивна дія індивіда стрімко 
поширюється, а її наслідки можуть проявитися в іншій, віддаленій 
від місця події спільноті чи країні. 

Науковці розпочали активно досліджувати деструкцію як 
феномен в ХХ столітті у контексті вивчення інших соціальних 
проблем (З. Фройд, К. Лоренц, Е. Фром, Е. Канеті, Г. Маркузе та 
інші.)  Німецький філософ М.  Гайдеґер розглядав деструкцію не 
відчужено від суспільних процесів, а як методологічний прийом. 
Деструкція – одне з понять онтології М. Гайдеґера, що означає не 
«негацію» чи «руйнування», а стратегію оновлення філософської 
метафізики Заходу, її переосмислення, руйнування стереотипного 
усвідомлення буття. За М. Гайдеґером, деструктувати будь-який 
текст означає не ліквідувати, а поновити, перепрочитати, 
переписати його. 

Загалом можна виділити два підходи до вивчення феномену 
деструкції. До першого належать теорії З. Фройда та К. Лоренца, які 
трактують деструкцію як універсальну властивість природного та 
соціального світу. Руйнування – це продукт «нерозумної людської 
натури», інстинкт що апріорно закладений у природі людини, 
кардинально змінити чи повністю нейтралізувати який неможливо.  

Інший підхід репрезентують наукові спільноти, які у цьому 
контексті розглядають феномен деструкції не як вроджену 
характеристику поведінки людей, а як результат впливу на неї 
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певних соціальних умов, зміна яких, відповідно спричинить і 
зниження рівня руйнацій у соціумі.  

Е. Фром у своїй праці «Анатомія людської деструктивності» 
розрізняє продуктивну (gutartigen) і контрпродуктивну (bösartige) 
агресію. Продуктивна агресія апріорно закладена в природі людини. 
«Біологічно зумовлена агресивність не була спонтанною, – 
стверджує Е. Фром, – є механізмом захисту основних інтересів 
людини – її розвитку й виживання як роду й виду. Ця захисна агресія 
з огляду на умови життя первісних людей була порівняно незначною 
[2, c. 249]». Псевдоагресія – це дії, у результаті яких може бути 
завдано шкоди, хоча першопочатково таких намірів не було. 

Контрпродуктивна агресія постає у формі помсти, садизму та 
некрофілії,  які не були вродженими,  а є результатом впливу на 
людину соціального та економічного середовища. Біологічно 
неадаптований, не закладений у фізіології тип поведінки, є 
специфікою тільки Homo  sapiens,  і завдає шкоду довкіллю та 
спричиняє соціальну нестабільність [2, c. 357]. Людина стає 
деструктивною й жорстокою під впливом оточення та за наявності 
таких соціальних умов, які перешкоджають подальшому зростанню 
її як особистості [2, с. 334]. Підґрунтям контрпродуктивної агресії є 
не інстинкт, а людський потенціал. Вона виявляється у 
спонтанності дії і пов’язана з особливостями «Я». 

Спонтанні прояви агресивності зумовлені не людською 
природою, а тими деструктивними потенціалами, які виникають у 
певних постійно наростаючих умовах. У результаті неочікуваних 
травмувальних обставин, цей потенціал мобілізується й спричиняє 
спонтанні реакції (війни, релігійні чи політичні конфлікти, 
усамітнення). Е. Фром розрізняє деструкцію помсти й екстатичну.  

Агресія шляхом помсти – це реакція індивіда на несправедливість, 
яка спричинила йому чи членам його групи страждання. Вона 
виникає вже після того як здійснена кривда.  Помста 
характеризується значно більшою жорстокістю, ніж її причина. 

Екстатичну агресію можна визначити як страждання людини 
пов’язані з самотністю, безпорадністю й тугою. Людина може 
спробувати розв’язати власну проблему шляхом переходу в стан 
екстатичного трансу,  як спосіб віднайти себе в єдності з 
довкіллям. Поведінку людини яка здійснює суїцид, також можна 
віднести до цієї категорії. 
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Еріху Фрому належить думка про те, що в процесі 
культурного розвитку послаблюється інстинктивна детермінація 
поведінки людини й вона потребує в «системі соціальних 
координат» певних ціннісних орієнтирів, які дають змогу їй 
вижити й адаптуватися в довкіллі. Потреба в захищеності й 
безпеці спонукає людину до встановлення сильних емоційних 
зв'язків зі світом. Особистість може утворити своєрідний 
симбіозний зв'язок, тобто стати частиною якоїсь спільноти або 
зробити групу людей частиною свого Я [2,  с.  291].  У людини 
відбувається постійний пошук об'єкта пошанування й відданості, 
підпорядкування й любові. 

Отже, деструкція в суспільстві – не завжди явище суто 
негативне. Вона відіграє роль конструктивної дії для об’єднання 
індивідів у соціальні спільноти заради власного збереження. 
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КОНЦЕПЦІЯ «ТУРБОТИ ПРО СЕБЕ» М. ФУКО: 

ГУМАНІТАРНІ ПЕРСПЕКТИВИ 
 

Спадок одного з найвідоміших представників 
постмодерністської філософії післявоєнного часу – М. Фуко 
потребує сьогодні «нового» осягнення, ґрунтовного аналізу та 
постановки нових проблем, пов’язаних із сучасними викликами, 
які, варто визнати, людина сама й створила.  

Цінність філософії постмодернізму полягає в тому, що на 
основі досвіду ХХ ст. мислителі, будучи представниками 
тогочасного суспільства, намагались давати відповіді на питання 



125 

 

щодо проблем людини, суспільства, культури, влади, держави 
тощо,  які до того не поставали в історії,  та які актуальні й 
сьогодні. Окрім цього, ними був заданий величезний пласт 
новітніх проблем для подальшого наукового дослідження та 
розв’язання саме через сучасні виклики для суспільства, культури, 
науки, що пов’язані із майбутнім людства.  

Дослідження, проведені М. Фуко, стосувались різноманітних 
проблем, однак його творчість умовно ділять на три основні 
періоди: «археологія знання», «генеалогія знання» та «турбота про 
себе». Останній період охоплює широке розмаїття філософських 
питань, однак в центрі уваги концепції «турботи про себе» лежить 
проблема людини в її різнобічних життєвих проявах та 
відношеннях, проблема етичного та естетичного існування 
людини, її цінностей, проблема формування людини в тілесному 
та духовному аспектах, віднаходження людиною «самої себе».  

Зазначена концепція М. Фуко охоплює різні аспекти 
людського існування, життєвого досвіду та спрямована на розгляд 
людини з різних точок зору, кожна з яких у сукупності з іншими й 
формують феномен людини. Зокрема, у ІІІ томі праці «Історія 
сексуальності. Турбота про себе» М. Фуко звертає увагу на 
проблеми тілесності та духовних практик, стосунків між 
чоловіком та жінкою (сексуальних, шлюбних тощо), ставлення 
людини до влади та її участі в політичній діяльності.  

Зазначене розмаїття сформованих М. Фуко проблем сучасної 
людини та суспільства загалом,  на моє переконання,  дозволяє 
застосовувати концепцію «турботи про себе» в різноманітних 
сферах наукового знання, що може виступати пошуком відповідей 
на виклики сучасного розуміння людини, її ставлення до 
навколишнього середовища, становища людини у сучасному 
суспільстві тощо. Спираючись на висловлені М. Фуко позиції, 
можливим є розв’язання проблем,  які стоять,  зокрема,  перед 
гуманітарними науками. 

Так, проблема тілесності, по-новому поставлена М. Фуко як 
невід’ємна від людини, може стати певним «орієнтиром» у 
дослідженні нових викликів науки фізичного виховання та спорту в 
сучасну епоху мобільності та стрімкого технологічного розвитку. 

На переконання В.Л. Лехциєра, концепція «турботи про 
себе», задана ще в античні часи та інтерпретована М. Фуко в 
новому ракурсі, може бути застосована у процесі формування 
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філософа, у процесі втілення засад філософської освіти загалом. 
Сформовані позиції М. Фуко є цінними у цьому випадку, оскільки 
показують різноманітні «техніки» формування людини, 
«занурення в себе», «культури себе» тощо. 

Окреслена М.  Фуко проблема моралі та духовних практик 
формування особистості, аскетизму може дати змогу етиці як 
науці про «правила» поведінки людини поставити нові проблеми 
та знайти їхнє розв’язання в контексті існування сучасної людини. 

Концепція «турботи про себе» може бути також осягнена 
сучасною педагогічною наукою (М. Фуко зауважує, що «турбота 
про себе» можлива лише за посередництва вчителя) крізь призму 
взаємодії вчителя та учня, а точніше «турботи» вчителя про учня 
як про самого себе. 

Озвучена М. Фуко проблема сексуальності, стосунків 
чоловіка та жінки у їхніх різноманітних статусах може 
розглядатися в контексті дослідження гендерних стосунків, 
становища сучасної жінки в суспільстві.  

Окрім цього, проблема ставлення людини до влади, її участь у 
політичній діяльності може «пролити світло» в політичній науці 
на питання сутності влади, засад її формування, «доторкнутися» 
до деяких психологічних моментів проблеми владних відносин. 

Отже, актуальність досліджень концепції «турботи про себе» 
М. Фуко нині не викликає сумнівів, адже широкий спектр 
проблем,  поставлених в її рамках,  дозволяє не лише шукати 
відповіді на сучасні виклики,  що стоять перед людиною та 
суспільством,  а й з її допомогою розробляти нові підходи до 
дослідження проблем окремих гуманітарних наук і сфер 
наукового знання, серед яких педагогіка, етика, політологія, 
гендерні відносини, концепція філософської освіти тощо.  
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Елена Ходус (Днепропетровск) 
 

«ИСТОРИЯ ПОНЯТИЙ» КАК АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ПЕРСПЕКТИВА КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ПРИВАТНОСТИ: 

ЭВРИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
 
Характеризуя теоретический ландшафт современного 

социально-гуманитарного знания нельзя не заметить, что на смену 
глобализму универсальных объяснительных схем приходит 
плюралистическая методология, представленная 
взаимодополнительными «мягкими» методиками с гибкой 
настройкой на социокультурную стилистику исследуемого 
объекта. Потенциалом такой «мягкой» настройки на 
социокультурные аспекты любого знания обладает «история 
понятий» – модный ныне интеллектуальный тренд, 
акцентирующий внимание на существовании прямой взаимосвязи 
между семантическими структурами, в данном случае языком 
науки и актуальной социальной реальностью. Возникнув в рамках 
«лингвистического поворота» (linguistic turn) в науке и философии 
второй половины ХХ века, данная исследовательская программа 
базируется на общем утверждении того факта, что пространство 
культурного опыта имеет неустранимую языковую оформленность. 

Такая эпистемологическая перспектива предполагает 
понимание того факта, что история понятий неотделима от 
социальных, политических, культурных контекстов, 
определяющих в конечном итоге «предмет» понятия. Из данных 
размышлений можно сделать определенный вывод. 
Конструируемые наукой понятийные схемы обладают, с одной 
стороны, свойством принудительной силы факта, то есть они не 
только описывают, объективизируют для общества в целом и 
познающего субъекта в частности существующую реальность, 
они и есть «сама реальность», а с другой – именно 
репрезентативная культура наделяет понятия, концепты, 
категории действительным смыслом и ценностью. 

Из этого методологического требования следует то, что 
основные понятия языка, получающие концептуальную огранку и 
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содержательное наполнение в философском дискурсе, можно 
рассматривать одновременно и как выражение культурного опыта 
в его исторической динамике, и как факторы, выстраивающие 
этот опыт в определенном направлении [1, с. 10]. 

Применительно к интересующему нас понятию приватности 
такая исследовательская стратегия предполагает не столько 
сосредоточение внимания на его определении как семантического 
факта, сколько акцент на актуальной социокультурной практике, 
конституирующей приватность как локализованный фрагмент 
социальной реальности в качестве значимого и актуального 
объекта научного познания. Разумеется, такой метод, ни в коей 
мере, не отменяет внимания к этимологии понятия приватности, 
интереса к смысловым единицам, составляющим объяснительный 
потенциал данного концепта, выявления теоретико-
методологических и дисциплинарных особенностей 
концептуализации, но предполагает в первую очередь 
реконструкцию контекстуальности/герменевтического целого 
«говорения» о приватности, при том, что контекст этот может 
быть социально-историческим, национальным, мировоз-
зренческим, научным, идеологическим. Как отмечает А. Бикбов, 
такой метод «должен раскрывать непроизвольное отношение 
между двумя типами социальных структур: понятийными и теми, 
что не могут воспроизводиться вне языка, но к языку не сводятся, 
– то есть смысловым и силовым измерениям социальной 
практики»  [2,  с.  11].  В рамках этой взаимосвязи сам статус 
приватности, ее содержание, границы и как социокультурного 
факта, и как объекта научного познания представляются 
подвижными, имеющими различную степень выраженности в 
соотносительности с конкретным контекстом. 

Используя аналитическую перспективу «истории понятий», 
мы хотим подчеркнуть, что признание в культуре Нового времени 
онтологического статуса приватности как особой сферы бытия, 
которую человек начинает переживать как бытие «у себя»,  
«дома», «интимно», где интенции человека тождественны с ним 
самим, и обоснование гносеологического статуса концепта 
приватности, его легитимности в языке современной науки во 
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второй половине ХХ века опосредованы сложнейшей системой 
наличествующего социального порядка – эпистемы (в форме 
идеологии, культуры, институциональных образований и практик) 
как условий производства соответствующего наррратива – 
социально-философского, социологического, исторического, 
антропологического, гендерного о приватности. Немаловажным 
является и то, что «история понятия» приватности позволяет нам 
установить связь между различными теоретическими традициями 
(с их понятийной дифференциацией) тематизации приватности. 
Речь идет об эпистемологическом и когнитивно-философском 
анализе и наполнении концепта приватности. 

Для современной социальной ситуации, таким образом, 
понятие приватности становится актуализированным именно в 
обозначенных смыслах – в смысле определенной бытийной 
структуры, постигаемой научными и философскими средствами, и 
в смысле социального конструкта, всегда выступающего в какой-
то конкретной исторической и культурной форме. Согласно 
тезису Р. Козеллека [3], данное понятие играет роль «индикатора» 
происходящих социокультурных реконфигураций и «фактора», 
организующего культурный опыт. В таком контексте, 
семантическое поле приватности, спектр составляющих ее 
семантических маркеров и сюжетов, как то персональная 
идентичность, субъективность, индивидуализация, личная 
свобода, собственность, выражает базовые принципы актуальной 
реальности, культурные практики и определяет, к тому же, их 
дискурсивную артикуляцию в политике языка науки. 
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ДИСЦИПЛІНАРНІ МАТРИЦІ  
В ГУМАНІТАРИСТИЦІ 

 
 

 
Володимир Возняк, 

Віра Лімонченко (Дрогобич) 
 

ГУМАНІТАРНЕ ЗНАННЯ ТА ЙОГО СУБ’ЄКТНІСТЬ  
В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 
Вища освіта – за визначенням – повинна готувати не вузьких 

спеціалістів, а власне людей із розвиненими здатностями до 
утвердження в житті не просто самих себе, своїх цілей та 
прагнень, а того, що безмежно перевищує людину, проте робить її 
саме людиною, – істини, добра і краси.  Це –  не благеньке 
побажання, а розуміння дійсної природи університетської освіти. 
У цьому сенсі наша сучасна університетська освіта – 
протиприродна.  

Ідея щодо необхідності здійснення педагогічної взаємодії як 
суб’єкт-суб’єктних стосунків вже ствердилася у філософсько-
освітній та педагогічній літературі. Але якщо при цьому освіта 
орієнтована на горезвісні «знання-вміння-навички», логіка 
здійснення педагогічного процесу так чи інакше залишається 
старою.  Якщо те,  з приводу чого спілкуються студенти та 
викладачі, постає лише як «матеріал» для вивчення та засвоєння, 
– навчання не може втриматися на висоті суб’єкт-суб’єктних 
стосунків. Отже, потрібен «третій суб’єкт».  І ним постає саме 
культура. Саме гуманітарне знання покликане репрезентувати 
культуру в освітньому процесі. 

 За яких умов,  коли –  той чи інший феномен постає саме як 
феномен культури, а не просто корисна річ? – Коли він звернений 
до мене, коли крізь нього проступають звернення інших суб’єктів 
до мене в пошуках спів-чуття,  спів-мислія,  спів-дії,  коли він стає 
способом мого власного звернення до самого себе і водночас 
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покладений як форма мого (завжди так чи інакше креативного) 
звернення до суб’єктивності інших. 

Сутність гуманізації освіти, на наше переконання, полягає в 
рішучому переході від суб’єкт-об’єктної (S–O) моделі побудови 
педагогічного спілкування до суб’єкт-суб’єктної (S–S). 
Необхідність забезпечення безумовного пріоритету другого з 
названих способів взаємозв’язку – зовсім не благе побажання. Річ 
у тім, що суб’єкт-суб’єктні стосунки мають безсумнівну 
онтологічну первинність так само, як і екзистенціальну 
достовірність. Людина (філогенетично) не починається з S–O 
стосунків. Будь-які стосунки людей до природи необхідно 
опосередковані їхнім ставленням один до одного, здійснюються у 
певній суспільній формі (К.Маркс).  

 Якщо те, з приводу чого вступають у спілкування 
повноправні суб’єкти освіти (учні та вчителі) – а це в першу чергу 
знання,  зокрема –  гуманітарне знання,  –  всього лише об’єкт,  
«матеріал» вивчення, який слід «пройти» у строго визначеної 
послідовності, – то суб’єкт-суб’єктні зв'язки дуже ризикують бути 
редукованими до звичної об’єктності. Але ж так і відбувається, 
так все і побудовано у нашій системі освіти! Результати 
пізнавальної, художньої та іншої діяльності попередніх поколінь 
надходять у структуру педагогічного простору в суто редукованій 
– об’єктно-речовій – формі. Варто було б запам’ятати, а 
запам’ятавши – зрозуміти: об’єктно-речова форма аж ніяк не 
призначена для змістовного, творчого, самостійного і одночасно 
цікавого розпредметнення, о-своєння, наповнення та розвитку 
суб’єктивності учнів. Вона годиться лише для вживання, 
заучування, використання, пристосування. Знання як об’єкт 
(матеріал) і тільки об’єкт – відчужене як від живої суб’єктивності 
його творця,  так і від живої суб’єктивності того,  хто його 
«споживає».  Іншими словами:  відчуженість від суб’єкта того,  що 
учням подається в навчальних закладах (середніх і трохи вище 
середнього – вищих), цілком відповідає тій структурі пізнання 
(навчання), яка іманентна нинішній освіті.  

Однак слід уважно продумати: те, з приводу чого спілкуються 
учасники педагогічного процесу (іншими словами – зміст освіти), 
–  так чи інакше є культурою: все це вироблене людством і 
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передано наступним поколінням як дар (в прямому сенсі – 
задарма) для осмисленого і творчого продовження, розвитку – і в 
першу чергу – розвитку у свою суб’єктивність, у суб’єктивність 
кожного, в індивідуальність, суб’єктну унікальність. 
Перетворення змісту освіти саме в культуру в повному й 
істинному значенні цього слова (вірніше – поняття) – ось суть ідеї 
«третього суб’єкта».  Саме в цьому –  суть процесу 
гуманітаризації освіти,  а не в простому збільшенні питомої ваги 
дисциплін соціально-гуманітарного циклу. Культура (як зміст і 
змістовність процесу навчання) – третій суб’єкт, і найскладніше, 
найголовніше завдання педагога – «надати слово» саме 
«третьому», активувати суб’єктність культури, її ідеальну 
природу,  щоб саме вона і вчила,  і виховувала – у смислі: живила 
собою – душу, серце і розум кожного учня.  

Привчаючи студента ставитися до гуманітарного знання як до 
об’єкта-матеріалу і строго «за наукою» годуючи його таким 
матеріалом, ми привчаємо (тобто – виховуємо) його діяти за 
об’єктно-речової логікою, привчаємо до речового мислення, 
речового відношення,– привчаємо до споживацтва. Ґрунтовне 
уречнення є реальністю освітнього процесу. 

Кастрована безжальним розсудком педагогіка нічого живого 
породити не може. Народження як розвиток, як продовження 
розвитку всієї культури у живу суб'єктивність учня непідвладне 
доморощеній логіці розсудку; тут цілком діалектичний процес. 
Якщо це правда, якщо це аподиктично істинно, – так налаштовуй, 
здійснюй, покладай педагогічне спілкування саме за такою 
логікою! Духовний потенціал культури (а вся культура, як цілком 
справедливо вважав Микола Бердяєв, є культурою духу) 
пробуджується, активується, енергійно проступає нам назустріч 
(але лише за нашої готовності до зустрічі, яка, за словами 
М.Бубера, – істинне буття особистості) тільки в міру ставлення до 
неї як до «суб’єкта», а не як до позапокладеного, байдужого 
об’єкта, матеріалу.  Так,  культура –  матеріал для «споруди»  всіх 
без винятку людських здібностей, суб’єктивних якостей і 
властивостей, проте зовнішньо-об’єктним способом людське в 
людині не «будується», скоріше – засмічується. Та й хіба реальні 
педагогічні практики всерйоз стурбовані побудовою людського в 
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людині? Ось «строїти» студентів (так само як і викладачів, в тому 
числі й «строїти із себе») в ім’я якоїсь зовнішньої мети – у нас це 
виходить... Щоб культура виступила як справжній «матеріал для 
побудови» духовно-душевного світу кожного, хто навчається, 
треба рішуче відмовитися як від інженерно-будівельного ладу 
нинішнього «педагогічного мислення» і побачити в культурі не 
просто «матеріал»,  але саме «мати-годувальницю» всіх душ, 
включаючи в обов’язковому порядку і викладацьку душу. Такий 
радикальний поворот справи (наше звернення до суті справи) 
можливий при затвердженні верховенства суб’єкт-суб’єктних 
стосунків у педагогічному процесі, в тому числі – і щодо стосунку 
учасників педагогічного спілкування до того, з приводу чого 
вони, власне, і спілкуються, – зміст освіти має бути взятим у 
такому способі своєї маніфестації, коли явно і безперервно 
проступає його суб’єктність.  Це і є «третій суб'єкт» освітньо-
виховного процесу, суб’єкт не емпіричний, а 
трансцендентальний – невидимий на поверхні, але відсутність 
якого в активованому стані швидше рано, ніж пізно, перетворить 
сам процес навчання і виховання в ланцюжок казенно-нудних 
процедур,  від яких хочеться бігти,  як від чуми.  До речі,  дійсно 
виховує саме «третій суб'єкт».  А завдання розумного педагога –  
так побудувати сам процес навчання, щоб надати слово, простір і 
час саме цьому –  досить дивному –  суб’єкту,  щоб була «воля не 
моя», професорська, а «воля твоя», «третього суб’єкта» як 
глибинної змістовності культури.  

Виходить, що в не-відчуженому освітньому процесі – три 
суб’єкти,  все є суб’єктним,  все,  як каже Геґель,  «від початку і до 
кінця суб’єкт». І що, жодних об’єктів? – Та скільки завгодно:  це 
організаційні форми, структурні моменти, речово-предметні 
умови тощо, які обслуговують більш-менш нормальний перебіг 
процесу. А в ненормальному, відчуженому навчанні все з 
точністю навпаки: живі люди принесені в жертву якимось 
абстрактним структурам (навчальним планам, програмам, 
довільно вигаданим концептам, «соціальному замовленню» 
тощо), обслуговують їх. К. аркс називав подібні ситуації 
пануванням мертвої (минулої) праці над працею живою.  
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Пробудження, активація та розгортання змісту через 
гуманітарне знання «третього суб’єкта» як ідеальних форм 
істинної культури дозволяє знайти гармонійне вирішення 
протиріччя між навчанням і вихованням, яке в принципі 
нерозв’язне в умовах нинішніх традиційних педагогічних практик 
та шляхів адекватного осмислення яких не знає так звана 
«теоретична» педагогіка, ззовні зчленовуючи ці сторони 
освітнього процесу. Звичайно ж, якщо під навчанням мати на 
увазі засвоєння певних доз всілякої інформації, а виховання 
представляти як «прищеплення» якихось позитивних «цінностей», 
то ситуація нерозв’язна. І вона бути доти нерозв’язною, доки ми 
не змінимо самі основи освітнього процесу.  

 
 

Сергій Возняк, 
Олена Сичевська-Возняк (Луцьк) 

 
ДУХОВНІСТЬ КУЛЬТУРИ ЧИ КУЛЬТУРА ДУХОВНОСТІ? 

ЩОДО ПАРАДИГМИ СУЧАСНОГО  
ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ 

 
Скільки мовиться про культуру, як часто і з будь-якого 

приводу культуру прив’язують до інших понять, плутаючи з 
ними, підмінюючи слова та смисли… Саме слово “культура” стає 
настільки “затертим”, що його вже якось ніяково промовляти. 

Стара приказка мовить: якщо про щось забагато говориться, 
то саме того й не вистачає. Культура справжня завжди мовчазна, 
ненав’язлива, не явлена в широких жестах, тим більше, у 
строкатій рекламі.  Строго кажучи,  культура і ринок так само не 
співвідносні, як праска та підвіконня (у старому анекдоті їх 
об’єднує те, що непридатні для гоління…). Хоча, як правило, 
люди, що творять словесні конструкції, воістину не відають, що 
творять. Так і культура – в наявному соціальному просторі завжди 
робилася продажною, на ринку, де виставлявся товаром сам сенс і 
сутність людського духовного єства. 

Бо ринок, так само як і держава, політичне, економічне життя, 
класи, ідеології, є предметом зовнішнім, феноменом соціальним. 
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Культура ж первинно, за словами М. Бердяєва, – “внутрішня 
людина” в її творчих інтенціях. Вона завжди суб’єктивна й 
духовна, духовна як явище нематеріального характеру (хоч завжди 
об’єктивується),  так і за своїм внутрішнім трансцендентальним і 
навіть трансцендентним змістом [1, c. 79-101]. 

Справжній світ визначень культури – світ, що лежить за межею 
наявного злиденного соціального буття. Ба-більше того, він 
занурений своїм сенсово-сутнісним виміром, – тобто істотно – в те, 
що на філософській мові зветься ідеальним. Як сутність людини не 
зводиться до її соціально-рольової функції, так і сутність 
культурного космосу не може бути редукована до його зовнішньо-
наявних проявів – навіть якби це були шедеври мистецтва, народної 
творчості, геніальні ідеї чи наукові технології. 

Світ культурних визначень – це світ гранично-сутнісних 
самовизначень людини, ціннісно-смисловий Універсум людського 
буття в його максимальних проявах,  світ людської орієнтації в 
абсолютних координатах буття. На брудному скривавленому 
ґрунті гидот людської соціальної та політичної історії зростають 
троянди Істини, Добра, Краси, Свободи, Любові. Це і є справжні 
визначення людського існування, які хоч якось виправдовують 
наше життя на фоні Всесвіту.  Дійсно,  “сіється тіло тваринне,  а 
постає тіло духовне…” (І Кор. 15, 44) 

Культура завжди духовна. Будь-яка матеріальна субстанція 
культурного світу є лише “матеріалом”, в якому втілюється 
духовний задум. Матеріальне й духовне в культурному світі 
завжди переплетене, в ньому матеріальне покликане являти й 
“оформляти“ людську культурно-традиційно визначену 
доцільність, буквально – втілювати її в реальності. Духовне ж 
постає як внутрішній зміст предметного культурного світу, як та 
цілком суспільно визначена належність предмета, що 
репрезентована крізь відповідну систему знаків, символів, 
асоціацій, змістовних “координат” і детермінантів, які дозволяють 
людині орієнтуватися у своєму світі. І не лише це. В культурному 
відношенні людина не лише усвідомлює та переосмислює світ, 
вона онтологічно творить свій світ – світ власного культурного 
буття,  де предмети постають не стільки як речі, скільки як 
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цінності та смисли, що репрезентують собою світ ціннісно-
смислової орієнтації – феномен культурного буття.  

У міру становлення людської творчості й “окультурення 
довкілля” людина перетворює природне середовище на предметне 
поле культури: так, поява аграрного виробництва означала 
перетворення середовища людської громади на економічний 
простір садиби, поля, пасовища, промислу. Виникає поняття 
Батьківщини, “рідної землі” як святого довкілля власне людського 
буття [2,  с.  7-8].  Ще більше ці процеси зачепили світ часово-
просторової орієнтації суспільної людини, детермінуючи його за 
способом життя і забарвлюючи етнічним ставленням до буття як 
такого [2, с. 8]. Так культурна діяльність спричинила саму появу 
духовно-ціннісного шару буття, який для людини постає як цілком 
зрима й відчутна реальність її світоорієнтації. Це і відбилося у 
знаменитому “Спочатку було слово” або ж у сентенції 
піфагорійців, що найвизначнішим (найсвятішим) слід вважати того, 
хто дав всьому ймення… Культура постає як тип соціальної пам’яті 
і спосіб людського буття, як спосіб долання конечності людського 
буття через творчість власної історії у її духовних координатах. 

Якщо предметне,  формальне,  зовнішнє виявляє себе у 
культурному предметі (про який феномен культурного буття ми б 
не вели мову – чи про мистецтво, чи про етику або етикет, чи про 
філософію й науку) всупереч нерозривній єдності з тим, що ця 
предметність презентує, який духовний зміст вона несе в собі й у 
якій якості віддзеркалює форми й способи людського буття,  то 
цей предмет постає формальним, беззмістовним, є ерзацом, 
феноменом псевдокультури. У наявному житті ми часто маємо 
справу з такими феноменами, що отримали не зовсім влучну 
назву “масової культури”. Швидше за все, це типовий приклад так 
званої “оберненої форми”,  в якій сутність випаровується за межі 
належності і предмет репрезентує не внутрішню свою належну 
змістовність, а якийсь зовнішньо покладений замінний смисл, що 
не випливає з його первинного змісту [3,  с.  388].  Про такі 
феномени нашого буття заведено казати як про варварство, або ж 
“вияв бездуховності”.  

Як зазначав Семен Франк, неупереджений пересічним 
розсудком розум вбачає в бутті не лише наявну, дану у зовнішніх 
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відчуттях дійсність. “Те, що ми називаємо “об’єктивною 
дійсністю”, навіть у найбільш широкому, здавалось би, 
всеохопному смислі цього поняття,  все ж не вичерпує собою 
буття…” І далі: “Будь-якій дійсності, всьому, що ми долучаємо до 
складу світового буття, ми змушені протиставити більш широке 
поняття реальності,  у склад якої входить,  окрім дійсності,  ще й 
надчасове, “ідеальне” буття…” [4, с. 26]. 

По суті, культура і постає сутністю та змістом цього 
“ідеального буття”, будучи невід’ємним складником нашого 
людського буття,  самим його корінням,  з якого виростає вся 
сукупність духовного життя суспільства й особистості. 

Як зазначає філософ, самоочевидність цього “надсвітового, 
над-об’єктивного буття” (Августин) відкривається для нас у формі 
живого знання.  “Це є буття,  не як німа пасивна “дійсність”,  що 
ззовні передує нашій думці…,  а як безпосереднє,  для себе самої 
істотне і самовідверте життя;  і це саме буття,  будучи первинною 
істотністю нашого власного буття, в його особі віднаходиться як 
первинна істотність реальності взагалі…” Воно складає загальну 
підставу і підвалини “об’єктивної дійсності”,  як вона дана нам у 
сприйнятті та переживанні, її знаками ми розшифровуємо 
загальний зміст і смисл буття, визначаючи свої орієнтири-
дороговкази на шляху життєвого поступу. “Це реальність, що 
виходить за межі всієї – псевдо-всеосяжної – системи об’єктивної 
дійсності і лежить в основі останньої. Вона не передує нам ззовні, 
а надана нам зсередини,  як ґрунт,  у якому ми вкорінені,  і з якого 
ми зростаємо” [4, с. 35] (пер. з рос. тут і далі наш – С.В., О.С.). 

Саме так існує світ культурного буття,  у своїх 
трансцендентальних формах передуючи нашій дії та думці. Наше 
“Я”, те, що заведено називати “душею” або “відблиском Духа”, 
своєю істотністю належить потойбічному в прямому розумінні 
цього слова – по той бік об’єктивно існуючого матеріального 
світу. Сутністю цього “внутрішнього буття” є те, що йому 
іманентно притаманний момент трансцендування – співучасті у 
бутті за межами самого себе, тобто в реальності духовного буття. 

Світ духовної реальності зовсім не тотожний зі світом 
свідомості. Він не завжди усвідомлюється, швидше свідомість стає 
фактором його переведення у внутрішній план душевного 
осягнення індивідом, адже “варто розрізняти відчужений від нас 
об’єкт, лише ззовні (гносеологічно) покладений перед нашим 
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пізнавальним зором, і об’єкт, що перебуває всередині нашого 
духовного життя і зсередини нам відкривається”  [4,  с.  40].  Це,  як 
зазначає Франк, добре розумів В. Дільтей, вводячи поряд з поняттям 
“Begreifen” (відсторонене розуміння) категорію “Verstehen” 
(співчутливе зрозуміння), а задовго до того Ніколас із Кузи визначив 
цей феномен як docta ignorantia – умудрене невідання.  

“Саме тому, що живе знання відкриває нам глибинні виміри 
буття, недоступні об’єктивному, предметному пізнанню, зовсім 
безнадійною є спроба охопити буття у його цілокупності, 
зрозуміти його до кінця, залишаючись в межах пізнання 
“об’єктивної дійсності” [4, с. 41]. Категорія “філософії життя” і 
культурантропології “Existeng” – безпосереднє конкретне для-
себе-буття людини – розкриває щось зовсім інше, більш глибоке й 
первинне, ніж просто душевне життя як галузь об’єктивного 
психологічного пізнання, а саме – реальність взагалі [5, с. 230].  

Реальність, зрозуміла у такий спосіб, складає основу того, що 
ми можемо визначити як реальність самого суб’єкта –  людини.  
Об’єктивним її змістом стає тоді сама культура як спосіб буття 
людини.  Культура,  отже,  постає для нас як всеохопна повнота й 
основа об’єктивної дійсності, що надана нам у самовідчутті 
творчої активності – прагнення до здійснення усієї повноти 
життєдіяльності, здійснення граничних вимірів існування, котрі 
постають для нас як ідеали Істини, Добра і Краси.  

Як прагнення до Краси в її сутнісній неявленості, культура 
завжди єдина,  і вона завжди неповторно-індивідуальна, бо 
виступає як іманентна творчість, самопізнання та вічне прагнення 
до істини, туга за Красою. Культурний Всесвіт становить собою 
певну ідеальну реальність, світ самовизначення людини через 
сітку духовних координат. Цей світ є трансцендентним, 
відмінним від матеріально-фізичної дійсності, законами якої не 
охопити існування істини категоричного імперативу, гармонії 
сонат Бетховена чи поетики Калідаси. (Хоча цей світ безумовно 
втілюється у матеріальні форми слова,  вчинку,  дії,  витвору,  
відношення –  як тепер модно казати –  «у формат»).  Це спосіб 
світоставлення, світосприйняття та самопізнання, що, за одним 
мудрим висловом, немовби складає найтонший шар, який утримує 
людину від остаточного здичавіння… 
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СТАНОВЛЕННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ПАРАДИГМИ 
УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ 

 
У сучасній історико-філософській думці щодо оцінки 

модернізму утвердилося розуміння циклічного чергування 
культурно-історичних епох. Розвиток естетичної свідомості у ХХ 
ст. засвідчує, що через несприятливі суспільні умови модернізм не 
мав можливості набути ознак єдиного та безперервного процесу. 
Кожен черговий етап модернізму не ставав завершеним явищем, 
яке б природно еволюціонувало в наступний, якісно відмінний і 
досконалий період.  Утвердженою є думка про те,  що світовому 
культурному прогресу притаманне циклічне повторювання, яке 
підтверджує висунуту французьким ученим Ф. Торресом ідею 
подібності межових ситуацій кінця культурно-історичних епох.  

Принципу циклічної зміни культурних епох дотримується й 
Д. Чижевський, який наголосив, що схема розвитку культурних 
стилів нагадує хвилі на морі: характер стилів змінюється, 
коливаючись між двома різними типами, що протистоять один 
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одному. Звичайно, провести чітку межу в розвитку певних 
періодів модернізму неможливо. Згідно з Д. Чижевським, 
культурно-історична періодизація зустрічається з тими самими 
труднощами, що й усяка періодизація взагалі. Жоден історичний 
період не розпочався з певного дня, року, десятиліття чи століття. 
Конкретні культурно-історичні епохи є не хронологічно 
обмеженими відрізками часу, а надчасовими цілостями. 

Відповідно до теорії циклічного розвитку культурних епох 
модернізм у вітчизняній культурі ХХ ст. розвивався кількома 
хвилями. Існують різні спроби класифікувати етапи модернізму. 
Зокрема, С. Павличко наголосила, що українська культура ХХ 
століття зазнала кілька спроб модерністичного оновлення. 
Хронологічно їх можна позначити роками fin de siecle, 
десятиліттям напередодні першої світової війни, десятиліттям по 
ній, кінцем 40-х, нарешті, 60-ми і 80-ми роками. Кожного разу 
оновлення виявлялося частковим і не охоплювало художньої 
культури в цілому. Дослідниця стверджує, що пошук модерності 
був іманентним процесом, але він ніколи не увінчувався 
успішним завершенням в сенсі визнання всією художньою 
культурою як самого потягу до модерності, так і легітимізації 
художніх стилів і творів модернізму. Причини цього вбачаються у 
негативних наслідках для розвитку культурного процесу 
кількасотлітнього колоніального статусу України. Тобто в 
історичному поступі українська культура мала свої національні 
особливості, що і зумовили значну запізнілість багатьох 
естетичних явищ, враховуючи й розвиток модернізму. На відміну 
від інших літератур світу, вітчизняна пережила кілька запізнілих 
відроджень й повернень модернізму. Це спростовує категоричні 
висновки про несамодостатність українського модернізму в 
зіставленні із західноєвропейським і світовим. Відтак можна не 
погодитися з С. Павличко, котра в «Дискурсі українського 
модернізму» стверджує, що український модернізм не відбувся, 
він все-таки відбувся як естетичне явище, але набув унікальної 
національної своєрідності, зумовленої суспільно-історичними та 
культурними обставинами. 

Д. Наливайко, підтримуючи думку про незавершеність 
кожного з періодів модернізму, водночас вказує і на культурно-
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історичну та естетичну доцільність його розвитку. Дослідник 
резюмує, що у вітчизняній культурі модернізм існує у вигляді 
кількох спроб або хвиль,  жодна з яких не вилилася у завершену 
художню систему. Отже, український модернізм існував як 
необхідність, окремі прориви й звершення, принципово важлива 
траєкторія культурного процесу, до котрої тією чи іншою мірою 
тяжіли як теоретичні дискурси, так і художня практика епохи. 

Незважаючи на те,  що жоден із періодів у розвитку 
модернізму не набув цілісного завершення, усі вони відзначалися 
своєрідністю і неподібністю в ідейно-стильовому відношенні, а 
також мали своїх яскравих представників. Має рацію С. Павличко 
про те, що у кожному хронологічно виокремленому періоді, в 
кожній своїй хвилі модернізм мав свій специфічний зміст, 
структуру, систему кодів.  

Більшість дослідників модернізму виокремлюють п’ять етапів 
його розвитку: дискурсивно-декларативний; період раннього 
українського модернізму («феміністичний дискурс», діяльність 
«Молодої музи»); зрілий модернізм (діяльність часопису 
«Українська хата»); період латентного модернізму (творчість 
постатей: В. Винниченко, В. Петров, М. Хвильовий та ін.); 
діаспорні спроби ренесансу українського модерністичного руху 
(представлений творчістю Ю. Шереха, І. Костецького, В. Петрова 
та Нью-Йоркською групою). Український модерністичний рух 
виник як заперечення і відповідь на кризу традиційно-
народницьких вартостей, однак, опинившись під тиском 
політичної системи,  ця світоглядна модель не відбулася як 
довершена методологічна концепція чи філософська школа. 
Характерною рисою українського модерністичного руху як 
різновиду здійснення концептуальних основ парадигми 
модернізму стало поєднання зарубіжних мистецько-філософських 
впливів, атрибутивних визначеностей вітчизняної інтелектуальної 
традиції та соціально-історичної реальності.  

На думку Я. Поліщука, розвиток українського модернізму у 
двадцятому столітті багато разів переривався, що змушувало кожне 
нове покоління повертатися до досвіду попередників і компенсувати 
відсутність того досвіду власними творчими інтенціями. 
Незавершеність та неприродна перервність стали причинами 
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модерністських спалахів у ХХ ст. Кожен із означених періодів, 
започаткувавши цікаві модерністські проекти, не зміг їх 
зреалізувати. Видається, що основні періоди модернізму постають не 
тільки черговими хвилями, що змінювали одна одну, а й еволю-
ційними етапами, кожен із яких доповнював попередній, розвивав ті 
естетичні явища, які були штучно обірвані й нівельовані. З цього 
погляду, слушним постає міркування авторів «Літературознавчої 
енциклопедії», які наголосили, що кожен наступний етап модернізму 
становить еволюційний відрізок у зіставленні з попереднім, 
продовжуючи та розвиваючи кращі його творчі надбання й водночас 
пропонуючи власні художньо-філософські моделі. 

 
 

Володимир Горбань (Харків), 
Олена Горбань (Полтава) 

 
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РАДИКАЛІЗМ  
ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ  

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

Суспільно-політичний радикалізм – складова частина 
всесвітнього історичного процесу як одна з його рушійних сил. За 
визначенням (від лат. radix – корінь, radicalis – корінний, рішучий 
у вирішенні проблем) суспільно-політичний радикалізм об’єднує 
прихильників докорінних змін у суспільному житті за умов 
накопичення нерозв’язаних проблем, що потребують свого 
вирішення і не вирішуються еволюційно. Виникають гострі 
суперечності й зіткнення між консерваторами (тими,  хто оберігає 
традиції) та реформаторами (тими, хто виступає за зміни, 
перетворення старого) і революціонерами (тими, хто прагне 
суспільного перевороту на основі ліквідації старих і 
запровадження нових відносин). 

Періодичність у послабленні, затишші чи активізації 
суспільно-політичного радикалізму об’єктивно зумовлюється 
станом суспільного життя: розвитком, занепадом, стагнацією. 
Суб’єктивно ж – наявністю лідерів і організацій радикалів. 



143 

 

Відповідно, посилюється чи послаблюється, а то й зникає 
суспільний інтерес до цього явища людського життя. 

Сучасний цивілізаційний конфлікт між глобалізацією та 
антиглобалізмом (прихильниками і противниками всеохопної 
уніфікації норм і стандартів суспільного життя країн світу) 
спричинив нову хвилю суспільно-політичного радикалізму 
(націоналістичного, релігійно-фундаменталістського та ін.) в 
різних країнах і, відповідно, актуалізував його наукові 
дослідження в міжнародному масштабі. 

Самовизначення незалежної України в глобалізаційному 
контексті та внутрішньому кризовому становленні спричинило 
появу і популяризацію вітчизняного суспільно-політичного 
радикалізму, що викликало науковий інтерес до нього українських 
істориків, політологів, правознавців та інших представників 
соціально-гуманітарних дисциплін. Зокрема, було проведено 
круглий стіл: «Правий радикалізм у сучасній Україні: між владою 
та суспільством» [1]. З’явилися авторські наукові публікації [2]. 

Аналіз сучасного стану наукового дослідження суспільно-
політичного радикалізму, на думку авторів, виявляє як головний 
недолік, відсутність у них всебічного підходу до вивчення 
об’єкту, що суперечить вимогам методу об’єктивності. Такий стан 
зумовлено міжпредметним ізоляціонізмом досліджень у вузьких 
межах предметів окремих наук: соціології, політології, теорії 
права, історії та ін. Превалюють ситуативний інтерес до правого 
радикалізму, негативні оціночні судження на основі ототожнення 
радикалізму з екстремізмом, тероризмом, розгляд радикалізму як 
форми деформації правосвідомості, загрози національній безпеці. 

Цілісне об’єктивне розуміння суспільно-політичного радикалізму, 
як об’єкту наукового дослідження, можливе тільки на основі 
всебічного міждисциплінарного підходу та диференційованого 
аналізу й оцінок сукупності фактів у їх причинно-наслідковому 
зв’язку. Окреслимо схему такого підходу в дослідженні.  

По-перше, в історичному аспекті помилково вбачати витоки 
суспільно-політичного радикалізму в ученні Ж.-Ж. Руссо і 
організаціях радикалів Англії 1760-1780 р.р., як це робить 
О. Савенко [3, с. 128]. Виходячи з визначення поняття 
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радикалізму, його історичні витоки сягають стародавніх часів 
фараона Ехнатона (Аменхотепа IV); афінських реформаторів 
Солона,  Клісфена,  Ефіальта,  Перікла та спартанських Агіса IV,  
Клеомена ІІІ, Набіса, римського реформатора Сервія Туллія, 
повстанців Спартака. До числа радикалів слід відносити 
релігійних реформаторів, просвітителів Нового часу, козацьких 
повстанців, зокрема, Б. Хмельницького в Україні, революціонерів 
буржуазних, соціалістичних, антиколоніальних революцій, а 
також расистів, фашистів та ін. У цьому контексті досліджень слід 
намагатися долати однозначні оціночні судження та вдаватися до 
конкретно-історичного аналізу причин і наслідків діяльності 
радикалів, конкретних осіб і організацій радикалів з внутрішніми 
суперечностями поміж ними як ідеологами-мрійниками, фанатами-
виконавцями, негідниками й розбійниками, які долучалися до 
радикалізму з корисливих міркувань. Не забуваймо закономірність 
радикальних суспільних змін, виведену з кількох французьких 
революцій: вони задумуються мрійниками, здійснюються 
фанатами, а їхніми результатами користуються негідники, які 
відсторонюють чи знищують перші дві категорії осіб. 

По-друге, потрібно враховувати вдосконалення технологій 
політичної боротьби в сучасних розвинутих країнах, які 
переймаються,  як зразок,  іншими,  зокрема Україною.  Досі не 
отримала належної уваги науковців висловлена В. Кременем та 
В. Ткаченком теза щодо «еластичних» технологій політичного 
менеджменту: блокування противників влади ще до їхньої 
легалізації в системі демократичних інститутів шляхом 
делегітимізації чи зіштовхування на позиції непопулярного в 
суспільстві радикалізму [4, с. 7].  

Розшифровуючи ці теоретичні абстракції, вкажемо на 
конформізм (пристосуванство) як найпоширеніший вид 
правомірної суспільної поведінки в силу особливостей масової 
соціальної психології. За відсутності революційної ситуації це 
обумовлює непопулярність радикалізму для більшості населення, 
яке прагне стабільності, а не загрозливих для нього радикальних 
реформ чи революцій. Стосовно «еластичних технологій», то до 
них належать: «демонізація» радикалів з метою їх компрометації 
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методами провокацій, агентурна розробка лідерів відкрито і «в 
темну», дезінформація та інші сучасні методи інформаційної та 
психологічної війни. Приводи для правового переслідування чи 
заборони радикалів,  таким чином,  створюються штучно.  ЗМІ 
лякають пересічних громадян «демонами» радикалізму. 

По-третє, суспільно-політичний радикалізм у його конкретно-
історичних виявах є мінливим явищем, оскільки він залежить від 
тих чи інших суб’єктів, які визначають його діяльність і від стадій 
своєї еволюції. Достатньо спрощеним є розгляд радикалізму як 
форми деформації правосвідомості, що пропонує М. Черкас, або 
як загрози національній безпеці, що пропонує О. Савенко. Якщо 
досліджувати об’єкт у розвитку та у зв’язку з загальною 
суспільно-політичною ситуацією, то деформацією 
правосвідомості може бути й конформізм пасивної більшості 
суспільства, який консервує наявні відносини зі страху перед 
можливими труднощами вирішення назрілих у суспільстві 
проблем. Тим самим проблеми загострюються, і деформується 
загальний стан суспільства на передкризовій і кризовій стадіях 
розвитку. За таких умов загрозу національній безпеці створює не 
суспільно-політичний радикалізм у боротьбі за рішуче розв’язання 
проблем, а влада і мовчазна конформістська більшість, які 
опираються назрілим докорінним змінам у суспільстві. 

Принагідно зазначимо, що видатні особистості з владної 
еліти, які самі йшли на радикальні реформи, щоб уникнути 
руйнувань революцій і супутніх їм громадянських воєн, як 
правило, закінчували трагічно, внаслідок незадоволення ними з 
двох боків: своїх союзників – за надмірний радикалізм і своїх 
противників – за недостатній радикалізм (їх проганяли чи 
вбивали,  як це було з Солоном і Клеоменом ІІІ у Греції,  
Олександром ІІ в Росії чи М. Горбачовим в СРСР). 

По-четверте, реформи, здійснювані владою під тиском 
радикалізму чи суспільні зміни, здійснювані внаслідок перевороту 
самими революціонерами-радикалами так чи так рухають історію 
як в позитивному, так і в негативному аспектах. Виходячи з тези 
Ф. Енгельса про те, що будь-який прогрес одночасно є регресом, 
оскільки закріплює однобічний розвиток, радикальні суспільні 
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зміни демонструють позитив у випадку успішного розв’язання 
суспільних проблем, чи негатив в іншому, неуспішному випадку. 
Тим самим збагачується історичний досвід цивілізаційного 
розвитку людства щодо варіативності його напрямків. У вказаному 
аспекті наукових досліджень суспільно-політичного радикалізму 
контрпродуктивною є пропозиція Ф. Фукуями – апологета «кінця 
історії» в сенсі універсалізації західної ліберальної демократії як 
остаточної форми правління. Головну ідею, що передбачала 
нав’язування всьому світові західної моделі лібералізму, 
Ф.  Фукуяма вбачає не в тому,  щоб ліберальними стали всі 
суспільства, а в тому, щоб були забуті ідеологічні претензії на інші, 
більш високі форми співжиття [5, с. 134-135, 139-145]. Проте, вічні 
в історії – тільки зміни, а будь-які владні моделі не вічні. 

Окреслена авторами схема міждисциплінарного підходу до 
досліджень гуманітаріями історичного феномену радикалізму як 
чинника суспільно-політичного розвитку не є вичерпною і 
пропонується для обговорення. У можливій дискусії з 
пропонованого предмету важливо дотримуватись основної 
переваги науки над політикою: об’єктивність на противагу 
суб’єктивності. Залежно від вибору вектору дискусії, істину 
можна знаходити (в першому, науковому варіанті) чи втрачати (в 
другому, політичному варіанті). 
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 Тетяна Кравченко (Суми) 
 

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕРЕЖЕВА ПАРАДИГМА  
В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-

ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ 
 

Початок ХХІ століття ознаменований низкою найважливіших 
наукових відкриттів і експериментів, які істотно розширили 
можливості людського розуму в процесі пізнання та створення 
нових технологій виробництва й розвитку навколишнього 
середовища.  Ці відкриття мають глобальний характер і 
безпосередньо впливають на розвиток планетарної цивілізації. 

Поряд з активним розвитком природничо-наукового знання і 
його практик відбувається і прогрес гуманітарного знання, їхнє 
зближення. Якщо раніше природознавство розвивалося 
самостійно, то сьогодні, у час панування постнекласичної науки, 
коли досліджувані об’єкти залучають людину-спостерігача, 
методологія вивчення цих об’єктів певною мірою має подібні 
риси з методологією гуманітарних наук. 

Сьогодні «гуманітарне знання займає визначальне місце в 
системі наук, оскільки в ньому схрещуються потоки інформації, 
що надходять з інших галузей знання. Це пояснюється тим, що 
людина належить і до природи, і до суспільства, і до культури, що 
в її існуванні й розвитку особливо яскраво виявляються загальні 
закони буття, які досліджуються філософією» [3, с. 66]. Людина 
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постає об’єктом і суб’єктом дослідження в гуманітарних наука, і 
знання про неї стають джерелом людських практик. Вона 
досліджується у всій її цілісності. Можна сказати, що гуманітарне 
знання – це «знання про суто людські (антропологічні) 
характеристики, специфіку їхнього функціонування й результати 
проявів, а також про закономірності формування, розвитку і 
взаємодії людиномірних систем» [4, с. 18], якими в сучасному 
світі постають складні системи, що розвиваються, до яких можна 
віднести природні, технічні, а також соціогуманітарні системи, 
якими є, зокрема, педагогіка та освіта. 

Останнім часом все частіше спостерігається конвергенція 
природничо-наукового і гуманітарного знання, на що впливає і, 
власне, сприяє інформаційно-мережева парадигма, яка 
відображає стан розвитку сучасного знання, наукового дискурсу, 
а також продукує методологію дослідження явищ сучасного 
соціуму й людини в ньому. 

Власне, інформаційно-мережева парадигма виникла на основі 
інформаційної парадигми, як концептуально-когнітивний засіб 
інтерпретації та організації соціальної дійсності інформаційної 
ери. Перехід до цієї парадигми був ознаменований інформаційно-
комп’ютерною революцією, у процесі якої виникли і набули 
поширення інформаційно-комп’ютерні соціальні мережі та 
розширився комунікативний простір. 

Інформаційно-мережева парадигма вливає на зміну 
світоглядних настанов сучасного соціуму, трансформацію 
соціальної дійсності, сприяє розвитку всіх сфер суспільства, 
посилює їхню синергію. 

Контури інформаційно-мережевої парадигми, яка формується 
на цьому етапі розвитку наукового знання, простежуються у 
зближенні природничих і соціально-гуманітарних наук, їхньому 
методологічному взаємозбагаченні, а також у прогресі індустрії 
високих наукомістких технологій (Hi-Tech та Hi-Hume).  

Необхідність забезпечення процесу реплікації продуктів Hi-
Tech викликала появу Hi-Hume (високих соціогуманітарних 
технологій), спрямованих на маніпуляцію індивідуальною і 
масовою свідомістю, з метою зруйнувати механізми саморегуляції 
людини і соціуму. Завдяки Hi-Hume: по-перше, досягається 
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значний і досить швидкий соціокультурний ефект від впливів Hi-
Tech; по-друге, формуються нові потреби, які оформляються в 
соціальне замовлення для фундаментальної і прикладної науки на 
нові дослідження, які можуть стати основою для більш 
досконалих технологій. 

Інформаційно-мережева парадигма, як втілення 
високотехнологічної думки, за допомогою технологій Hi-Hume 
дає нам розуміння процесів,  що відбуваються в світі.  Це 
виявляється в наступному. 

По-перше, за допомогою інформаційних та мережевих 
технологій Hi-Hume проникають у нашу свідомість, 
трансформують ставлення до постіндустріального світу, вносять у 
життя людини високотехнологічні новації і прагнення до 
володіння ними, що створює певний соціальний імідж. 

По-друге, завдяки активному розвитку Hi-Hume і Hi-Tech, 
їхньому впливу на соціокультурну сферу, відбулося становлення 
інформаційного сектору економіки, індустрії знань. Завдяки 
цьому виникло безліч нових професій, змінилися вимоги до 
професіонала та його іміджу. 

По-третє,  через мережу Інтернет,  рекламу та ЗМІ Hi-Hume  
впливають на наше сприйняття себе, своєї тілесності. Людина прагне 
до трансформації свого організму, подовження життя і навіть до 
безсмертя. Але не варто забувати, хто ми є і для чого ми живемо. 

Антропологічний потенціал віртуальної реальності, 
інформаційно-комп’ютерних мереж, комп’ютерних ігор, що 
виникають під впливом синергії Hi-Tech і Hi-Hume, сприяє 
становленню нової людини, зрушенню екзистенціальних меж її 
існування і в подальшому може призвести до виникнення нового 
типу людини. Ставиться питання про віртуалізацію свідомості, 
коли людина перестає відчувати себе фізично та екзистенційно 
приналежною до реального світу, повністю занурюється у 
віртуальну реальність, і повсякденність перестає відповідати її 
запитам і нормам. Віртуальність привертає до себе увагу 
свободою і відкритістю доступу. З цього приводу зазначається, 
що якщо «в епоху індустріалізму можна було говорити про те, що 
людина стала продовженням і придатком машини (механічної або 
електромеханічної), то в століття інформатизації можна впевнено 
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констатувати, що вона стала і продовженням комп’ютера (та 
інфокомунікаційних технологій)» [2, с. 229]. Також мовиться про 
той факт, що людина, яка в силу ефективності 
високотехнологічного виробництва, перетворюється на людину, 
яка володіє великою кількістю вільного часу. Власне споживання 
вільного часу, «в якому емоційні та ірраціональні моменти 
незрівнянно важливіші, ніж раціональна організація відпочинку і 
раціональне мислення, стає, якщо так можна висловитися, 
«головною справою життя». Людина,  що перетворюється в Homo 
ludens,  виявляє тенденцію дуже скоро перестати бути Homo  
Sapiens» [1, с. 15]. Епоха глобальної еволюції Homo Sapiens може 
завершитися і спричинить за собою епоху антропогенного 
прискорення під впливом високих наукомістких технологій і 
практик їхнього застосування. 

Людина перетворюється на суб’єкта, здатного до 
трансформації навколишньої дійсності, своєї тілесності та 
духовності. Вона прагне до максимально повного використання 
знань про фундаментальні першооснови, неживої, живої і 
антропної матерії, тобто знання про саму себе, свою тілесність, 
власний геном тощо. Людина, володіючи знаннями подібного 
роду та опанувавши практику застосування високих технологій, 
створює штучні атоми; модифікує власний геном і геноми інших 
живих організмів; змінює свою тілесність, шляхом впровадження 
наночипів і нейрочипів у нервову систему, що дозволяє посилити 
інтелект, витривалість, емоційний апарат тощо; створює 
робототехніку, щоб автоматизувати виробництво; штучно вирощує 
органи; трансформуючи свою тілесність і духовність, перетворює 
себе на постлюдину; створює безліч інформаційно-комп’ютерних 
мереж, що об’єднують сучасний соціум у безліч мережевих 
спільнот, тим самим сприяючи формуванню єдиного 
інформаційного простору тощо. Активні розробки в галузі засобів 
комунікації передусім сприяють становленню соціальних мереж, 
які останнім часом є домінантною формою соціальної організації. 
Людство організовується в сучасному світі за допомогою 
комп’ютерних мереж, зокрема мережі Інтернет, в мережеві 
спільноти і товариства як локального, так і планетарного масштабу. 
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У наш час відбувається становлення інформаційно-мережевої 
парадигми, нарівні з якою активно розвиваються технології Hi-
Hume. Вони впливають на розвиток один одного, так як в основі 
Hi-Hume лежать інформаційні технології і тільки завдяки їм Hi-
Hume мають широке поширення в постіндустріальному світі. 
Своєю чергою інформаційно-мережева парадигма прагне 
пояснити всі явища, породжувані Hi-Hume, і розвивається сама. 
Ця парадигма сприяє розвитку гуманітарного знання та індустрії 
Hi-Hume, в результаті чого відбувається перетворення людського 
буття на об’єкт технологічних маніпуляцій, що тягне за собою 
якісні екзистенційні та світоглядні зміни, які знаменують собою 
завершення епохи глобальної еволюції Homo Sapiens’a і початок 
епохи антропогенного прискорення під впливом індустрії хай-тек. 
На місці колишньої дихотомії «Hi-Tech» і «Hi-Hume» утворився 
могутній симбіоз, який інтегрував в себе практично всі технології. 
Ці процеси породили реальні умови для науково-технологічного 
прориву в нову реальність. Практика використання всього 
комплексу високих наукомістких технологій наближає наш 
мегасоціум до стану технологічної сингулярності і подальшого 
розвитку інформаційно-мережевої парадигми. 
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Вера Лимонченко (Дрогобыч), 
Алексей Петрушин (Днепропетровск) 

 
ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОВРЕМЕННОГО 
 ГУМАНИТАРНОГО ДИСКУРСА 

 
Современный гуманитарный дискурс без обращения к 

истории философии обречен на теоретическую бесплодность. То, 
что история философии представляет собой школу философской 
мысли,  почти ни у кого не вызывает возражений.  В качестве 
пропедевтики, обрабатывающей стихийно сложившуюся 
привычку мыслить,  ее роль фиксируется легко.  Но уже на этом 
первичном уровне возникает проблема: каким образом следует 
рассматривать философские концепции прошлого? Первый 
вариант – исходя из современного видения проблем и вопросов 
при опоре на исторический процесс, кумулятивно 
присутствующий в настоящем. Второй вариант – ориентироваться 
на аутентичное прочтение на языке понятий рассматриваемой 
концепции и в отнесенности ее к нею же поставленным вопросам 
и к своему времени. 

При этом,  обращаясь к Гераклиту,  можно зафиксировать две 
установки, которые легко становятся этапами или ступеньками: 1) 
установка на многознание, которое не научает уму; 2) установка 
на любовь к мудрости, которая обязует много знать. Налицо 
озадачивающее противопоставление, создающее парадокс, 
некоторый мыслительный тупик, который для сохранения ясности 
мысли хочется преодолеть и сделать это легче всего,  уяснив,  что 
приведенная дилемма ложная, поскольку действует мера одной 
установки и мера другой. Но возникает неизбежный вопрос: из 
какого основания приходит мера, чем задана мера?  

Иная формулировка этой проблемы опирается на различение 
истории философии исторической и истории философии 
философской (Ф. Брентано, Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, П. Рикер). 
Такое именование не разрешает проблемы, а заостряет ее. Можно 
заметить, что два смысловых блока, присутствующие в 
словосочетании «история философии» образовали 
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самостоятельный вектор, переведя интонационное 
акцентуирование «история философии» и «история философии» 
в речь: выведение интонационной интенциональности 
(подразумеваемого) и дает различение исторической истории 
философии и философской истории философии. Уяснение 
специфики вектора философского и вектора исторического 
предполагает осмысление истории философии как 
познавательного проекта, что в некоторой мере соответствует 
философии истории философии. 

 В немецком языке наличны два термина «Historie»  и 
«Geschichte»: если Г. Хорн в середине ХVII века употребляет 
термин «Historie» («Historiae philosophicae libri septem»), то в 
дальнейшем у историков философии речь идет о «Geschichte», 
Гегель также уходит от латинского термина: «Философия 
истории» («Philosophie der Geschichte»), «Лекции по истории 
философии» («Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie»). 
Через рассмотрение этих двух терминов становятся очевидными 
особенности гегелевского подхода к истории вообще. 

 Ограничиваясь проблематикой современного дискурса в 
гуманитарных науках в его ориентировании на историю 
философии, можно выстроить некоторую последовательность 
задач при историко-философской интонированности мысли. 
Исходное начало – развернутая конкретность современности: 
множественная, разнопорядковая, различенная, ставящая перед 
человеком задачу осмысления ее,  что реализуется в такой форме 
мышления в философии, которую можно назвать и рациональной 
реконструкцией, и полемическим подходом, и реальной живой 
практикой философствования. Но именно потому, что, живая 
ткань философствования разворачивается как вопрошание – и к 
содержанию проблемы, и к самому себе, и к предшественникам – 
возникает задача исторической реконструкции, т.е. установки на 
диалог с аутентичным смыслом, с отличным от меня 
собеседником, а не созданной моей интеллектуальной фантазией 
марионеткой. Именно рациональная реконструкция требует 
имманентного подхода, попыток понять прошлое в его специфике 
и в чем-то даже в его отстраненности от современности. На этом 
этапе неизбежна установка на текстологическую работу – 
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историческое и филологическое исследование текстов, прочтение 
которых всегда проблематично. 

Конечно, жизнь философа играет существенную роль, но 
наибольший интерес представляет главное событие его жизни – 
событие мысли, как говорит В. Соловьев: «философский интерес 
и философская работа его ума», что и представляет собой жизнь 
философии. Философия живет через жизнь мыслительного 
свершения реального человека: жизнь философа – не мирная 
смена дней и годов, а событийность его мысли, через вхождение в 
нее своей мысли и возможно оживление, восстановление 
прошлого. Если обратиться к философемам народных сказок, то 
историческое и филологическое исследование текстов 
восстанавливает структурное единство – есть той мертвой водой, 
которая соединяет части разрубленного тела. Чтобы оно ожило, 
необходима живая вода – включение выверенного исторической и 
филологической критикой текста в событийность актуальной 
мысли, по М. Хайдеггеру – тогда прошлое, освобожденное от 
одномерной формы снятия его в современности, становится 
продуктивным, питая живую мысль современности.  

Вот почему современный дискурс в области гуманитарного 
знания без истории философии обречен на сплошное движение 
по поверхности. 

 
 

Тетяна Медіна (Чернівці) 
 
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФЕМІНІСТСЬКОЇ 

МЕТОДОЛОГІЇ В ДОСЛІДЖЕННЯХ СІМ’Ї 
 
У 2000 році ООН сформулювала п’ять глобальних тривог 

людства: бідність, екологія, демографія, мир і гендер. Гендерне 
питання визначено питанням світового значення і питанням 
світового масштабу розв’язання. Гендер – це одна з 
найважливіших проблем третього тисячоліття. 

Дослідження різноманітних соціальних проблем все частіше 
здійснюється через призму гендерних відносин. Більшість 
соціальних наук не оминули дослідження гендерних проблем. 
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Вирішальну роль у появі принципово нової наукової 
парадигми в дослідженнях статі (гендерної теорії) зіграв фемінізм. 
У «Великому соціологічному словнику (Collins)» фемінізм 
представлений як соціополітична теорія і практика, яка прагне до 
звільнення жінок від чоловічого переважання та експлуатації. 

Фемінізм – явище, яке викликає неоднозначне ставлення як у 
суспільстві, так і в соціальній науці. Цим і продиктована потреба в 
аналізі окремих аспектів фемінізму як теоретичної концепції. 
Теоретичні погляди фемінізму,  пов’язані з сім’єю та шлюбом,  
представлені не у вигляді цілісної концепції, а є конгломератом 
розрізнених висловлювань, які часто суперечать одне одному.  

Про феміністську теорію сім’ї можна говорити лише умовно, 
її основні положення стисло виглядають так: 

1.Гендер структурує всі суспільства. У соціальній і політичній 
структурі всіх суспільств існує ієрархія чоловіків і жінок в плані влади. 

2.Жінки як клас недооцінюються та пригнічуються 
3.Як результат історичного сексизму і пригнічення, існує 

«жіноча культура». 
4.Сім’я – основний інститут відтворення дискримінації [2, с. 145]. 
Своєю книгою «Стать і темперамент у трьох примітивних 

суспільствах», що побачила світ у 1935 році, американська 
антропологиня Маргарет Мід завдала нищівного удару по 
судженнях, згідно з якими чоловіки і жінки самою природою 
створені для певних ролей. Причому, приступаючи до своїх 
досліджень, вона, як і більшість людей, була переконана, що роль 
чоловіка полягає в тому,  щоб працювати,  отримувати зарплату і 
годувати сім’ю, забезпечуючи зв’язок останньої з більш широким 
соціумом; жінка, відповідно, повинна займатися сім’єю, що 
складає головну сферу її діяльності.  Такий розподіл ролей,  на 
думку Маргарет Мід, відбувається внаслідок уроджених 
відмінностей між чоловіком і жінкою [2, с. 214]. 

Отримані дослідницею дані про життя трьох племен у Новій 
Гвінеї вразили, спростувавши теорію «природного призначення 
жінки». У кожному із трьох досліджених племен чоловіки й жінки 
мали зовсім різні ролі, іноді прямо протилежні загальновизнаним 
у нас стандартам, що вважаються «природними» для кожної статі. 
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Так, якщо в племені арапешей і чоловіки, і жінки головною 
метою в житті вважали виховання потомства, розділяючи порівну 
батьківські обов’язки, то в племені тчамбулі був інший, незвичний 
для нашої культури розподіл ролей. Жінки цього племені керували 
суспільством, рибалили, займалися ткацтвом, торгівлею і т.д., 
чоловіки ж практично були виведені зі сфери виробництва; вони 
захоплювалися аматорським мистецтвом, влаштуванням святкових 
церемоній і прикрасою власної персони [2, с. 216]. 

Однією з проблем, яка розглядалася ліберальними 
феміністками, була проблема нерівності в шлюбі. Відома 
представниця ліберального фемінізму Джессі Бернард у 
дослідженні під назвою «Майбутнє шлюбу» (Bernard, 1972/1982) 
[1]  розглядає шлюб як культурну систему поглядів та ідеалів,  а 
також як інституційну розстановку ролей і норм. Як інститут 
шлюб закріплює за роллю чоловіка авторитет і свободу,  а по суті 
справи – обов’язок долати межі домашнього порядку. До цього 
додається ідея чоловічої переваги в сексуальному відношенні і 
чоловічій силі. Відповідно, дружинам приписується бути 
поступливими, покірними, готовими до самовіддачі і 
сконцентрованими виключно на справах і потребах певного 
домашнього господарства.  Отже,  в інституті шлюбу є два типи.  
По-перше,  це чоловічий шлюб,  в якому на чоловіка накладено 
важкий тягар і ряд обмежень; разом з цим він поводить себе 
незалежно і має право на домашнє, емоційне і сексуальне 
обслуговування з боку дружини, що зумовлено встановленими 
нормами. По-друге, це жіночий шлюб, у якому дружина 
підкреслює наявну в суспільстві тезу про самореалізацію, проте 
вона залежна і зобов’язана надавати згадані вище послуги.  

Наслідком цього,  на думку Дж.  Бернард,  є стрес,  вияви якого 
помітні у переважної більшості заміжніх жінок і неодружених 
чоловіків: прискорений серцевий ритм, запаморочення, головний 
біль, непритомність, нічні кошмари, безсоння і боязнь нервового 
зриву. І навіть задоволені своїм сімейним життям жінки, за їхніми 
свідченнями, часто відчувають депресії від значних 
перевантажень, особливо у випадку поєднання роботи та 
обов’язків по дому й вихованню дітей.  
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Дж. Бернард, виходячи з результатів своїх досліджень, 
сформулювала «шокову теорію шлюбу», згідно з якою шлюб є 
важкою психічною травмою для багатьох жінок [1, с. 379]. Вона 
пояснювала цей феномен насамперед розчаруванням дружин у 
своїх чоловіках і в чоловіках взагалі, сильною матеріальною і 
духовною залежністю жінок від чоловіків, обмеженням їхнього 
почуття власної гідності тощо. Нав’язування суспільством жінкам 
гендерних стереотипів знижує їхні творчі й особистісні 
можливості, наслідком цього для деяких з них є розчарування, яке 
врешті-решт може призвести навіть до психічного нездоров’я. 
Отже, застиглі дискримінаційні стереотипи поведінки і 
несправедливі рольові норми, усталені в сучасному західному 
суспільстві, неминуче руйнують особистісну цілісність жінки, а, 
отже, і її психічне здоров’я. 

Для ліберальних феміністок, яскравою представницею яких є 
Дж. Бернард, ідеальним гендерним ладом є ситуація, в якій кожен 
індивід обирає той спосіб життя, який йому найбільше до 
вподоби, і цей вибір приймають та поважають, чи то вибір 
домашньої господарки або «домашнього господаря», 
неодруженого кар’єриста, бездітного або такого, який має дітей, 
гетеросексуала чи гомосексуаліста [1, с. 379].  

Одним із напрямів уваги феміністських дослідниць є критика 
функціоналізму. Наприклад, представниця ліберального 
фемінізму Беті Фрідан зауважувала, що «на практиці 
функціоналізм став більше схожим не на сувору науку,  а на 
словесну еквілібристику. Типове судження «функція полягає в 
тому, щоб» отримало вигляд «функція повинна полягати в тому, 
щоб». Вона проаналізувала стереотипи «справжніх» жінок в ЗМІ, 
порівняла їх з результатами опитування 300 типових 
домогосподарок і дійшло висновку, що ці образи є міфами, 
нав’язаними жінкам, щоб маніпулювати їхньою свідомістю.  

Постмодерністський фемінізм відкидає полярні категорії 
(бінарні опозиції): чоловік – жінка, публічне – приватне, культура 
–  природа,  аналізує зв’язок між знанням,  дискурсом та владою.  
Наприклад, стверджується, що дискурси виникають і 
розвиваються в надрах привілейованих соціальних інститутів, 
наділених владою, таких як уряд, засоби масової інформації, 
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право, медицина та система охорони здоров’я, релігія, освіта. 
Сім’я, наприклад, піддається масованому дискурсивному впливу з 
боку членів цих значних інститутів,  які прагнуть не тільки 
сформувати правильні уявлення про неї, а й регулювати поведінку 
її членів.  Знання –  це відтворення досвіду чоловіків,  що мають 
владу. А досвід і міркування інших соціальних груп, враховуючи 
жінок, залишаються непочутими. Феміністки, які сприйняли ці 
ідеї, стали приділяти увагу не тільки жінкам, а й іншим 
пригнобленим групам, які належать до різних класів, рас, етносів, 
представників різної сексуальної орієнтації. Вони деконструюють 
не тільки поняття «жінка» і сконструйоване. 

Отже, роль фемінізму науковці оцінюють неоднозначно, 
можливо, недостатня його поширеність на теренах України може 
бути оцінена як позитивне для сімейно-шлюбної сфери явище.  
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РАЦИОНАЛЬНОСТЬ, ИСТИНА И ОБЪЯСНЕНИЕ В 

СОВРЕМЕННОМ ГУМАНИТАРНО-НАУЧНОМ ЗНАНИИ 
 
1. В современной эпистемологии и философии науки не 

утихают дискуссии о природе гуманитарно-научного знания и его 
соотношении с естественнонаучным знанием. По-прежнему остро 
стоит вопрос о возможности экстраполяции естественнонаучных 
познавательных средств в гуманитаристику. Не менее остро в 
этом плане обсуждаются такие важные эпистемологические 
вопросы,  как:  можно ли (и если да,  то как именно?)  говорить об 
объективности в гуманитарно-научном знании; какие модели 
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(концепции) истины наиболее приемлемы для гуманитарно-
научного знания и т.п. 

2. Действительно, при обсуждении проблематики 
гуманитарно-научного знания часто соотносят его с 
естественнонаучным знанием. Здесь имеют место, по крайней 
мере, три позиции. Первая отдаёт приоритет естественнонаучному 
знанию и утверждает, что подлинную научность гуманитарному 
знанию могут обеспечить лишь учёт традиций и достижений 
естественнонаучной методологии. Вторая позиция в основном 
базируется на неокантианской традиции и отдаёт приоритет 
гуманитарно-научному знанию, подчёркивая его исключительную 
специфику. Сторонники третьей позиции (её можно было бы 
назвать неклассической, или “умеренной”) стремятся как бы 
избавиться от крайностей первых двух позиций. Если первая 
позиция базируется на традициях классической науки, а вторая – 
ей альтернативна,  то третья –  более либеральна по отношению к 
первой и содержит отказы от прежних жёсткостей и излишних (с 
её точки зрения)  строгостей,  хотя и сохраняя в себе 
рациональность и объективность. 

3. На формирование третьей позиции повлияли, по крайней 
мере, два важных процесса. С одной стороны, это прогресс 
естественнонаучных способов описания реальности (например, 
синергетический подход) и с другой – логико-концептуальная 
зрелость самого гуманитарного знания, обретения им статуса 
научного знания. 

4. Когда стремятся полновесно говорить о науке, то обычно 
имеют в виду три главные её составляющие – особое знание, 
специфическую деятельность по его получению и особые 
социокультурные формы реализации этого знания и этой 
деятельности. Критерии научности знания, как известно, 
историчны; за последнее столетие они претерпели серьёзные 
изменения. Это относится и к содержанию таких 
фундаментальных категорий (и признаков научности), как 
“рациональность”, “истина” и “объяснение”. 

5. В отношении изменений рациональности (и нормативного 
подхода к ней)  мы имеем в виду,  прежде всего,  феномен 
либерализации критериев научной рациональности [6] и так 
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называемую “методологию отказов” на пути к “мягкой” 
методологии [7], отказов от тех (часто неоправданных) 
жёсткостей и строгостей, которые присущи нормам 
рациональности классической науки. 

6. На сегодняшний день в эпистемологии и философии науки 
существуют различные концепции истины и разнообразные 
трактовки этой категории. В рамках первой позиции (см. тез. 2) 
истина понимается в основном в духе корреспондентной концепции, 
согласно которой истина есть свойство знания соответствовать 
фактам. При этом говорят об объективной истине как о таком 
содержании знания, которое (содержание) имеет общезначимый 
характер и не зависит от познающего субъекта. По мере развития 
естественнонаучного познания, а также развития рефлексии над ним, 
приходилось вносить коррективы в традиционные нормы научной 
рациональности, а рамки корреспондентной концепции истины всё 
чаще оказывались чрезмерно узкими. 

7. Среди специфических черт гуманитарно-научного знания 
(которые также часто включают в состав признаков научности 
гуманитарного знания) называют ориентацию на понимание, а не 
на объяснение. Приоритет такой ориентации последнее время 
несколько ослабевает по мере развития методологии 
гуманитарно-научного знания. Имеется в виду, помимо прочего, 
разработка такой весьма перспективной формы представления 
знания, как нарратив [1; 2], а также формирование концепции 
нарративного объяснения [2; 3; 4; 5; 8]. 
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8.Ратников В. С. О рациональности нарративного объяснения 
/ В. С. Ратников // Науковий вісник Чернівецького університету : 
Збірник наук. праць. – Вип. 706 : Філософія. – Чернівці : 
Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 13-19. 
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ПАРАДОКСИ САМОВИЗНАЧЕННЯ ГУМАНІТАРНОГО 
ЗНАННЯ: ПАРАДИГМАЛЬНИЙ ВИМІР 

 
Світоглядною засадою гуманітарних наук залишається теза про 

можливість винайдення об’єктивних закономірностей людських 
мотивів та найрізноманітніших явищ суспільного життя в такий 
самий спосіб, як здійснюються дослідження у природі. Відтак як 
філософія почала втрачати провідні позиції у загальному 
людському «науковченні», це питання поділило науку на «фізику» 
та «лірику». (Поняття «науковчення» в цьому випадку вживається 
як загальна теорія наукового пізнання, заснована на логічній 
єдності уявлень [див. 1]). Актуальність зазначеної проблеми 
особливо зростає з кінця ХІХ ст. – фактично, починаючи з 
досліджень у межах неокантіанства (ідеї Г. Ріккерта про докорінну 
відмінність наук про культуру та наук про природу), пошуків 
можливості уніфікованої мови науки у рамках Віденського гуртка, 

http://ivid.ucoz.ru/publ/medushevskaja_90/om_lubskij/15-1-0-128
http://ivid.ucoz.ru/publ/medushevskaja_90/om_lubskij/15-1-0-128
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через «епістемний трикутник» у археології гуманітарних наук 
М. Фуко і до адептів ідеї «двох типів наук» початку ХХІ ст. 

Варто зазначити, що розкриття специфіки організації 
соціогуманітарного знання потребує його видової демаркації не 
лише за умовами достеменності та істинності знань (такі 
дослідження здійснюються повсякчас), а за об’єкт-суб’єктною, 
методологічною та світоглядною складовими. 

В академічній літературі переважно зустрічається просте 
словосполучення «гуманітарне знання» і лише у Проективному 
філософському словнику можна знайти визначення гуманітарної 
парадигми як системи тем, методів, способів осмислення, 
притаманних гуманітарним наукам (humanities, die 
Geistwissenschaften). В ньому особливо підкреслюється, що 
умовою science є єдність природи, як основа універсальності 
відкритих наукових законів, тоді як можливість гуманітарного 
знання заснована на єдності та універсальності духу [див. 2].  

В останні десятиліття протистояння природничих та 
соціогуманітарних наук можна позначити двома, фактично 
протилежними питаннями: Чи існує наукове знання, яке б бодай в 
якійсь зі своїх форм змогло б уникнути соціальності?  І чи є,  
власне, гуманітарне знання парадигмальним? Відповідь на перше 
питання – очевидна. Друге питання заслуговує окремого 
ґрунтовного дослідження у разі, якщо необхідно з’ясувати 
відповідність гуманітарних наук вимогам, закладеним у понятті 
парадигма [3, с. 11]. Першою реакцією може бути негативна 
відповідь на нього, оскільки гуманітарне пізнання завжди 
характеризувалось швидше діалогічністю, аніж пануванням однієї 
наукової моделі, з якої виникають конкретні традиції наукового 
дослідження (що є обов’язковою умовою для стадії так званої 
«нормальної науки»). Та й наукові революції (зміни парадигм) 
відбуваються у гуманітарному знанні з набагато меншими 
змінами, аніж у природничій сфері. Зокрема, для сучасного 
філософа не стоїть питання про втрату актуальності ідей Платона 
порівняно з ідеями, наприклад, К. Поппера. Вчення класиків 
античності не перестають відповідати вимогам беззаперечної 
авторитетності та істинності у філософії, так як це зазичай 
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відбувається з авторитетами у точних науках. Наприклад, у 
повсякденному житті людства не обійтись без Евклідової та 
Ньютонової аксіоматичних систем, втім, саме ці системи в ході 
зламу наукових парадигм зазнали відчутної історичної ревізії і 
говорити про їхню актуальність для, наприклад, сучасної фізики 
елементарних часток або фрактальної геометрії навряд чи 
доводиться. Натомість протилежний стан справ спостерігається у 
гуманітарних науках, у яких більшість беззаперечних авторитетів 
ніколи не втрачає ані претензій на істинність, ані актуальності. 
Водночас,  варто зазначити,  що парадигма розуміється як 
концептуальна схема ідеалів і норм науковості для практичної 
діяльності певного наукового співтовариства. А співвіднесеність 
сфери практики та гуманітарного пізнання завжди 
залишатиметься болісним питанням для останнього та об’єктом 
докорів з боку послідовних природничників. 

Для будь-якої з концепцій істинності знань найбільш гостро 
стоїть проблема критерію як аргументу на користь співвіднесеності 
знання з дійсністю. Природничі науки базуються на істинах, які 
немає потреби підкріплювати авторитетами, оскільки ці істини 
самоочевидні. Ідеал природничого знання – безособові підстави та 
аргументи, які, як правило, є або істинними, або ж хибними. У разі 
ж, якщо подібне питання про істинність порушується у 
гуманітарних науках – не обійтись без конструювання певних 
ситуаційних моделей та посилання на авторитет.  

Одночасно із досить поміркованими оцінками і позиціями, як 
то: «… об’єкти, з якими мають справу історичні науки, повинні на 
противагу об’єктам природознавства, бути підведені під поняття 
культури… та протиставлені природничим наукам як відносно 
методів, так і відносно їхнього змісту…» [4, с. 260], існують і 
набагато більш радикальні (чого лише варта відома сентенція 
академіка Л. Ландау про «класифікацію наук», у якій 
гуманітарним наукам було відведено роль «протиприродних»). 

Сьогодні подібне ставлення до методології гуманітарних наук 
спровоковано власними внутрішньо науковими проблемами та 
загальним переконанням, що на сучасному етапі розвитку 
гуманітарного знання наукові дослідження перебувають у 
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кризовому стані. Зокрема, вважається, що сьогодні наявна 
«…відсутність самостійності розвитку власне гуманітарної 
методології та спроба компенсувати відсутність сталого розвитку 
запозиченням дослідницьких технологій з негуманітарного 
сектора досліджень». Вказується також на надлишковість 
суб’єктивного чинника в гуманітарних дослідженнях, що 
провокує високий ступінь саморефлексії автора та відміняє 
обов’язковість надійної аргументації. Але найбільш «нищівним» 
аргументом на користь беззаперечної кризи методології 
гуманітарного знання називається «відсутність у гуманітарній 
науці останніх десятиліть великих наукових відкриттів, 
масштабних концептуальних рішень…» [5, с. 127]. 

То ж яким є місце гуманітарних наук у загальному 
соціокультурному дискурсі? Чи не є вказування на означену кризу 
вироком, констатацією вичерпаності методологічних ідеалів у 
сфері сучасної гуманітаристики? Адже поміж іншим, вказані 
ознаки безперспективності свідчать також і про більш глибокі 
проблеми для будь-якого гуманітарія – про можливість 
масштабної ревізії вже не лише методів, а й недоторканної ще 
донедавна сфери – термінології гуманітарних наук. Сьогодні 
будь-хто з гуманітаріїв, особливо той, кому за родом діяльності 
доводиться активно співпрацювати з аудиторію, досить часто 
може почути, що більшість понять, якими він оперує, мають 
більше ознак інтуїтивності, аніж науково стійкого змісту. Що 
розпливчастість, абстрактність та змістовна варіативність понять 
культурології, етики, філософії релігії, навіть філософії права 
зводять нанівець весь їхній тисячолітній духовний досвід. Одним 
словом, в наявності всі ознаки парадигмальності гуманітарної 
науки в її «негативному» варіанті – на який, зокрема, вказував і 
Т. Кун – стереотипності та шаблонності мислення. Тому як ніколи 
на часі є детальний аналіз об’єктивних можливостей 
методологічного порозуміння «двох типів науки» та з’ясування 
перспектив гуманітарної наукової парадигми. 

Сучасний стан наукових досліджень почасти дає підстави 
вважати,  що класичне для нас уявлення Т.  Куна про наукову 
парадигму поступово зазнає «зламу». Сьогодні воно вживається 
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часто і стало синонімом поняття «течія», «напрямок» або ж навіть 
«кут зору». Наприклад, у порівняльному правознавстві слово 
парадигма стійко асоціюється з поняттями «правова система», у 
філософії права за ним закріпилось ототожнення з поняттями 
природне або позитивне право – двома основними лініями 
філософсько-правової рефлексії, які ніколи не змінювали одна 
одну в ході «зламу парадигм» і майже завжди були однаково 
впливовими і авторитетними у цій галузі знань. Подібних 
прикладів можна навести безліч.  

Порушене питання про парадигмальність гуманітарного 
знання є одним з аспектів більш широкого питання про науковість 
соціогуманітарного знання в цілому. А обговорення останнього 
зазвичай породжує низку наступних питань, однозначну відповідь 
на які дати неможливо.  Наукові відкриття ХХ ст.  у 
природознавстві спричинили перегляд природничих наук і, 
здавалося, повинні були б остаточно підірвати віру у 
пріоритетність природничого знання перед гуманітарним. 
Натомість розсудок традиційно чіпляється за звичні образи і 
дослідження «причин», а не «фактів» (О. Конт) сприймається як 
типова наукова неповноцінність.  

Інша річ – розмова про специфіку методології гуманітарного 
знання, адже тут є підстави говорити про спільність або відмінність 
між науками, наголошувати на показовому для останніх десятиліть 
прагненні до «точності» в гуманітарних науках (не в останню чергу 
саме завдяки методологічній спільності), аналізувати межі 
евристичного потенціалу та наукового обґрунтування гуманітарних 
знань. «Марксове відкриття соціально-економічної зумовленості 
свідомості та матеріалістичне обґрунтування політичної економії дало 
потужний поштовх розвитку соціальних та гуманітарних наук… і 
перш за все пошукам їхнього методологічного само-обґрунтування» 
[6, с. 7]. Тож перспективи для подальших досліджень – очевидні. 
Сучасний же ж стан наукового пізнання позначений очевидною 
міжвидовою інтеграцією – як з погляду напрацювання і використання 
міждисциплінарної методології, так і з огляду на характер сучасних 
проблем, що перед ним постають і давно перевищили обмежені 
гносеологічні можливості наук одного певного типу.  
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КОМУНІКАТИВНІ ГОРИЗОНТИ  
ГУМАНІТАРНИХ НАУК ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ 

 
Неодмінною складовою філософії гуманітарних наук є 

методологія, зростання її ролі викликана ускладненням структури 
сучасної науки, її трансформаційними процесами, підсиленням 
комунікативних зв’язків. Тому бачення сучасної методології 
гуманітарного знання пов’язане з плюралістичним характером 
пізнання, множиною теоретичних настанов, підходів, схем. 
Комунікація у гуманітарній науці не стала виключенням, вона 
представлена різноманітними підходами та баченнями і 
розглядається як «механізм об’єднанння мислення, розуміння, 
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рефлексії та діяльності в одне ціле» [3, с. 452]. Віддаючи належне 
науковій значущості робіт з проблем комунікації та їхній 
кількості у сучасній літературі, усе ж потрібно визнати, що 
фактично ми маємо справу з міждисциплінарною галуззю 
дослідження, тобто комунікологія та комунікативістика – це лише 
своєрідні галузі дослідження яким бракує адекватного 
теоретичного осмислення предмету комунікації, це не окремі 
дисципліни. І хоча Г.П. Щедровицький писав про те, що «зараз ми 
лише знаходимося на шляху виокремлення комунікації як 
особливого, специфічного явища і головним гальмом розвитку 
наших уявлень про мисленнєвість стали відсутність предметних, 
технічних, чи наукових уявлень про комунікацію» [3, с. 447], 
головне значення її,  передусім,  полягає у передачі,  обробці та 
поширенні інформації. 

Сучасна методологія дослідження комунікації не обмежується 
виключно логічними аспектами дослідження наукового знання: 
величезна увага сконцентрована довкола історії, психології, 
соціології знання тощо. Упродовж ХХ–ХХІ століть у філософській 
науці все ж таки склалися кілька головних методологічних 
концепцій, які намагалися презентувати ключові підходи та 
бачення поняття комунікації, комунікативної парадигми та її 
методологічних потенцій. Найбільш повно досліджувала це 
питання Н.Г. Баранєц [1], яка вказує на те, що поняття комунікації у 
сучасній філософії використовується як допоміжний засіб аналізу, 
тому необхідно проводити класифікацію у відповідності до 
конкретної дисципліни чи галузі знання. Авторка виокремлює 
наукознавчий підхід, у якому, на її думку, комунікація «формує 
системність науки як цілого» [1, с. 10], соціологічний підхід 
(дослідження комунікації відбувається в кількох ключових теоріях: 
питаннях присвячених безпосередньо соціальній комунікації), 
соціально-філософський підхід (де комунікація постає певним 
універсальним механізмом формування суспільства та стає однією 
з важливих складових у розробці теорії суспільства), психологічний 
підхід (в межах цього підходу сама комунікація не постає в центрі 
уваги дослідників, ціннішим вважається вивчення особистості у 
взаємодії з іншими особистостями та її відповідні реакції), 
антропологічний підхід (у якому комунікація є механізмом 
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формування людської свідомості), лінгвістичний підхід (де основна 
увага прикута до комунікації як форми передачі інформації за 
допомогою мовної діяльності).  

Ще один філософ, дослідник-методолог О.А. Леонтович [2, 
с. 13] пропонує своє бачення підходів у межах комунікативної 
теорії: інтерпретативний підхід, який сповідує ідею діалогічності, 
дискурс-аналіз як моделі та методу побудови нової парадигми та 
методи лінгвістичних досліджень. Синтезуючи ці два погляди 
можна окреслити загальну методологічну потенцію комунікативної 
парадигми наукового знання як одного з найперспективніших 
напрямів розвитку сучасної гуманітаристики. 
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Жанна Янко (Дрогобич) 
 

ХУДОЖНІЙ ТВІР ЯК МАТРИЦЯ  
У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ: 

МЕТОДОЛОГІЧНІ КОЛІЗІЇ 
 
Починаючи з ХІХ століття, теоретичні ідеї та концепції 

українських учених постають на стику суспільно-політичної та 
літературознавчої площин аналізу. Формуються в 
загальноєвропейському масштабі новітні філософсько-
літературознавчі методології. Суспільна практика, тобто вся 
культура,  історія людства,  неможлива без пізнання й 
перетворення світу та самої людини. 

Р. Барт писав, що «упродовж якогось часу ми змушені 
будемо завжди надто багато говорити про реальність.  Річ у тім,  
що ідеологізація та її протилежність, імовірно, суть все ті ж 
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магічні типи поведінки, які викликані сліпим страхом, 
зачарованістю перед обличчям розірваного соціального світу. І 
все ж ми повинні домагатися примирення реальності та людини, 
опису та пояснення, предмета і знання про нього» [1, с. 130]. 

Професор В. Шевченко, досліджуючи концепцію пізнання в 
українській філософії, зазначав, що у Західній Європі «пізнання як 
особливий предмет вивчення постає переважно з середини ХІХ 
століття»; це спричинило появу та значне поширення таких 
термінів, як гносеологія та теорія пізнання. 

Специфіка соціального пізнання полягає в тому, що воно 
ґрунтується на суспільній практиці та є активним діяльним 
процесом засвоєння суспільного життя різними формами 
суспільної свідомості. Результати соціального пізнання (зокрема 
художня література) відображають в ідеальній формі соціальну 
дійсність і водночас відбивають її об’єктивні закономірності з 
проекцією на подальші суспільні зміни та перетворення. Твори 
літератури стають матрицями соціально-історичної реальності як 
наслідок суспільної активності людини. 

Щоб пізнати явища соціально-історичної реальності та їхню 
сутність,  митець як суб’єкт цієї дійсності (і водночас творча 
особистість) вбирає в себе все,  наче губка,  на все відгукується (у 
такий спосіб рефлексуючи на соціальне довкілля), оскільки все це 
переживає чуттями та думками. Відгук зріє в душі митця, доки не 
виллється в художній твір. Переживання автора, що становлять 
основу процесу творчості та процесу соціального пізнання, що 
інтегрують у собі багато різних компонентів, аспектів, ейдосів, які 
згодом поступово (або й миттєво), у будь-якому випадку, 
непомітно для автора і для стороннього ока формують таке явище, 
як художній твір,  який водночас постає інваріантом,  моделлю та 
матрицею суспільного життя.  

На думку Франка, літературна критика повинна відзначатися 
науковістю та об’єктивністю, а не за «ніби артистичною формою» 
маскувати свою ненауковість. Завданням літературної критики 
мислитель уважає аналіз «поетичних творів якимсь науковим 
методом» [4, с.  50]. Франко відкидає догматичний метод як єдино 
можливий і найефективніший, а називає доречним індуктивний, 
звертаючись до уроків минулого: «...Аристотель поступав зовсім 
навпаки, т.є. зі звісних йому грецьких літературних творів 
висновував правила, які буцімто кермували поетами при 
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компонуванні тих творів. Таким чином, Аристотелева поетика була 
не догматична, а індуктивна: до формулювання правил критик 
доходив, простудіювавши багато творів даної категорії” [4, с. 50]. 

У “Вступних увагах про критику” Франко задається 
питаннями про співвідношення твору і дійсності, про метод для 
перевірки істинності того, що зображено засобами літератури: 
«яким способом критик буде справджувати вірність і дійсність 
осіб, описаних у артистичнім творі, або вірність і дійсність 
настроїв,  зображених в ліриці.  Чи надасться йому тут метод 
статистичний, чи описовий, чи який інший? І чи твір найвірніший 
пересічній дійсності буде найліпший? І чи вільно авторові 
малювати явища виїмкові, людей видуманих і серед більш або 
менш видуманих обставин?» [4, с. 52]. 

Справді, яким методом можна перевірити реальність твору та 
чи треба перевіряти? У “секретах поетичної творчості” Франко 
розглядає як найважливіші “питання про відносини штуки до 
дійсності” тощо [4, с. 53]. 

Художнє осмислення соціально-культурних реалій постає як 
своєрідне творче їхнє пізнання. Пізнання соціальної дійсності – це 
творчий процес, бо має на меті перетворити, змінити реальність; 
бачиться він як метаморфоза не заради неї самої (не як самоціль), 
а як реалізація, самореалізація творчої особистості. 

Художність у ремісничих творах, на думку О. Потебні, може 
не збігатися з практичною придатністю. Художній і теоретичний 
твір загалом і, зокрема, слово (на думку В. Гумбольдта) 
відрізняються від ремісничого твору, зокрема зовнішнього 
знаряддя,  тим,  що в останньому категорія мети і засобу в часі 
відокремлені, а в першому збігаються. 

Художня творчість –  це активна, напружена діяльність, 
творення нового, породження нових образів, персонажів, мотивів, 
ідей тощо; при цьому може переважати інколи інтелектуальний 
первень, а часом підсвідомий чи чуттєвий. Особистість є носієм 
творчого першопочатку, а творча особистість, митець є і 
реалізатором творчого задатку. 

У писаному тексті слово залишається незмінним у своїй 
графічній знаковості, яка не може бути виявлена в жодних 
варіантах, адже сприймане залишається для реципієнта об’єктом, 
який треба розкрити (розпакувати)  і взяти такою мірою,  до якої 
реципієнт готовий. Зрозуміло, що це сприйняття буде розмаїтим, 
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неоднаковим у різних реципієнтів, адже їхня міра буде 
неоднаковою. Хоч би якими схожими були умови онтогенезу 
сучасників, їхні духовні та душевні надбання ніколи не будуть 
повністю збігатися, отже, кожна людина відбиратиме із наявного 
в суспільстві культурного доробку лише те, до чого змогла 
піднестися, до чого “доросла” [2, с. 94-95]. 

Принцип історизму притаманний філософським концепціям 
Б. Кроче, Р.Дж. Колінґвуда. Точка зору Колінґвуда стосується 
мети історичної реконструкції. 

Він наголошував, що історик, досліджуючи будь-яку подію, 
проводить межу між тим, що можна назвати його “зовнішнім” та 
“внутрішнім” боком. Під зовнішнім боком події він розуміє усе, 
дотичне до неї, що може бути описане у термінах, які 
стосуються тіл та їхніх рухів.  

Л. Димитрова здійснила аналіз теоретико-методологічного 
підґрунтя і сучасних наукових метапарадигм, що слугують 
основою філософії історії. Вивчаючи філософію історії як 
світоглядну і методологічну парадигму, Л. Димитрова здійснює 
теоретичну реконструкцію процесу ґенези філософської рефлексії 
щодо конкретно-історичних реалій від античної доби і до 
новітньої історії. Надзвичайно важливими постають наукові 
розробки прогностичної та евристичної ролі історіософської 
інтенціональності в національній філософській спадщині, що 
актуально в умовах сучасної розбудови української державності. 

Специфіка соціального пізнання зумовлена динамікою 
суспільства, породженою антропо-екзистенційною природою 
останнього. В художньому творі мають місце і критика, й історія, 
але у трансформованому завдяки мистецтву, вигляді. 

Сучасна соціальна філософія звертається до 
антропологічного, структурно-типологічного та семіотичного 
методів. Досліджуючи філософію української культури, 
С.М. Гатальська прагне аргументувати, що філософія культури – 
філософське дослідження певного вияву загальнолюдського, що 
зветься культурою,  і як специфічна галузь філософської думки,  з 
огляду на свій предмет, що визначається досить широко, є певною 
“енциклопедичною” множинністю. 

Слушними вважаємо позиції П. Рікера та Р. Барта щодо 
дехронологізації та логізації хронологічної чи часової послідовності. 
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Переважає, тобто, світоглядна парадигма у сучасному аналізі 
розповідного тексту над хронологічним виміром. 

Типологічний метод у соціальному пізнанні відповідає 
нагальним потребам людського знання виявляти те, чого раніше 
не було чи що перебувало у прихованому вигляді (не виявлялося). 
Ідеться про раціональне та ірраціональне, свідоме та несвідоме. 

Сучасні дослідники соціального пізнання П. Бергер і Т. Лукман 
характеризують символічні універсуми як продукти людської 
свідомості, що є неминучими тотальностями; вони відіграють 
провідну роль в ієрархії людського досвіду (пом’якшуючи, зокрема, 
жах від очікування власної смерті),  впорядковують історію.  Отже,  
символічний універсум – це матриця всіх соціально об’єктивованих і 
суб’єктивно реальних значень; як певну індивідуальну біографію, 
так і ціле історичне суспільство треба розглядати як явища,  що 
відбуваються в межах цього універсуму. 

Аналіз соціального через літературу неминуче пов’язаний з 
антропологією, особливо з соціальною антропологією. Мета цих 
галузей наукового знання – порівняльно-критичне вивчення різних 
літературних творів та конструювання найоптимальнішої моделі 
суспільства через вивчення реалій людського буття. 
Літературознавець Н. Фрай резюмує, що творча індивідуальність 
письменника реалізується переважно в процесі обробки та 
осмислення успадкованих сюжетів, форм і прийомів. Подібність, 
взаємозв’язки й діалог, які існують між творами одного виду чи 
жанру в творчості різних митців, настільки численні й істотні, що 
виявляють певні сталі системи ознак, структурні варіанти, які Фрай 
іменує “літературними матрицями”, або “архетипами”, на основі 
проаналізованих міфів,  сказань,  трагічних і комічних творів,  що 
постають оригінальними модусами у суспільстві [Див.: 3]. 

Разом з О. Забужко скажемо про інтелектуально-творчу 
діяльність Івана Франка, що саме на терені цієї суверенності, 
«непідлеглості прямим запитам соціальної практики і відбулося 
зрощення художнього й філософського мислення Франка, 
своєрідна компенсаторна, можливо, навіть несвідома, 
“філософізація” творчості». 
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INFORMAL LOGIC AND ANALYSIS OF HISTORICAL 
CONTROVERSY: THE CASE OF THE SPANISH SCIENCE 

 
This thesis briefly presents an informal logical method for 

analyzing intellectual controversies of historical and cultural 
significance.  This procedure consists of three operations: 1º The 
characterization of the historical context in which the controversy takes 
place; 2nd The definition of the audiences to which the arguments are 
adressed; 3rd The analysis and evaluation of argumentative strategies 
followed by participants in the controversy. The thesis also brings the 
overall results of the implementation of this procedure to the 
controversy of Spanish science (1876-1888). 

En  la  historia  general  de  la  cultura  y  de  las  ideas  son  de  gran  
relevancia las polémicas intelectuales en las que se disputa ante la 
opinión pública por la dirección general de la cultura en momentos 
históricos decisivos de una sociedad. Entre los distintos tipos de 
procedimientos que son imprescindibles a fin de esclarecer esos 
procesos históricos, ocupa un lugar relevante el análisis lógico. Parece 
bastante claro que los procedimientos de análisis lógico, aplicables a esta 
clase de polémicas,  no pueden ser   formales,  pues se trata  de procesos 
que dependen de un contexto histórico particular, en los que no existe el 
auditorio universal, y en los que operan los argumentos dialécticos y 
retóricos, no tanto formas lógicas de inferencia. Sin descartar la 
aplicación puntual del simbolismo lógico a las formas deductivas que lo 
demanden, serán procedimientos informales, argumentativos, los que 
faciliten el análisis lógico esos procesos dialécticos. 
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Un procedimiento lógico informal adecuado para analizar esas 
controversias históricas ha de constar, a mi juicio, al menos de tres 
operaciones: 1º La caracterización del contexto histórico que 
desencadena y en el que discurre la polémica; 2º La definición de los 
auditorios a los que remiten las argumentaciones; 3º El análisis y la 
evaluación de las estrategias argumentativas que siguen las 
participantes en la polémica. 

La operación que caracteriza el contexto histórico, se ordena a 
determinar los vínculos históricos de la polémica que explican su 
génesis. Esta primera operación se compone de dos investigaciones 
con dos objetivos precisos. La primera consiste en identificar la 
oposición de tendencias histórico-culturales que da origen al proceso 
en el que se inscribe la polémica. La segunda apunta a conectar la 
polémica con las circunstancias sociopolíticas y culturales que 
desencadenan y condicionan las argumentaciones. 

En las controversias históricas no existe el auditorio universal, es 
decir una audiencia puramente racional. Tanto en ellas, como en los 
sucesivos “tribunales de la historia” que las juzgan posteriormente, lo 
que encontramos son auditorios concretos y parciales. La segunda 
operación del procedimiento de análisis que proponemos, consiste en 
definir los auditorios de las argumentaciones, a fin de discriminar la 
base  dialéctica  de  la  polémica  y  arrojar  luz  en  la  cuestión  de  su  
viabilidad. Podemos realizar esta operación de análisis, aplicando un 
modelo bastante común, procedente de Perelman, que distingue los 
siguientes elementos constituyentes de un auditorio: hechos (Facts) 
que son las creencias de un auditorio sobre el mundo; verdades 
(Truths) que son sus conocimientos evidentes e indiscutibles; 
presunciones (Presumptions) que son sus opiniones discutibles; 
valores (Values) que discriminan sus preferencias; y, en fin, jerarquías 
(Hierarchies) que ordenan de mayor a menor sus preferencias.  

La  tercera  operación  se  dirige  a  discriminar  las  tesis,  las  
estrategias argumentativas y sus argumentos cruciales, y las evidencias 
que basan los argumentos cruciales de las partes en la polémica. La 
práctica de esta operación supone un modelo de estrategia 
argumentativa, una tipología crítica de argumentos versus falacias y 
una tipología de evidencias. El análisis de una estrategia argumentativa 
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consiste en la disección de su estructura argumentativa y  de  su  
argumento o argumentos capitales. La identificación y evaluación de 
los argumentos supone una tipología estándar de argumentos en la que 
cada esquema de argumento esté identificado y provisto de los 
elementos críticos que permitan discriminar sus instancias falaces, por 
ejemplo la tipología de Douglas Walton. En fin, la discriminación de 
las evidencias de los argumentos capitales supone una clasificación  de 
los tópicos o fuentes de los argumentos. 

La aplicación de este procedimiento de análisis a una controversia 
histórica en España, como la polémica de la ciencia española, arroja 
resultados como los siguientes: 

1) La polémica de la ciencia española no fue un debate abstracto 
de carácter histórico erudito, o académico, ni tuvo por objeto lo que 
por entonces consideraban “sciences” los positivistas, sino una 
confrontación abierta por el control de la cultura intelectual, en la que 
tradicionales historicistas se enfrentaron a los liberales racionalistas 
herederos del krausismo, y en la que tercio el tradicionalismo tomista. 
Se trató, por tanto, de una manifestación histórica esencial de la 
dialéctica invertida entre modernidad y tradición que dinamizó la vida 
cultural de la España contemporánea, y que devino especialmente 
virulenta en la atmósfera positivista y restauradora de los primeros 
compases de la Restauración borbónica (1875-1931). El 
restablecimiento de la tradición nacional, legitimadora de la Monarquía 
Alfonsina restaurada, es el proceso histórico  en el que se inscribió esa 
controversia, cuyo  primer contexto histórico-cultural fue 
concretamente la segunda cuestión universitaria en torno a la libertad 
de investigación y docencia, y la cuestión constitucional de la libertad 
religiosa y la tradición católica de la nación. 

2) La falta de claridad y de un mínimo acuerdo en la concepción 
de la filosofía, de las ciencias y de su clasificación, y, sobre todo, lo 
irreconciliable y discordante de los hechos, las verdades y los valores 
definitorios de los auditorios particulares del racionalismo liberal-
progresista, del historicismo tradicional católico, y del tradicionalismo 
tomista, dejaron de entrada sin base la polémica e hicieron 
prácticamente inviable su desarrollo dialéctico. 
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3) Los tradicionales historicistas defendieron la existencia de una 
rica tradición filosófica y científica española, interrumpida desde 
finales del siglo XVIII por la injerencia de la Francia revolucionaria, y 
la necesidad de hacerla renacer en el presente, a fin de restablecer la 
creatividad intelectual de la nación, frente a los racionalistas que 
negaban tanto la existencia e importancia de esa tradición, como la 
posibilidad y conveniencia de retomarla. Además, los tradicionales 
argumentaron contra la tesis librepensadora de los racionalistas que 
consideraban al Catolicismo y a la Inquisición  como causas 
principales de la decadencia filosófico científica de España. Se 
cruzaron las estrategias ad hominem de los tradicionales que acusaban 
a los racionalistas de “menospreciar la tradición que desconocían”, y 
de “enemigos de la religión y de la patria”, y de estos que 
descalificaban a aquellos por “neocatólicos” y “enemigos de la 
humanidad y de la civilización”. La estrategia argumentativa de los 
tradicionales tiene a los argumentos funcionales, históricos y 
documentales como argumentos cruciales; los racionalistas, en cambio, 
basan su estrategia en argumentos del verdadero tal,   negativos de 
autoridad y pragmáticos. Las fuentes primarias y la incipiente 
investigación de entonces (1876-1888) en el campo de la historia de la 
filosofía y de las ciencias en España, así como la funcionalidad 
histórico-cultural de la tradición, aportaron las evidencias más sólidas 
de que parte la argumentación tradicional; en cambio, el estado de la 
investigación europea, sobre todo alemana, francesa e inglesa, en 
historia de la filosofía y de las ciencias en occidente,  es la fuente de 
las evidencias de que parte la argumentación racionalista.  

Frente a los tradicionales historicistas, el tradicionalismo tomista 
defendió que la tradición filosófico-científica española era la 
escolástica, y que la restauración del tomismo era el camino para la 
regeneración filosófica y científica de España. Su estrategia 
argumentativa adopta como cruciales a los argumentos del verdadero 
tal, documental, teológico y de la autoridad papal. El resurgir de la 
Escolástica con el Neotomismo, la Aeterni patris de  Leon  XIII,  y  la  
reedición de las obras de Santo Tomas aportaron las evidencias más 
sólidas de la argumentación de los tomistas. 

 



177 

 

ЦІННІСНІ ПАРАМЕТРИ  
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Наталія Волик (Полтава) 

 
РОЛЬ ФІЛОСОФІЇ У ФОРМУВАННІ ТВОРЧОЇ 

ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОСТІ 
 
На сьогодні дуже важливо в процесі реорганізації нашого 

суспільства не загубити його сутність, а саме особистість, для 
формування якої потрібна повноцінно функціональна система 
освіти з великою часткою гуманітарної складової. Філософські 
дисципліни в робочих планах повинні складати не менше 
половини часу,  адже без філософії як методологічної бази не 
зможе відбутися жоден фахівець, а без філософії як світоглядної 
основи не відбудеться сучасна повноцінна особистість. 

Починаючи вивчати філософію, студенти нашого технічного 
ВНЗ часто запитують: «Для чого нам потрібна ця філософія?». 
Такі питання нерідко можна почути і з вуст дорослих, солідних 
людей, обговорюючи проблеми, що пов’язані з навчальними 
програмами та навантаженнями учнів і студентів. Прагматично 
налаштовані співгромадяни вважають, що філософія – це дурниця, 
марна витрата часу, який можна було б використати з більшою 
користю, тобто отримуючи якісь матеріальні дивіденди, а не 
займаючись «пустопорожніми балачками». І, на жаль, подібна 
точка зору стає домінантною у сучасному суспільстві. Багато 
говорячи про здобуття незалежності і свободи, ми, насправді, 
втрачаємо поступово не тільки свободу, а й своє власне «Я». 
Адже, що таке «людина»? Це – біосоціальна істота, скажуть одні, 
це –  творіння Боже,  скажуть інші,  й так можна продовжити.  Але 
чи може людина стати особистістю, не замислюючись над 
«проклятими» вічними питаннями: «бути чи мати?»; «заради чого 
живе людина?»;  «що добре,  а що погано?»  тощо –  а саме ці 
питання були головними для філософів усіх часів і народів. І саме 
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намагаючись знайти відповіді на ці питання, любомудри задавали 
тон новим пошукам ідей і новим відкриттям, надихали однодумців 
на досягнення певних ідеалів, творячи при цьому цілі системи. 
Вивчаючи історію філософії, зіставляючи досягнення тих чи тих 
філософських систем із суспільно-політичними реаліями того 
періоду, коли створювалась та чи та теорія, ми можемо вибудувати 
логіку духовного зростання людства, його розвитку від первинного 
стану до сучасності. А тому й не дивно, що передові, 
високорозвинені держави прагнуть залучити вивчення курсів 
філософії не тільки до вищих, а й до середніх і загальних шкіл. Бо 
ж тільки вивчення філософії дає молодій людині можливість 
усебічного розвитку, збагачення себе культурними надбаннями 
людства і вчить мислити всеосяжно, глибоко аналізуючи кожне 
явище від витоків, через сучасність, до перспектив розвитку, у 
розмаїтті його зв’язків. Така універсальність розвитку позначається 
як найкраще на вмінні уже конкретного оволодіння певною 
справою: чим глибший рівень філософського розуміння, тим вищий 
фаховий рівень спеціаліста.  І навпаки –  чим лютіша нелюбов до 
філософії, тим примітивніша людина і гірший фахівець, точніше, 
навіть не фахівець, а просто людина-робот. 

Парадоксально, але у незалежній Україні, де Конституцією 
проголошується, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною 
цінністю, а права і свободи та їхні гарантії визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави [2, с. 4] насправді робиться все, 
щоб обмежити свободи, позбавивши права на навчання, і тим 
самим принижується гідність і честь кожного громадянина, який 
стає на шлях оволодіння знаннями. Ми тут не будемо говорити про 
об’єктивні причини, які спонукають робити платними навчання і 
користування літературою, а хочемо взяти інший бік справи, а саме 
– обмеження, а то й спроба повного вилучення філософії та 
філософських дисциплін із вузівської і зі шкільної програм під 
шляхетними лозунгами інтенсифікації навчальних програм і, 
буцімто, розширення прав і свобод юних громадян у виборі 
предметів, які вони хотіли б вивчати. І скільки б наші чиновники 
від освіти не виправдовувалися, але те, що вони пропонують є або 
ж свідченням їхньої фахової некомпетентності, або ж просто 
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підривною діяльністю проти майбутнього нашої держави і народу. 
Адже нормальний фахівець просто не може не знати про пряму 
залежність рівня розвитку культури від рівня філософської освіти. 
Єдиний період у розвитку людства – античність – засвідчує, що 
шанобливе ставлення до філософії сприяло буянню того 
суспільства і саме завдяки гармонії в житті античного суспільства – 
стародавні греки дали людству все, що могли, і що лягло в основу 
розвитку культури всієї людської спільноти. 

На жаль, ніде у подальшій історії розвитку людства ми більше 
не побачимо такої гармонії у взаємодії філософії і життя,  бо ж 
далі людство йшло по шляху дедалі більшого розмежування цих 
сфер життя: філософія ставала засобом для «умозрительных 
занятий для избранных», яких абсолютно не цікавила 
результативність їхніх теоретичних побудов; відповідно й 
суспільне життя ставало більш прагматичним і вимагало від 
філософів лише якихось практичних (соціологічно-прикладних) 
розробок. А все це разом – призводило до більшого загострення 
суперечностей і дедалі частіше звучало: «…а для чого вона взагалі 
потрібна, ця філософія?». 

І відповідь тут одна:  «Ні для чого» – якщо й далі хочете так 
жити,  точніше,  існувати.  Але ж,  якщо дійсно хочете жити й 
творити своє буття за законами високої людяності,  то тоді й 
відповідь інша: філософія не тільки потрібна, а й необхідна. Її слід 
ввести в якомога більшому обсязі не тільки у вищих і середніх 
спеціальних, а й у середніх школах, з тим, щоб кожний 
громадянин нашої держави зміг отримати не тільки повноцінну 
освіту, а й всебічний розвиток і міг повноцінно долучитися до 
непростого суспільного життя, щоб там реалізовуватися як 
особистість і приносити користь своїй державі та своєму народові. 
Тільки за цієї умови ми зможемо впевнено дивитися у майбутнє, 
бо з такими людьми – Бути: і нашій державі, і нашому народові. 

То що ж конкретно ми можемо запропонувати навчальним 
закладам зараз? Не так багато, але дещо можемо. Перш за все, 
кожен викладач у школі,  коледжі чи ВНЗ повинен пам’ятати,  що 
вся сукупність характеристик і рис, притаманних людині, 
детермінована суспільними умовами її життя, характером впливу 
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на неї безпосереднього довкілля, а також специфікою діяльності 
самої особи. Початковим пунктом соціально-політичної та 
морально-духовної зрілості особи є глибоке усвідомлення нею 
внутрішнього зв’язку своїх індивідуальних можливостей зі всією 
сукупністю соціальних можливостей. У процесі формування 
особистісних якостей у студентів та учнів слід враховувати 
взаємозв’язок суспільних та індивідуальних форм свідомості в 
процесі їхнього розвитку. Дуже важливо, щоб упродовж 
викладання тих чи тих дисциплін викладач не випускав з уваги 
жодного з елементів цілісної системи виховання особистості і, 
використовуючи всі можливості свого предмету, наповнював цей 
процес повноцінним тематичним матеріалом. При вивченні будь-
якого предмету потрібно, щоб кожну тему дисципліни визначали і 
викладали перед учнями чи студентами як проблемну ситуацію, 
яка виникла в процесі історичного розвитку людства. Слід 
відтворювати логіку, а не докладну історію виникнення та 
розвитку даної проблеми, тобто показувати не готовий результат, 
а весь шлях становлення того чи іншого теоретичного положення, 
яке пізніше отримало закріплення у практиці суспільного 
розвитку.  Інакше,  не зрозумівши,  як і чому людство дійшло тих 
чи інших результатів,  які їм викладаються під час занять,  чи 
зафіксовані в підручниках, учень чи студент не зможе сформувати 
певних переконань, а автоматично перетвориться у своєрідний 
об’єкт для запам’ятовування певної кількості знань, якою 
«наповнюють»  учня чи студента у школі чи ВНЗ.  А разом зі 
слухняним засвоєнням потрібної кількості готового знання 
«хороший» учень чи студент автоматично засвоює і стиль 
мислення,  для якого стає звичним повторювати чужі думки і 
поклонятися тому, чому заведено поклонятися, а завчені закони 
науки перетворяться у абсолютні догми. Тобто ми ніколи не 
зможемо розраховувати на те, що з учня чи студента ми отримаємо 
не готового «болванчика», а особистість, яка творчо мислить. 

Ще однією,  не менш важливою,  є проблема відсутності 
взаємодії предметів і курсів у процесі навчання як у школі, так і у 
ВНЗ. І саме філософії під силу розв’язати цю проблему завдяки її 
плюралістичному характеру та спрямованості на повну свободу 
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самореалізації особистості. Ми повністю погоджуємося з думкою 
С. Ф. Клепка про те, що філософія може знайти своє місце у школі 
лише при перебудові принципів укладання змісту освіти. Сьогодні 
ж зміст освіти будується як лінійна, дедуктивна модель, причому 
майже не враховуються зв’язки по горизонталі. Філософія у 
лінійній моделі знань не може знайти себе, лише так звана 
«деревоподібна» модель змісту освіти зможе локалізувати 
філософію у вигляді навчальних дисциплін, курсів чи їхніх 
розділів [1, с. 325-326]. З філософського погляду ми можемо 
обґрунтувати потрібність і незамінність будь-якого навчального 
предмету, бо ж будь-який предмет, який вивчають у школі чи 
ВНЗ, є родом з філософії. 

І тому дуже дивним є небажання,  як з боку шкільної 
адміністрації, так і з боку різного рангу чиновництва, ввести 
філософські курси до шкільної програми та розширити вивчення 
філософії у ВНЗ.  Хоча,  чому ж тут дивуватися,  адже кому 
потрібні розумні, свідомі, здатні самостійно мислити фахівці та 
повноцінні особистості, які зможуть в усьому самі розібратися і 
не дозволять більше маніпулювати собою будь-кому. Очевидно, 
це і є основною причиною нелюбові до філософії у нашій державі 
й витіснення її як зі шкільних, так і з вузівських програм. 

У процесі державотворення роль «людського чинника» – 
незаперечна. Неможливо навіть мріяти про нове суспільство, якщо в 
цей процес не залучити самих громадян. При цьому дуже важливо, 
щоб справа побудови нового суспільства стала метою та засобом 
існування усіх громадян. А тому, відповідно, повинна проводитись 
цілеспрямована політика з формування розуміння і переконаного 
вибору індивідом саме такої лінії поведінки, яка б гарантувала нам 
свідомого, всебічно освіченого громадянина, патріота своєї країни, 
творчу особистість. І філософія – це саме та духовна скарбниця, без 
освоєння якої така особистість може просто не відбутися. 
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РИТОРИЧНА МОДЕЛЬ В ЕСТЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ: 
ДО ПИТАННЯ ПРО КОНЦЕПТ «ФІГУРА» В 

ОБРАЗОТВОРЧОСТІ 
 

Актуальним завданням сьогодення є узгодження 
некласичного та класичного естетичних дискурсів, яке б 
дозволило естетиці здобути обличчя насправді сучасного 
наукового знання. Можливість досягнення цього пов’язана з 
потребою в естетичному аналізі деяких галузей, які залишались у 
традиційній естетичній думці за межами уваги дослідників. 
Однією з них є сфера образотворчого тропосу, затребувана 
сьогодні мистецтвом постмодернізму внаслідок його риторичних 
інтенцій, проте теоретично недостатньо опрацьована в естетичній 
думці. Останнє, певним чином відбивається у мовних засобах 
сучасних дослідників образотворчості, наприклад, у намаганні 
визначити, чим є «синтаксичні тропи» [3] або «світло як 
метафорична субстанція» [5, с. 98]. Обидва словосполучення є 
непрямими способами вираження смислу, до якого доводиться 
діставатися манівцями, що свідчить про брак теоретичного 
облаштування відповідної ланки мистецтвознавчого знання, якою 
є дескрипція творів сучасного мистецтва в стильовому аспекті. 

Варто згадати, що традиція гуманітарного знання, зокрема, 
риторична, пропонує термін «фігура», який успішно перекриває 
зазначені вище і подібні до них спроби термінологічного 
визначення способів образотворчого іносказання. Відсутність 
терміну «фігура» в тезаурусі сучасних дослідників мистецтва дає 
підстави визнати: легітимність образотворчої метафори в 
естетичному дискурсі, належність метафори родині риторичних 
фігур імплікує можливість вжитку до творів мистецтва і значно 
ширшого терміну «фігура». У структуральній естетиці завдяки 
працям Р. Якобсона, Цв. Тодорова, Ж. Женетта, Р. Барта, фахівців 
льєжської школи неориторики, Ю. Лотмана [8; 9; 6; 4] було 
знайдено загальнозначущі теоретичні підходи до аналізу 
риторичних операцій, які дозволили виявити спорідненість нової 
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риторики з лінгвістикою та семіотикою. В роботах зазначених 
авторів висловлювалась упевненість щодо можливості трансляції 
концептів риторичної теорії до теорії мистецтва. На цих підставах 
нами була здійснена рефлексія змістових аспектів концепту 
«фігура» у горизонті його релевантності щодо образотворчого 
мистецтва з урахуванням ізоморфізму між образотворчими 
феноменами та вербальними риторичними модифікаціями. В 
контексті зазначеної проблеми важливо, що фігури, на відміну від 
тропів, зокрема й в образотворчості, є риторичними 
модифікаціями, пов’язаними насамперед із синтагматичним 
рівнем тексту [2, с. 125]. Зазначений підхід дозволяє враховувати 
класичну риторичну традицію аналітичної роботи з художніми 
текстами і водночас уникати «субстанціалістських передсудів», 
які були причиною помилок у класичній риторичній теорії, 
пропонуючи виходити з того, що метаболи (фігури) «не є ані 
«видами», ані «монадами», …це насамперед процедури, операції, 
прийоми», тобто, відношення, а не «субстанції» [6, с. 232-233]. 

Класичне розрізнення тропу як засобу створення непрямого 
смислу та фігури мовлення як відношення зв’язку між двома або 
кількома водночас присутніми у висловлюванні словами [9, с. 98] 
спрямовує до розуміння образотворчих фігур синтагматичного 
рівня як системи взаємно узгоджених відношень, що мають 
іманентну (внутрішньотекстову) природу, тобто, відношень 
композиційних, із сукупністю усіх виразних засобів, які 
утворюють цілісність художнього твору. В цьому полягає одна з 
відмінностей фігур від образотворчих тропів, які функціонують 
навіть як способи впорядкування зовнішньотекстових зв’язків. 

Огляд риторичних операцій та прийомів, які здійснюються на 
синтагматичному рівні художнього тексту, містять усі зазначені 
вище джерела, автори яких розглядають їх не лише у традиційній 
риторичній, а й у сучасній термінології, задіяній в естетиці, 
літературознавстві, стилістиці: повтор, симетрія, плеоназм, 
еліпсис, інверсія, градація, затримування, наростання, 
облямування, паралелізм, еквівалентність, антитеза, контраст, 
аналогія, рима, ритмізація. Привертає увагу можливість взаємних 
трансформацій цих фігур, що, врешті-решт, вело до виправданої 
універсалізації подвоєння-повторюваності, як «обряду та таїнства 
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всього мистецтва» [10, с. 41]. Таку позицію у структуральній 
естетиці підсумував Р.Якобсон визначенням мистецтва як 
«безперервного паралелізму» [8, с. 226].  

Група фігур повторення посідала важливе місце вже у 
класифікаціях античних риторичних вчень, проте в них ще не було 
розуміння динамічної функції повторів. Остання, як механізм 
внутрішньотекстових зв’язків була опрацьована в другій половині 
ХХ століття в лінгвістиці тексту [6, с. 358]. Звернення до проблеми 
композиції [1] та художнього ритму в образотворчому мистецтві (за 
А. І. Колмогоровим, структуру ритму складає норма та її 
порушення [7, с. 81]), дозволило нам дійти висновку про ритмічну 
природу образотворчих риторичних фігур і стверджувати: 

1. До риторичних модифікацій даного типу належать усі 
композиційно значущі повтори та їхні варіювання у мистецькому 
творі,  що мають структуру відношення норми та відхилення від 
неї. Принцип ритмо-пропорційної єдності як основа 
образотворчих фігур постає формою реалізації в мистецтві 
закономірності функціонування поетичної мови, тобто, здійснює 
проекцією вісі еквівалентності на вісь комбінації. 

2. Формальні операції, якими є зазначені риторичні 
модифікації, набули значення засадничих у формоутворенні в усіх 
мистецтвах, зокрема й в образотворчості. 

3. Образотворчі фігури виконують у творі низку функцій, а 
саме: формотвірну, образну, експресивну, семантичну, функції 
афективного впливу на глядача, маркування, автореференції, 
художньої інтенсифікації. 

4. Поняття фігури нерелевантно на мовному рівні, проте 
набуває сенсу на рівні сприйняття, що сприяє актуалізації 
функціонально-комунікативних аспектів дослідження 
образотворчих феноменів.  
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ЦІННІСНІ ПОТЕНЦІЇ ПАРАДИГМАЛЬНОГО ЗНАННЯ 
 

Ціннісні потенції знання – одна за актуальних тем сучасної 
філософії та методології науки. У цьому контексті проблема 
аксіологічного потенціалу парадигмального знання є актуальною, 
оскільки наявні уявлення про парадигмальність породжують певні 
труднощі в розумінні потенцій парадигмального знання, його 
місця й ролі у становленні й розвиткові наукового знання. Цілком 
вірогідно, що розв’язання цієї проблеми можливе у випадку, якщо 
розглянути динамічну модель розвиткового знання, де кожен 
елемент виконує адекватну його природі логіко-гносеологічну та 
методологічну функцію завдяки потенціям, що визначаються 
відповідними критеріями. Ця модель розвитку наукового знання 
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постає послідовністю взаємозумовлених етапів, що репрезентують 
переходи від знання до усвідомлення незнання, від незнання до 
вірогідного знання і від останнього до знання достовірного. 
Умовно цю схему-модель можна подати таким чином: Pd→ I 
→F→ P  →H→ T  (Pd)  → I`  →F`→ P`  →H`  →T  (Pd)`  ,  де Pd  –  
парадигмальне знання,  I  –  ідея,  F  –  факт,  P  –  проблема,  H  –  
гіпотеза, T (Pd) – теорія (парадигмальна), I` – нова ідея, F` – новий 
факт,  P`  –  нова проблема,  H`  –  нова гіпотеза,  T  (Pd)`  –  нова 
(парадигмальна) теорія тощо. 

Ціннісний потенціал кожної зазначеної у схемі-моделі віхової 
форми знання виявляється у відповідних гносеологічних 
ситуаціях (проблемогенній і проблеморозв’язковій), які постають 
у вигляді різного типу неузгодженостей і суперечностей між 
сумірними та несумірними фрагментами знання. Вибір серед 
конкурентних фрагментів знання (парадигм, ідей, фактів, 
проблем, гіпотез, теорій тощо) здійснюється на підставі певних 
критеріїв, що визначають потенціал кожного фрагмента знання у 
зазначених вище пізнавальних ситуаціях. 

Процес наукового пізнання передбачає наявність певного 
знання, яке є результатом попередньої пізнавальної діяльності. 
Таке знання будемо називати парадигмальним. Парадигмальне 
знання – це усталена, системно організована, логічно 
впорядкована, відносно завершена й апробована практикою 
система теоретичного наукового знання (теорій чи їхніх систем), 
яка впродовж тривалого часу є не тільки взірцем постановки і 
розв’язування наукових проблем, а й у своїй цілісності 
репрезентує ту чи ту галузь науки,  яка водночас є навчальною 
дисципліною. Парадигмальне знання як неодмінна передумова 
практичного ставлення до світу є процесом творення ідей, що 
цілеспрямовано відображають об’єктивну реальність, та існує у 
вигляді певної знакової системи. Воно є результатом предметно-
практичної і духовно-практичної діяльності людини, яка наділена 
здібністю безпосередньо й опосередковано формувати ідеальний 
образ (картину) об’єктивної реальності в її закономірних зв’язках 
і відношеннях. Парадигмальне знання – це наукове знання, 
ціннісний потенціал якого визначається епістемними, 
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естетичними та етичними критеріями, які складають комплексний 
критерій оцінки потенцій парадигмального знання як цілісності. 

Епістемний потенціал парадигмального знання визначається 
такими критеріями істинності наукового знання, як емпірична 
підтверджуваність, логічна обґрунтованість, відповідність 
попередньому істинному знанню, інтуїтивна очевидність, 
загальнозначущість, практична застосовність тощо. Крім цього, 
різні теоретичні типи знання, що виконують функцію 
парадигмального знання, мають задовольняти свої особливі 
критерії науковості, які стосуються, наприклад,  логіко-
математичного знання, природничонаукового, гуманітарного 
тощо. Безперечно, що предметно-дисциплінарні типи знання 
оцінюються різними критеріями, які визначають епістемні 
потенції кожного типу зокрема, проте фундаментальні теоретичні 
системи повинні мати або формувати інтегральний комплексний 
критерій епістемних потенцій інтегрального знання, що 
правитиме за парадигмальне. 

Естетичні потенції парадигмального знання «закодовані» в 
теоретичній моделі як результат бачення світу крізь призму 
потенцій Істини як Краси, що є самореалізацією творчих 
можливостей суб’єкт-об’єктного відношення. Не тільки процес, а 
й результат наукової творчості мають естетичне підґрунтя. 
Естетично чуттєве і раціонально дискурсивне мислення – 
моменти єдиного процесу. Взаємопотенціювання полягає в тому, 
що раціональне естетизується, а естетичне раціоналізується. Роль 
естетичних критеріїв істинності знання виявляється в ситуації 
вибору серед конкурентних теоретичних моделей дійсності, які є 
домінантними в певній галузі знання. Проте базовими критеріями 
залишаються внутрішня досконалість і зовнішня виправданість 
парадигмального знання. До критеріїв естетичних потенцій 
парадигмального знання можна зарахувати такі, як: 
«природність», «витонченість», «внутрішня досконалість», 
«простота», «гармонійність», «краса» тощо. Естетичний потенціал, 
тобто сфера чуттєво-образного, емоційно-забарвленого вплетена і в 
процес, і в результат наукової творчості,  оскільки реально 
мислення людини постає синтезом інтелектуальних і чуттєво-
емоційних процесів. Естетичний потенціал парадигмального 
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знання, який визначається відповідними естетичними критеріями, є 
похідним від епістемного і доповнює останній. 

Етичні потенції парадигмального знання залежать від 
багатьох чинників аскіосфери культури, від характеру відношень 
між фрагментами знання, що входять у структуру 
парадигмального знання, особливо від потенцій ідеї, що є 
основою його самоорганізації  в динамічну структуру, де 
інтранаукове й екстранаукове взаємодіють і взаємо підсилюють 
одне одного. Перебуваючи у фазі відносної завершеності, 
парадигмальне знання формує наукову картину світу, стає 
фундаментом світогляду, визначає стиль наукового мислення, 
культуру в цілому. Процес і результат наукової творчості 
приховано містить етичні засади. Моральна потенція 
парадигмального знання зумовлена сумлінням його творців. 
Сумління є ціннісним «інструментом» моральної свідомості, яке 
скеровує, регулює і контролює моральну поведінку суб’єкта 
пізнавальної діяльності. Сумління – це внутрішній (неявний) 
суддя, який забезпечує взаємозв’язок особистісного і 
надособистісного, і в такий спосіб ціннісно орієнтує суб’єкта 
пізнавальної діяльності на такі моральні цінності, як Добро, 
Справедливість, Шляхетність, Альтруїзм, Самовідданість, 
Некористолюбність тощо, які убезпечують його від суб’єктивізму, 
індивідуалізму, волюнтаризму тощо. Суб’єкт пізнавальної 
діяльності є аксіоологічним суб’єктом,  тому і процес,  і результат 
пізнавальної діяльності морально наснажені. Моральна 
компонента як основа етичного ідеалу знання – Істини як Добра – 
імпліцитно залучена в акти цілепокладання і засоби цілереалізації. 
Морально зорієнтована воля до Істини-Блага є надійною 
підставою ціннісної орієнтації суб’єкта пізнавальної діяльності. 

Епістемні, естетичні та етичні критерії взаємопов’язані і 
взаємопотенціюються не тільки в процесі становлення і розвитку 
нового наукового знання, а й постають комплексним критерієм 
оцінки потенцій або можливостей парадигмального знання. 
Задовольняючи зазначені вище критерії епістемності, 
естетичності та етичності, парадигмальне знання набуває такого 
ціннісного потенціалу, який дозволяє належно виконати свою 
логіко-гносеологічну та методологічну функцію у структурі форм 
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і методів розвиткового знання, а саме: стати надійною 
передумовою пізнавальної діяльності, адекватним чином 
виконати функцію проблемогенного і проблеморозв’язкового 
факторів у відповідних пізнавальних ситуаціях; виконати роль 
арбітра в ситуаціях вибору серед конкурентних вірогідних і 
достовірних систем знання; чітко окреслити дисциплінарні 
матриці; визначити векторність наукових досліджень; сформувати 
інтелектуальний потенціал суб’єктів пізнавальної діяльності; 
чітко окреслити наукову картину світу; стилізувати наукове 
мислення; закласти фундамент світогляду; здійснювати вплив на 
логосферу, ноосферу та культуру в цілому; стати фундаментом 
освіти; трансформувати досвід науково-дослідницької діяльності 
тощо. Маючи відповідні ціннісні потенції, парадигмальне знання 
постає адекватною формою збереження і передачі взірців 
(парадигм), прийомів і методів постановки і розв’язування 
наукових проблем, що дають приріст нового наукового знання. 
Засвоїти парадигмальне знання означає оволодіти теоріями, 
методами, уміннями і навичками науково-дослідної діяльності. 

 
 

Ігор Гоян (Івано-Франківськ) 
 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК АНТРОПОЛОГІЧНИХ  
ТА АКСІОЛОГІЧНИХ ЗАСАД НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ 

 
Виникнення наукових проблем, наукових запитів людини, 

інтенсивне розмаїття галузей наукового пізнання, зокрема 
філософії, формування мови та становлення наукових категорій 
має у своїй сутності антропологічний вимір. 

Поява будь-якої науки зумовлена антропологічними 
потребами людини, які мають матеріальний і духовний аспект. 

Людська активність у пізнанні світу зумовлюється 
матеріальними потребами виживання, безпеки, комфорту та 
психічними мотивами, зокрема цікавістю, здивуванням (Платон, 
Аристотель, Кант). 

Крім цікавості і здивування людину спонукають пізнавати 
світ також страх перед смертю і відчуттям небезпеки, відчуттям 
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абсурду і тривоги, оскільки буття створює для людини відчуття 
небезпеки і загрози.  

Такі екзистенціали спонукають людину бути активною і 
творчою істотою, спрямовують її на пошук істини та істинного 
знання. У цьому контексті виникає парадоксальна думка про те, 
що активною,  творчою і діяльною істотою людину робить така 
антропологічна засада, як людська смертність [1, с.175], бо саме 
страх перед смертю впливає на активізацію пізнавальних і 
творчих зусиль людини. 

У контексті таких роздумів можна висловити думку про те,  
що становлення раціональності людини як її видової ознаки, 
певною мірою, пов’язана зі смертністю, яка спонукає людину 
розвивати свої пізнавальні зусилля. 

Ідеальна (раціональна) сутність людини, будучи невидимою, 
все ж таки є вагомим чинником людського буття.  Буття людини 
як істоти раціональної слід редукувати до специфіки діяльності її 
духу. Буття людини – це буття її духу, буття ідеального, оскільки 
саме на основі ідеального людина пристосовується до буття 
природи, створює знання, технології та спосіб свого буття у 
природі та суспільстві. 

Певною мірою,  людина – це дійсно міра всіх речей,  оскільки 
саме на основі раціональності вона створює парадигми буття світу 
та його елементів.  Людина створює такий світ,  який дозволяє їй 
створювати можливості власного розуму і відчуттів. 

У цьому контексті онтологічні горизонти бачення буття і 
гносеологічні можливості людини співпадають. Тому та чи та 
парадигма пізнання світу не може вийти поза межі 
антропологічних запитів і можливостей людини. Будь-яка наукова 
думка, концепція, гіпотеза може бути створена тільки у межах 
людини, її відчуттів і розуму. Тому людина – це основне джерело 
пізнання та основний метод пізнання. Вона осягає 
фундаментальні межі буття переважно у власному розумі, у сфері 
творення нових концепцій і парадигми. Саме в межах людської 
свідомості буття першопочатково оформлюється в ту чи іншу 
концептуальну картину світу, в якій є місце також людині.  
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У такому сенсі, відсутність істинних знань про буття та про 
своє місце в бутті є рівнозначним існуванню людини в 
небезпечних умовах, оскільки без знань закономірностей буття 
природи і суспільства, а також закономірностей власного буття, 
людина не має способів уникнення небезпечних ситуацій і 
перебуває на межі життя та смерті. 

Всі науки, в яких концентруються істинні знання про людину, 
суспільство та природу виникають і функціонують не випадково, 
а формуються як необхідність пристосовування людини до 
небезпечних умов буття. 

Гуманітарна та природнича наука – це не тільки сфера 
здійснення людського духу, це не тільки реалізація духовних 
антропологічних можливостей, які властиві людині, а також і 
спосіб пристосування людини до буття. Людська природа та 
сутність людини проявляється через її розум, який також є не 
тільки фундаментальною ознакою людини, а й засобом 
пристосовування до буття. Шукаючи першооснови буття, його 
засади, закони і закономірності, зрештою шукаючи істину, 
людина шукає, перш за все, безпечні умови свого життя. 

У цьому контексті антропологічні потреби людини 
безпосередньо пов’язані із аксіологічним середовищем, в якому 
розгортається життєдіяльність людини, та водночас впливають на 
формування науки.  

Основна цінність науки – це безперечно істина, однак істина – 
це, перш за все, істинне знання, яке має вже антропологічний 
вимір, бо істина, навіть якщо вона неповна, дає людині 
впевненість і безпеку, усуває негативні моменти тривоги й 
абсурду, дає людині надію на виживання та створює комфортні 
умови її життя в технологічному сенсі. 

У такому контексті розвиток природничих і гуманітарних 
наук слід розглядати під кутом зору антропологічного підґрунтя 
їхнього формування,  оскільки саме людина і людські потреби є 
внутрішнім мотивом розвитку наукового пізнання та пізнавальної 
активності людини.  

Людина – це основа проблем не лише гуманітарних, а й 
природничих наук, оскільки, вивчаючи природу, людина 
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намагається з’ясувати, перш за все, підґрунтя власного буття та 
своє місце в ньому. Гуманітарне знання завжди зорієнтоване на 
вивчення закономірностей людського буття та вивчення сутнісних 
особливостей людини на основі знань про людину і природу.  

Знання про природу певною мірою можуть бути джерелом 
міркувань про людину за аналогією з природою в контексті 
парадигми тотожності макрокосмосу (природи) та мікрокосмосу 
(людини). Однак знання про природу та її закономірності не варто 
механічно переносити на людину, як це спробували зробити у 
контівському соціологічному позитивізмі, в якому 
ототожнювались закони природи та закони суспільства, а 
суспільство розглядалось як своєрідне «продовження» природи.  

Знання по природу слід з обережністю переносити на людину, 
оскільки зв’язки між елементами природи є механічними, а 
зв’язки між людьми є психічними,  а сама людська сутність є 
психічно-духовна, така, яку не можна «виміряти» за допомогою 
приладів та побачити на експериментально досліджуваному рівні. 

Знання про людину та її сутнісні особливості завжди 
залишаються у сфері наукових здогадок і гіпотез, оскільки 
більшість міркувань про сутність людини мають інформацію про 
духовні та психічні процеси, які є невидимими. Однак такі 
ідеальні процеси все ж спонукають і мотивують людину до 
конкретної дії. Така дія людини відбувається в аксіологічному 
аспекті, оскільки мотивація людської дії та цінності 
безпосередньо пов’язані між собою. 

Всі основні цінності, важливі екзистенційні запити і тривоги, 
пошук істини і сенсу людиною прив’язані до її антропології, до її 
природи, зокрема раціональної і смертної, яка є основою 
формування наукових запитів.  

У гуманітарній і природничій науці людина завжди 
спрямовує свої зусилля на пошук безпечних, толерантних, 
гуманних способів буття, оскільки пошук істини в технологічному 
і моральному сенсі –  це не просто мода чи тенденція 
цивілізованих суспільств, а віддзеркалення людських потреб жити 
в мирі, гармонії, безпеці.  
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Спрямованість людини до істини в науковому пізнанні із 
необхідністю має людиновимірні аспекти. Будь-які виробничі і 
моральні технології, будь-які форми знань будуть відображати із 
необхідністю антропологічні потреби людини. Певною мірою 
знання є корисним та цінним саме тоді, коли воно вирішує 
людські проблеми. Тому критерієм цінності, важливості та навіть 
істинності наукового знання завжди буде залишатись 
антропологічний критерій. 
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ВИВЧЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ЯК АКТИВАЦІЯ 
ЕКЗИСТЕНЦІЇ МИСЛЯЧОГО ДОСВІДУ 

 
Філософію не можна викладати як деяку сукупність «знань, 

умінь і навичок», так само, як не варто орієнтуватись на певну 
«суму компетенцій», як модно тепер стало висловлюватись. 
Філософію треба викладати як саме філософію,  відповідно до її 
істинної природи. Адже у процесі викладання філософії ми 
залучаємо своїх слухачів до досвіду, – не досвіду складання 
іспитів за програмою, а до досвіду бути людиною і водночас – до 
досвіду розуміння, що це таке – бути людиною. 

Філософія за своєю природою постає теоретичною рефлексією 
граничних засад людського існування у світі. Історія філософії – як 
світова, так і вітчизняна – є досвідом такої рефлексії, досвідом 
мислення і у цьому сенсі – культурою мислення.  

Найістотнішою відмінністю людини від тварини є 
особливість трансляції досвіду – від роду до індивіду. Людина 
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досвід роду «людина» набуває надбіологічним, надприродним 
шляхом – через освоєння, розпредметнення досвіду інших, 
досвіду попередніх поколінь, і лише у межах цього набутого 
досвіду вона здатна відокремлюватись, відособлятись (ставати 
особистістю), індивідуалізуватись. Досвід роду (в універсальних 
формах) стає єдино можливим способом індивідуального 
стосунку до світу, до інших, до самого себе.  

Філософія разом із релігією та мистецтвом постають 
універсальними формами вселюдського досвіду, за Гегелем – 
формами абсолютного духу. На відміну від інших форм, 
філософія є досвідом мислення. Карл Ясперс писав: «Бути 
людиною означає бути мислячи. Мислячи, розуміє людина свій 
світ і саму себе: вона пробуджується. Мислячи, зв’язується 
людина зі своїм витоком і цілісністю буття: вона пробуджується в 
осередді буття. Філософія – спосіб, котрим людина усвідомлює 
буття світу і себе саму й котрим вона в цілому живе,  виходячи з 
цієї свідомості» [2, с.67].  

Водночас можна стверджувати,  що філософія є й мислячим 
досвідом. Історія філософії містить досвід мислення досвіду, 
досвід осмисленого ставлення до своєї людської суті.  Іншими 
словами, в історії філософії сконцентровані способи 
рефлексивного ставлення до різноманітних форм людського 
ставлення до світу і до самого себе.  Тим самим історія філософії 
дарує нам дорогоцінне вміння вилучати уроки з досвіду (М.К. 
Мамардашвілі), без чого ми приречені весь час тиражувати як 
поверховість думок,  так і бездарність наших стосунків зі світом 
поза собою і в собі самому.  Вилучати уроки з досвіду –  значить 
по-справжньому вчитися, научатися. Тоді історія філософії – 
наука, не в традиційному смислі «наукового пізнання», а у дуже 
простому і мудрому: «ось тобі буде наука!». Поза такою наукою 
цінність освоєння різноманітних «основ наук» – вельми сумнівна.  

Історія філософії вчить нас набувати досвід істинного щастя. 
Прислухаємося до Карла Ясперса: «Особливе щастя полягає у 
тому, щоб зупинити час, подолати історію, знайти у корінні буття 
його основу і жити у часові, виходячи з цього. У цьому смислі 
історія філософії демонструє історію людського щастя, його 
евдемонію, не історію прекрасної удаваності вітального обману, а 
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історію щастя, можливу у внутрішньому подоланні явища. Це – 
історія того, як цим щастям володіли величні, найбільш вільні і 
незалежні люди: Сократ, Платон, Будда, Лао-цзи, Плотін, Кант» [1, 
с.70]. Проте набуття здатності такого щастя, набуття можливості 
стати гідним такого щастя багато від чого залежить. Насамперед – 
від нашої готовності до зустрічі з філософами минулого, з їхніми 
ідеями, від нашої здатності спів-філософствувати з ними. Все 
залежить, за словами Карла Ясперса, від того, «в якій глибині того, 
що охоплює і котре є я, починається те, що пробуджує мене з 
історії,  залежить від того,  хто чує всередині мене,  і що він чує.  
Спів-філософствування вступає посередництвом історії у простір 
людського буття як велика історичність нашого буття (Dasein) у 
цілому. Нас веде знання про деякий спільний витік, про єдине 
людське буття» [1, с.143-144]. Досвід мислення присутності цього 
буття – ось що таке історія філософії. 

А тому вивчення (викладання) філософії має відповідати 
самій природі філософського знання, оскільки воно у своїх 
основах – зустріч, а зустріч – чисто екзистенціальна категорія. 
Навряд чи може забезпечити режим саме «зустрічі» 
надиктовування студентам того чи іншого матеріалу, який можна 
знайти і в навчальних посібниках, в і мережі Інтернету. Важливим 
є одне: буття віч-на-віч,  лицем до лиця,  де ти не передаєш досвід 
поколінь, а залучаєш до цього досвіду, пробуджуєш потребу в 
зустрічі з класиками філософії.  І найголовніше:  ця потреба в 
зустрічі з ними має водночас збігатись із потребою в зустрічі із 
самим собою.  Інакше нічого не виходить.  А тому:  на кожній 
лекції, на кожному семінарі викладач філософії повинен входити 
в суто екзистенційну напругу – зустрічі із самим собою, ще не 
знайденим,  ще собі і нікому не відомим.  Лише тоді щось 
защемить у серці його учнів. 

Поза такою ситуацією викладання філософії позбавлене 
будь-якого сенсу.  
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Лілія Здоровенко (Дрогобич) 
 

ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ «ДУШІ ЛЮДИНИ» У ВИМІРІ 
ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ, ПОРОДЖЕНІ 

СИТУАЦІЄЮ ПОСТМОДЕРНУ 
 
Позаяк в епоху постмодерну тотальному запереченню піддано 

сенс трансцендентності людського існування, а отже і заподіяно 
розрив із християнськими цінностями, то потрібно з’ясувати, які 
проблеми «душі людини» породжує ця ситуація. 

Насамперед, необхідно відзначити, що постмодернізм як 
світоглядне явище радикально протилежний християнству, по-
перше, постулюванням плюралізму ідей і цінностей, лобіюванням 
розмаїтості змісту цінностей; по-друге, прагненням до вільного 
самовираження, навіть ціною релятивізації сакральних істин. 
Запровадження ідеологами постмодерну Ж. Дельозом [1] і 
Ф.Гваттарі [2] нового типу культури, в якому заперечується ідея 
центру, тотожності, призвело до апологетизації методологічного 
значення поняття світу симулякрів. Усі тотожності витісняються 
різницею, відмінностями і повторенням. Символічним 
позначенням такого світоладу постає так звана різома 
(кореневище), через яку найповніше відтворюється стан 
множинності і рівноправності зв’язків різнорідних явищ 
дійсності. Тим-то обґрунтовується пріоритет одиничного щодо 
загального. І як логічне продовження такого світоставлення – 
заперечення значущості будь-якої ієрархії авторитетів і цінностей. 

Проте парадокс ситуації визначається тим, що такий 
категоричний імператив призводить до апологетизації статусу 
необмеженого індивідуалізму. А зосередженість на винятковому 
утвердженні своєї індивідуальності провокує втрату можливості 
ідентифікувати себе з будь-якою соціальною спільнотою. 
Перспективою цього межового індивідуалізму й егоцентризму є 
безмежна духовна самотність. Адже абсолютизація розриву з 
минулим і провокує стани, за якими нові покоління звільняються 
від цінностей попереднього. Але якщо знищуються зв’язки, які 
забезпечували спадкоємність культури духу між поколіннями, 
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тоді неминучими стають розриви між культурними циклами і – як 
наслідок – це означатиме втрату культурної самоідентифікації, 
релятивізацію цінностей, розмивання межі між об’єктивною і 
суб’єктивною реальністю. 

Ці проблеми «душі людини» у вимірі християнських цінностей 
привертають увагу сучасних філософів і релігієзнавців. Наприклад, 
А. Колодний, характеризуючи премодерн, модерн і постмодерн у 
контексті історії християнства, зауважує, що свій «негатив щодо 
пропагованих традиційним християнством гріха і зла постмодерні 
священики-експерти пояснюють тим, що ці феномени не мають 
якогось свого виміру, а відтак можуть бути об’єктивно оцінені. Для 
них гріх – це соціальне відхилення (статистичне поняття), а зло – 
психопатологія (медичне поняття). Бог постмодерністів не говорить 
ні про праведність, ні про милість, ні про благість, ні про 
доброчинність.  Він –  лише у сфері ефективності,  точності й 
добродійності. Заміна змісту християнства процесом необхідних 
його трансформацій призводить до моральної і духовної 
розгубленості вірних, до втрати потреби і здатності щось пізнавати. 
Якщо традиційне християнство відігравало важливу соціальну 
функцію у збереженні моральних цінностей, то постмодерн 
відбирає у кожного право на будь-які духовні, в тому числі й 
моральні засади життя» [3, c.30]. 

Отже, в ситуації постмодерну наявні суттєві духовні 
перетворення на рівні як певного соціуму, так і особистості. 
Оскільки цим трансформаціям притаманні деструктивні 
спрямування щодо наявних культурних традицій і цінностей, тому 
нагально необхідним є з’ясування адаптивного потенціалу 
християнства у збереженні моральних засад життя на основі 
Декалогу і Заповідей Блаженства Ісуса Христа, поняття святості. 

Тут важливим видається долання смислової обмеженості 
постмодерністської соціокультурної практики як особливого 
дискурсу, в якому рівноправно взаємодіють відмінні одне від 
одного співтовариства, яких об’єднує лише дисенсус (агональний 
стан), але жодним чином не консенсус (згода, однодумство). 
Оскільки однодумство для постмодернізму – це той вектор, що 
унеможливлює розвиток, притлумлює енергію творчості. 
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Хибність цього умовиводу, його заангажованість страхом 
повного лібералізму перед обмеженням свободи особистості 
акцентує М. Бабій. Зокрема, автор зауважує, що «важливим у 
контексті проблеми, яка осмислюється, є те, що релігійне 
розмаїття в його плюральному вимірі в демократичному 
суспільстві (маємо на увазі передовсім Україну) об’єктивно 
формує, якщо так можна висловитись, «простір релігійних 
пропозицій (альтернатив)» для людей, які шукають свій власний 
шлях до Бога, відповіді на життєво смислові питання. В даному 
аспекті особливо є значущим те, що на кожне своє питання вони 
можуть (у поліконфесійному середовищі) одержати декілька 
«рівноправних» відповідей <…> Вибираючи одну з таких 
відповідей, особистість самовизначається щодо подальших 
перспектив своєї релігійної самореалізації. Відтак, релігійний 
плюралізм уможливлює вільний релігієвибір, а, скоріш всього, 
постає його необхідною умовою, тому що тільки за обставин 
наявності конфесійних альтернатив реальністю стає можливість 
вільного вибору» [3, c. 82-183].  

Як бачимо, рівноправно взаємодіяти в питаннях «запиту 
духу» можуть різнорідні суб’єкти, які сповідують не лише 
взаємно відмінні принципи та ідеали, а й конструктивізм 
нейтральності підходів щодо інтерпретації духовних запитів і 
пошуків. Тобто, постмодерністський сенс плюральності потрібно 
розширювати до визнання права кожного на участь в такому 
виборі, в якому щоб «прийняти «істини віри», концепти тієї чи 
іншої релігійної парадигми, її матрицю цінностей, людина мусить 
здійснити добровільний і свідомий вибір, вільний від будь-якого 
зовнішнього тиску. Вільний релігієвибір – це, перш за все, 
прерогатива особистості і, як свідчить практика, у своїй основі це 
є всебічно осмислений, вмотивований її життєвий крок» [3, c.183]. 

Абсолютизуючи значення і вагу принципу невизначеності, 
релятивності в онтології і гносеології, постмодернізм 
парадоксальним чином заперечує власні засади, згідно з якими 
розбудовував картину світу у вигляді гетерогенності, 
множинності і рівноправності. 
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СУЧАСНА НАУКОВА ПАРАДИГМА: 
ЦІННОСТІ ГУМАНІЗМУ ТА МЕЖІ ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ 

 
Притаманне Т. Куну чітке розуміння парадигми як 

дисциплінарної матриці окремої наукової дисципліни досить 
швидко поступилося місцем методологічно невиправданому 
застосуванню терміна «парадигма» у відверто широкому й навіть 
дещо поверхневому значенні. Зокрема, і як позначення загальної 
чи не для всіх наукових дисциплін сукупності світоглядних 
принципів: справа, втім, цілком зрозуміла з огляду на зростання 
ролі саме ціннісних і світоглядних компонентів парадигми – 
філософських засад науки. Тож не дивно й те, що сьогодні можна 
зустрітися також із визначенням соціально-гуманітарних наук як 
певної парадигми, що поступово утверджується в наші часи у 
статусі загальнонаукової. 

Чи не є така гуманітаризація науки втіленням ідей філософів 
минулого, що мріяли про заснування наукового пізнання на 
гуманістичних ідеалах? За відомими словами молодого 
К. Маркса: «Згодом природознавство долучить до себе науку про 
людину... це буде одна наука» [2, с. 124]. Наприкінці ХХ століття 
ці ідеї особливо ретельно розвивав І.Т. Фролов, формулюючи 
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ідею «єдності науки та гуманізму, в результаті якої наука постане 
як гуманізована наука, що містить у собі людину в своїх вихідних 
і кінцевих результатах» [5, с. 53], тобто, людину як міру всіх наук, 
а не просто «всіх речей», – зокрема шляхом орієнтації 
дослідження природи під кутом зору інтересів людини. 

Подібний пафос звучить сьогодні не так уже й переконливо, 
хоча б завдяки усвідомленню факту екологічної кризи, – хоча 
наявність останньої свідчить, швидше, на користь потреби 
гуманізації самої людини, ніж ставить під сумнів оптимальність 
переслідування «інтересів людини» щодо природного світу. 
Проте, гуманізація науки в будь-якому разі не тотожна 
затвердженню певних засад гуманітарної методології (ширше – 
дисциплінарної матриці) як загальнонаукової парадигми. Не 
можна не погодитися в цьому плані з В.Л. Петрушенком: така 
форма «парадигмальності» становить собою скоріше сумнівну за 
своїми засадами та наслідками ідеологізацію науки [4,  с.  8],  –  
тобто, орієнтацію на соціальну ефективність на противагу 
пізнанню істини, – ніж її гуманізацію. Справа, власне, не в тім, що 
такого кшталту ефективність не є потрібною чи не може бути 
переслідуваною як один із тих «кінцевих результатів» науки, про 
залученість людини до яких йшлося в мріях філософів,  –  а в тім,  
що подібна ефективність виступає цінністю другорядною, лише 
наслідком досягнення наукою об’єктивної істини. 

Річ у тім, що коли наука втрачає настанову на пошук істини 
як свою найвищу мету й саму істину як свою найвищу цінність, як 
реально досяжний гносеологічний ідеал, – тоді й виявляється, що 
дійсною метою науки залишається лише її соціальна 
ефективність, а зокрема й функціонування як соціального 
інституту, без жодного співвіднесення практики такого 
функціонування з вищими цілями та цінностями. Не варто й 
дивуватися,  що в такій ситуації відбувається якраз те,  що 
називається кризою науки: різко падає і престиж наукової 
діяльності, і її значущість в очах молоді, адже життєвого «успіху» 
– всієї сукупності тих факторів, що вкладаються у це поняття, як-
от кар’єрного росту, добробуту, славетності тощо, – можна 
набагато швидше досягнути в інших сферах діяльності, 
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наприклад, у шоу-бізнесі або в політиці, не розмінюючись на 
тривалі й виснажливі ігри в бурхливу наукову діяльність. 

Гуманізація науки, отже, відрізняється від її поверхневої 
гуманітаризації, перш за все, збереженням і закріпленням ідеалу 
наукової об’єктивності, який виявляється вкрай уразливим у наші 
часи. Якраз у галузі соціально-гуманітарних дисциплін легко 
можна дійти висновку щодо неможливості об’єктивного 
дослідження якихось соціальних феноменів – зокрема, як 
стверджував представник чиказької школи соціології 
Говард Беккер, внаслідок неусувної упередженості людини-
дослідника [6, р. 107].  

У цьому відношенні людиномірність як характерна риса 
сучасної науки має осмислюватись як така настанова, що слугує 
досягненню ідеалу наукової об’єктивності, а не його 
спростуванню чи неартикульованій відмові від його досягнення 
[див.: 3]. Здатність людини займатися наукою, тобто робити 
об’єктом саму себе чи іншу людину,  не є ані запереченням її 
людяності в сенсі уявлення об’єктивності як об’єктності чи як 
дегуманізованої безособовості, ані аргументом на користь тієї 
самої «неусувної суб’єктивності», як вирішального чинника 
неможливості об’єктивного погляду на суспільство (а мірою 
гуманітаризації науки в цілому й на природу загалом). 

Дійсно, знайти збалансовану позицію між цими двома 
крайнощами – річ не така вже й проста, але жодним чином не 
неможлива. Її уможливлення залежить від особистісного розвитку 
самої людини-дослідника: від поширення її культурного обрію, 
від її здатності бути солідарною з іншими людьми та соціальними 
групами. Людиномірність як уособлення наявності цінностей 
гуманізму в самій дисциплінарній матриці сучасної науки 
виступає в цьому відношенні формою діалектичного знаття 
суперечності суб’єктивності (вираженої також в усвідомленні 
визначеної позиції та інтересів людини-дослідника) та 
об’єктивності (що постає не як відмова від переслідування 
інтересів людини, але як конкретизація таких інтересів на рівні 
максимально можливого охоплення позиції всіх людей). 

У цьому плані сучасна наука, набуваючи рис людиномірності, 
що дозволяє проводити паралелі між пізнанням та мистецькою 
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творчістю –  саме в аспекті того,  що людина як суб’єкт цієї 
творчості здійснює вираження об’єктивного в реальному світі 
своїми власними, суб’єктними (але не суб’єктивними в сенсі 
обмеженості наявного буття) засобами. Понад те: ступінь 
реалізації людиномірності залежить від того, наскільки 
суб’єктними будуть такі засоби –  тобто,  наскільки багатим є той 
світ сенсів,  з якого виходить людина,  що пізнає та творить.  Сто 
років тому цю думку яскраво обґрунтовував Максим Горький у 
своєму програмному листі до К.С. Станіславського: «Художник – 
це людина,  яка вміє розробляти свої особисті –  суб’єктивні –  
враження, знайти в них загальнозначуще – об’єктивне – і яка вміє 
давати своїм уявленням свої форми» [1, с. 153].  

Мірою гуманізації сучасної науки ці слова є справедливими 
не лише для мистецтва, а й для наукового пізнання. І, на мій 
погляд, у сучасній науці саме прагнення до об’єктивного як 
загальнозначущого встановлює межі гуманітаризації 
дисциплінарної матриці наукової парадигми – й водночас 
закладає підвалини для заснування наукового пізнання на засадах 
ідеалів загальнолюдського гуманізму. 
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Леся Мирутенко (Чернівці) 
 

ВИЗНАЧАЛЬНІ РИСИ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ 
ЗНАННЯ В АКСІОСФЕРІ НЕКЛАСИКИ 

 
ХХ ст.  стало століттям величезних культурних змін і 

соціальних потрясінь:  наукова революція на межі ХІХ-ХХ ст.  
(створення некласичної науки з принципово новою картиною 
світу); дві світових війни, поява фашизму та численних 
тоталітарних режимів, технологічна та інформаційна революції, 
криза культури, поява і загострення глобальних проблем, 
дегуманізація людини, її часткове нівелювання. 

Людство опинилося в ситуації зламу усталених, “класичних” 
підвалин життя. Не виправдали себе уявлення про розумність 
людини, про гармонійну впорядкованість і жорстко визначену 
закономірність світу, марною виявилася віра в прогресивний 
поступ людства, спроможність науки розв’язати найскладніші 
проблеми людського існування, в абсолютність моральних та 
релігійних цінностей. Зазнали краху всі ті філософсько-етичні 
доктрини класичної доби, що обіцяли відкриття абсолютних 
істин, торжество розуму і науки, перемогу “природного”, доброго 
первня в людині, щасливого майбутнього. Некласична 
філософська й етична думка стали спробою прояснити процес 
руйнування соціальних і духовних структур західноєвропейського 
суспільства. Одночасно, вони покликані окреслити нову ситуацію, 
обґрунтувати принципи нового світорозуміння, знайти шляхи 
виходу з кризового стану. 

Для некласичної науки (перша половина ХХ ст.), точка 
відліку якої пов’язана з розробкою релятивістської та квантової 
теорій, визначальною рисою є те, що вона відкидає об’єктивізм 
класичної науки, зображення дійсності як чогось, що не залежить 
від засобів її пізнання і суб’єктивного чинника. Осмислює зв’язки 
між знаннями об’єкта і характером засобів,  операцій діяльності 
суб’єкта. Експлікація цих зв’язків розглядається як умова 
об’єктивно-істинного опису і пояснення світу. З некласичною 
науково пов’язана «парадигма відносності, дискретності, 
квантування, вірогідності, доповнюваності» [3, с. 42]. 

З кінця ХІХ ст.  відбувається третя наукова революція,  в 
результаті якої формується некласичне природознавство. Для 
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якого притаманне постійне зростання “синтетичної тенденції”. 
Тож головними особливостями стають: неперервна диференціація 
й інтеграція наук, спеціалізація й об’єднання різних дисциплін; 
перевага емпіричного знання над теоретичним; акцентування 
уваги на предметах,  які досліджуються,  а не на змінах,  що 
відбуваються у них; розгляд природи як незмінної, поза її 
розвитком; усвідомлення активності процесу пізнання: відповіді 
природи на питання вченого визначаються не лише її будовою, а й 
способом постановки питання, який залежить від історичного 
розвитку засобів та методів пізнавальної діяльності (формується 
нове розуміння істини, факту, теорії, об’єктивності й т. ін.). 

Головні риси некласичної науки – онтологія: релятивізм 
(простору, часу, маси), індетермінізм (фундаментальних 
взаємозв’язків об’єктів), масовість (численність об’єктів), 
системність, структурність, організованість, еволюційність систем 
і об’єктів; гносеологія: суб’єкт-об’єктність наукового знання, 
гіпотетичність, вірогідний характер наукових законів і теорій, 
часткова емпірична і теоретична верифікованість наукового знання; 
методологія: відсутність універсального наукового методу і засобів, 
інтуїція, творчий конструктивізм; соціологія: “зерниста” структура 
наукового співтовариства, різноманітність форм наукової 
кооперації, наука стає об’єктом економічного, правового, 
соціального і державного регулювання, суперечна різноманітність 
норм наукового етосу [див.: 4, с. 12]. Некласику від класики 
відділяє світоглядний загальнокультурний бар’єр, несумісність 
якості мислення. Однак, долаючи некритичні постулати класики, 
некласика не повністю розриває зв’язки з її традицією. 

Все це сприяє зростанню свободи науково пізнання і вченого, 
зокрема у наукових дослідженнях. Набуває важливості й свобода 
думки науковця. На думку В. Вернадського, вчений – це досить 
оригінальна і глибокодумна людина, найголовнішою рисою якої 
має бути правдивість у висловлюваннях. Умовою правдивості є 
свобода, свобода дії, свобода думки... Однак, з розвитком 
наукового пізнання, зі зростанням можливостей науки і техніки, 
стало очевидним, що поряд зі свободою дій вченого виникає 
потреба його відповідальності за свою діяльність. «Вчені, – писав 
Вернадський, – не повинні закривати очі на можливі наслідки 
наукової роботи, наукового прогресу. Вони повинні відчувати 
себе відповідальними за всі наслідки своїх відкриттів. Вони 
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повинні пов’язати свою роботу з найкращою організацією всього 
людства» [1, с. 1]. Тож, з одного боку, для глибшого пізнання 
світу наука потребує свободи дій, а з іншого – суспільство, 
зважаючи на наслідки результатів науки і техніки, вимагає 
відповідальності від науки і вченого за свої дії. Відповідальність 
дещо обмежує свободу науки, апелюючи до морально-етичних 
норм і цінностей суспільства, однак, одночасно, й сприяє 
підвищенню авторитету науки. 

Некласичний етап європейської етики і філософії загалом 
наступає після Канта, Гегеля, Фейєрбаха й характеризується 
такими загальними ознаками: «По перше, антинормативізмом, 
який мислиться як відмова від самостійних і загальнозначущих 
програм морального удосконалення людини; його ще можна 
назвати контекстуалізмом, беручи до уваги, що у пізнанні моралі 
акценти змістилися із загальних принципів (універсальних засад) 
на окремі, предметні втілення. По-друге, новою диспозицією 
етики щодо моралі як до свого предмета.  Етика з теорії,  яка 
легітимізує (прояснює, узагальнює і продовжує) моральну 
свідомість, стала інстанцією, яка викрила і дискредитувала її; вона 
тепер уже –  не так теорія моралі,  як її критика»  [2,  с.  673].  Ці 
ознаки окреслюють загальну тенденцію, що представлена у 
різноманітних етичних ученнях цього етапу. 

Некласична філософія й етика значно розширюють спектр своєї 
тематики, в ній з’являються нові проблеми, пов’язані з розвитком 
науки, техніки, інформаційним вибухом, появою глобальних проблем, 
а також нові аспекти проблем, що вважалися традиційними. Це 
зумовило надзвичайну різноманітність і множинність філософських і 
етичних вчень, концепцій, теорій, напрямів. 

Особливістю некласичної філософсько-етичної думки стає 
відмова від надмірних амбіцій розуму, віри у всевладність науки, 
ідеї гарантованого соціального прогресу – переглядаються традиції 
класичного раціоналізму. Причому, їхня критика відбувається з 
двох позицій: з боку ірраціоналізму і сучасного раціоналізму, який 
змінив свою форму і став більш обачливим. Якщо класичну 
філософію називають філософією розуму і пізнання, то некласична 
філософія стає філософією людини і філософією мови. 

Отже, специфіка морально-етичної рефлексії знання 
зумовлена тими змінами,  які відбувалися в процесі переходу від 
класичної науки до некласичної, де свідомість, яка пізнає 
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дійсність, постійно наштовхується на ситуації своєї зануреності в 
цю дійсність, де когнітивні цінності синтезуються з етичними й 
естетичними настановами. 
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КОМУНІКАТИВНА РАЦІОНАЛЬНІСТЬ  
У СУЧАСНІЙ НАУЦІ 

 
Сучасна епоха, враховуючи виклики перед якими опинилося 

людство, все більше переконується в неспроможності подальшої 
орієнтації виключно на розумну основу людської діяльності. У 
зв’язку з цим з’являється потреба в ревізії та критичному 
переосмисленні попередніх ідеалів, норм, цінностей науки, 
онтологічних основ різних соціальних процесів та, найголовніше, 
в зміні типу раціональності,  що все більше не узгоджується з 
вимогами часу. Критика наукової раціональності об’єднала 
прихильників думки про потребу відійти від наявних критеріїв 
демаркації науки й не-науки та руйнування штучно зведеної стіни 
між наукою та іншими сферами духовної діяльності людини. 

Криза попереднього типу раціональності відбулася передусім 
у сфері,  в якій вона розглядалася  як відношення між метою і 
засобами, у сфері практичної науки. Критичне осмислення 
наукової раціональності, спонукає сучасників, озирнутися назад і 
самокритично (без будь-яких ілюзій) подивитися та оцінити 
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результат надмірної раціоналізації (як у сфері науки, так і поза її 
межами), який призвів до переродження західної культури в 
технізовану цивілізацію, з прискореним розвитком якої 
виникають нові загрози та виклики. 

З визнанням недетермінованості світу та присутності в ньому 
значної частини випадковостей, сучасна наука стала на шлях 
зміни принципів організації пізнання та діяльності на користь 
комунікативної раціональності, яка покликана змінити наявне 
«владне насильство» задля досягнення заданої мети та отримання 
результату. Призначення комунікативної раціональності полягає в 
отриманні цілісних загальнокультурних смислів, які можна 
розглядати як духовні орієнтири для розвитку людини та 
суспільства в цілому. Така раціональність повинна бути 
спрямована, в першу чергу, на зростання можливостей вільного, 
творчого розвитку людини. Вона повинна передбачати 
пізнавальний вибір особистості та наповнення її життя 
культурними й ціннісними смислами, сприяти здійсненню 
скоординованих комунікативних дій учасниками процесу 
комунікації, тобто стати засобом соціалізації та гармонізації 
індивідуальних і суспільних стосунків.  

Важливим та невід'ємним складником комунікативної 
раціональності є діалог, становлення і розвиток якого постійно 
змінюється, залежно від того наскільки досягається очікуваний 
результат спілкування. Як зазначав М. М. Бахтін, сутність діалогу 
криється у безмежному минулому й безмежному майбутньому, 
оскільки він передбачає гармонійне поєднання різних, на перший 
погляд, непов’язуваних між собою складових: інтонації, 
середовища, мислення, ідентифікації власного «Я», подолання 
нерозуміння іншого тощо [див.:  1].  Але дискурсивність і 
діалогічність комунікативної раціональності є не лише 
результатом вдалого поєднання вище зазначених складників, а й 
розкриттям її смислових зв’язків. 

І. Т. Касавін визначає комунікативну раціональність як 
раціональність спілкування, яка максимально сприяє вписуванню 
людських контекстів діяльності в функціонування суспільства в 
цілому, що робить можливим знаходження тієї соціальної міри 
(узгодження особистісних та суспільних інтересів), яка буде 
відповідати уявленням про справедливий соціальний лад [див.: 2].  



208 

 

Разом з тим,  такого роду раціональність,  орієнтована на 
діалоговий вимір буття, закладає основу принципово іншого 
способу мислення та дії сучасного науковця. Оскільки, як 
зазначає Т. Д. Суходуб: «Пріоритетний розвиток комунікативної 
раціональності ... формує інтелектуальні умови етосу науки. 
Завдяки цьому в світоглядній позиції вченого все більш 
актуальною стає категорія відповідальності, що дає надію на 
розв’язання глобальних проблем сучасного світу» [3, c. 293-294].  

Проблеми, пов’язані з майбутнім цивілізації, не можуть 
сьогодні обговорюватися без урахування сучасних тенденцій та 
перспектив розвитку. А тому наука, аналізуючи свої помилки й 
прорахунки, здійснює сьогодні пошук нових стратегій та зразків 
пізнавального руху, які повинні переорієнтовуватися на новий тип 
раціональності (відкритої, готової до діалогу раціональності), 
специфіка якої полягатиме у тісному взаємозв’язку з соціальними 
та аксіологічними контекстами. 
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ГУМАНІТАРНІ ЦІЛІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТУПУ: 
ВІДКРИТТЯ НОВИХ ПЕРСПЕКТИВ 

 
Останні десятиліття характеризуються стрімким зростанням 

зацікавлення в розкритті, аналізі й осмисленні можливостей, які 
відкривають технології для розвитку людини і суспільства,  а також 
змін, котрих зазнають людський досвід, знання й соціальна практика 
у процесі їхньої взаємодії. З нашого погляду, скерування уваги 
науковців і розробників нових технологій на втілення їхніх здобутків 
у гуманітарно-соціальній сфері, переорієнтація науково-технічного 
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поступу в напрямку досягнення гуманітарних (у найширшому 
значенні) цілей дозволяє вибудувати конструктивну стратегію 
розвитку науки й технології, спираючись на потенціал, який виникає 
при розумній взаємодії людини та продуктів винахідництва. 
Очевидно, що досягнення техніко-технологічного поступу 
відкривають нові можливості для поліпшення життя людини. Хоча 
завдання, визначені фундаторами науки (подолання хвороб, бідності, 
досягнення рівності та братерства людей, реалізація принципу 
справедливості, вдосконалення моральної природи людей тощо), 
досі повною мірою не реалізовані, але завдяки втіленню своїх 
найвищих досягнень у техніці й технології наука спромоглася 
зробити життя людини більш комфортним і безпечним, значно 
компенсувати вади здоров’я, подовжити життя, полегшити щоденну 
працю, сприяти відпочинку, урізноманітнити розваги тощо.  

У центрі уваги постають питання про роль гуманітарних 
технологій у сприянні особистому розвиткові та 
соціокультурному поступові, у поширенні інновацій, 
удосконаленні комунікації, підвищенні професійної майстерності 
та забезпеченні освіти впродовж життя. Ще донедавна, як зауважує 
Перті Саарілуома (Pertti Saariluoma), загалом панувала впевненість, 
що гуманізм і технології належать до різних світів. Подібні думки 
Чарльз Сноу (Charles Percy Snow) втілив у відомій широкому 
загалові книзі «Дві культури і наукова революція» (The two cultures 
and the scientific revolution,  1959).  Проте менше як за півстоліття 
виявилося,  що між наукою,  технологією і гуманізмом немає 
нездоланної прірви, понад те, вони можуть, так би мовити, грати на 
одному полі. «Розмаїття досліджень у минулому десятиріччі 
загострило увагу на цінності, правду кажучи, потрібності для 
технології постійно зазнавати впливу з боку гуманістичних ідеалів. 
Як наслідок, технології різного призначення поступово стають більш 
людиноцентричними, а люди відкривають нові шляхи бачення та 
використання технологій» [2, р. 1].  

За останні п’ятдесят років,  як зазначає авторка,  дискурси про 
технології та гуманізм поступово сплелися в один –  новий тип 
мислення й уявлення. Це створює новий простір для 
революційних концептів і діяльності. Передусім названі зміни 
пов’язані з креативним потенціалом технологій. 
Міждисциплінарна взаємодія між науками – з акцентом на 
технології і гуманності –  сприяє творчості та її виявленню на 
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різних рівнях і для багатьох людей. Зрештою, протистояння 
гуманізму й техніки та технологій переростає у плідну співпрацю, 
у якій «ідеали гуманізму – наголос на людських цінностях і 
якомога глибшому існуванні – є переможцями» [2, p. 3]. Провідну 
роль у цьому процесі відіграє потяг людини до творчості,  який 
реалізується новими, відкритими завдяки технологіям засобами. 

У розвитку сучасної технології втілюються три важливі 
аспекти креативності: по-перше, здатність виходити за межі 
традиційних моделей, зразків, зв’язків і правил, а також можливість 
створювати нові осмислені й корисні ідеї, моделі поведінки та 
способи взаємодії; по-друге, здатність знаходити нові форми 
емоційного виявлення, формулювати нові погляди на стан людини, 
встановлювати нові види взаємозв’язків між людьми, між 
об’єктами і концептами тощо; по-третє, здатність створювати нові 
засоби вираження,  нові прилади,  які полегшують,  сприяють чи 
змінюють мислення й поведінку, нові технології соціальної 
комунікації тощо. Тобто, з одного боку, людина завдяки 
технологіям отримує можливості втілювати в життя проект 
гуманістів із розвитку своїх здібностей, розуму, почуттів. З іншого 
– реалізовувати творчі ідеї, які, по суті, обмежені лише людською 
уявою. Отже, технології постають інструментом творчості.  

Уплив технологій на людину вивчається на багатьох рівнях: 
фізичному (тілесному), психологічному, ментальному, 
ноетичному, вербальному, дискурсивному тощо, підкреслюючи 
тим самим багатогранність людської природи. На цьому тлі 
формується низка сучасних філософських концепцій, 
спрямованих на вивчення нових форм еволюції людського життя, 
які виникають у результаті науково-технічного поступу. 
Незважаючи на значне розмаїття окремих шкіл і трендів, 
дослідники виявляють їхні спільні риси, цілі та цінності, що 
дозволяє об’єднувати їх під загальною назвою – «трансгуманізм» 
(англ. Transhumanism).  

Визначення трансгуманізму розкриває широке поле його 
зацікавлень і застосування: від філософсько-наукової сфери 
дослідження до інтелектуального і культурного руху. Ознакою 
трансгуманізму як різновиду філософського світогляду вважають 
акцентування уваги на осмисленому й етичному ставленні 
людини до життя на засадах розуму, науки, прогресу й цінності 
існування в нинішньому житті. Очевидно, що трансгуманізм 
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підтримує секуляризовані цінності гуманізму (автономність 
розуму, людської творчості, наукового методу; сприяння прогресу 
в усіх сферах задля кращого майбутнього та інші), на противагу 
релігійній вірі [див.: 3, р. 4]. Трансгуманізм ґрунтується на 
міждисциплінарному підході до розуміння, оцінки, прогнозування 
можливостей і наслідків розширення меж (або виходу за межі) 
наявних людських форм (організму, існування, знання тощо) 
завдяки техніко-технологічним досягненням. 

Окрему сферу досліджень формують питання, пов’язані із 
впливом технологій на процеси взаємодії людини і суспільства, 
зокрема комунікації, управління, політики, науки, освіти тощо. У 
контексті нашого дослідження найбільш цікавим постає вплив 
технологій на розвиток освіти й освіченості людей загалом і, 
далі,  розповсюдження та втілення ідеалів гуманізму й 
гуманності в сучасній культурі. 

За останні сто років світова спільнота доклала чимало зусиль 
до створення умов для міжнародної співпраці з метою поширення 
освіти, науки та інноваційної діяльності. Одна з провідних 
організацій, що опікується інтелектуальним, загальнокультурним і 
моральним розвитком людства, – ЮНЕСКО вважає науку та 
освіту головними засобами сприяння мирові, підтримки сталого 
соціально-економічного розвитку та екологічної безпеки. 
Діяльність цієї організації керується настановами цілісного та 
гуманістичного бачення якості освіти в усьому світі, реалізації 
права кожного на освіту і віри у фундаментальну роль освіти в 
гуманітарному, соціальному та економічному розвиткові, 
втілюючи принципи поваги до життя, людської гідності, 
культурної різноманітності, соціальної справедливості та 
міжнародної солідарності [див.: 1]. З метою впровадження 
зазначених настанов ЮНЕСКО широко пропагує використання 
новітніх технологій в освітньому процесі й культурному просторі.  

Найновіші досягнення у техніко-технологічній галузі 
відкривають дедалі цікавіші можливості для модернізації освіти, 
які стають предметом розгляду міжнародних організацій, 
зацікавлених у їхньому поширенні. 
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Ігор Руснак (Чернівці) 
 

СОЦІАЛЬНІ ВИМІРИ ПОНЯТТЯ «ЛЮБОВ» 
У ТВОРЧОСТІ ХОСЕ ОРТЕГИ-І-ГАСЕТА  

Й ЕРІХА ФРОМА 
 
У цій короткій розвідці обмежимось компаративним аналізом 

поняття «любов» у континентальній філософії, оскільки 
філософські традиції Сходу наповнюють його містицизмом, на 
відміну від його етичного, естетичного та навіть раціонального 
забарвлення на Заході. 

Подолання відчуженості індивідів, закладене в програмах 
Хосе Ортеги-і-Гасета та Еріха Фрома –  один із чинників,  що 
дозволять протистояти аксіологічній кризі не лише в сучасному 
українському суспільстві, а й переосмислити причини та віднайти 
шляхи розв’язання світової гуманістичної кризи.  

У темпоральному зрізі можна виокремити класичну 
традицію розуміння любові (від Сократа до неоромантизму), якій 
притаманний перфекціонізм і метафізичний підхід, та сучасну 
(Р. Барт, М. Фуко, Е. Фром, Е. Гіденс) – комунікативна модель, 
яка нехтує зіставленням феномену з ідеалом, оскільки відмовляє 
ідеалу в онтологічному статусі. Останніх любов цікавить не як 
досконалість чи абстрактний феномен,  а як вид зв’язку,  форма 
спілкування, що притаманна реальному життю. Складність 
психологічного життя та здатність його описати відкриває людині 
нові способи розв’язання поставленої проблеми.  

До цієї традиції без сумніву належить іспанський мислитель 
Хосе Ортега-і-Гасет. Хоч Ортезі і був притаманний романтичний 
стиль філософування, однак він вплинув лише на мову та стиль, 
що тільки додало шарму його творам, але сам механізм 
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формування і формулювання думки був досить виразним, 
раціональним. В цьому плані Хосе Ортега-і-Гасет належить до 
нової генерації європейських мислителів ХХ ст.  

Зіставивши погляди Ортеги і Фромма робимо висновок, що 
якщо в теоретичному зрізі погляди іспанського мислителя і мають 
класичні корені, із акцентами на деперсоніфіковане сприйняття 
дійсності, то методологічно філософ відривається від усталених 
поглядів і наближається до молодших своїх сучасників – 
антропологів, психологів та психоаналітиків. 

Порівняння підходів Стендаля і Шатобріана, наведений 
Ортегою, дає підстави робити перші обережні висновки – 
іспанський мислитель, критикуючи ілюзорність «кристалізації», 
привертає нашу увагу до підходу в дусі платонізму, де любов – це 
прагнення суб’єкта до досконалості, що втілена в іншій людині. 

Варто відзначити, що схожий підхід пропонує представник 
російської релігійної філософії – В. Соловйов. Зауважмо, що під 
досконалістю, як показує історичний досвід, не варто розуміти 
зовнішній вигляд чи, навіть, риси характеру. Некрасивий, 
невисокий, сутулий, дратівливий Шатобріан – яскравий цьому 
доказ. Тож, фактично, дослідникам доводиться розгадувати ще 
одну загадку – якщо ні тілесність, ні характер (стійкі 
індивідуальні якості особистості) не є складниками цієї 
досконалості, однак вони мало не вичерпують індивідуальність як 
таку –  то де ж криється той елемент,  який викликає почуття?  В 
економнішому вигляді це питання можна сформулювати так: що 
таке досконалість-для-іншого? 

Продовжуючи свої роздуми Ортега, робить висновок, що 
«відчуття любові це відчуття нестачі,  недосконалості,  однак яку 
можна усунути завдяки іншій людині. Плодом такої любові є 
дитина – «і не батько, і не мати, а їх персоніфікована єдність, яка 
стала фізичною і духовною реальністю. Наївний Платон мав 
рацію:  любов –  це вічна пристрасть породжувати себе в 
прекрасному» [1, с. 371]. 

Цікавою є паралель, яку віднаходимо у представника 
франкфуртської школи – психоаналітика – Еріха Фрома – любов – 
це коли «…дві людини відчувають повноту свого існування, 
[лише] в єдності…кожен віднаходить себе, а не втрачає» [2]. 

Можна зробити висновок, що обидва мислителі, перебуваючи 
в межах некласичної традиції трактування любові, віднайшли 
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однаковий вектор, за яким можна спрямувати результати 
теоретичних досліджень у практичну площину. Цією площиною, 
без сумніву,  є соціальний вимір,  адже поняття «любов»  
передбачає наявність «іншого» [індивіда], а, відтак, і тіснішої 
взаємодії в суспільстві, що повинна породжувати не лише 
розуміння «іншого», а й спільні цінності. Все це у підсумку 
повинно зменшити антагонізми не лише в межах локальних 
культур, а й зважаючи на глобалізацію – в усій ойкумені. 
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СУЧАСНІСТЬ: ГУМАНІТАРНІ ЦІННОСТІ 
ЧИ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРАГМАТИЗМ 

 
Сьогодні наукове товариство підійшло до чіткого 

усвідомлення того, що сучасні наукові відкриття, створення 
інформаційних спільнот і глобальних інформаційних мереж 
потребує зовсім іншого рівня інтелектуальної підготовки всього 
людства для нового “способу життя”. Ця підготовка має опиратись 
не лише на природниче знання, а й на соціально-антропологічне 
та гуманітарне –  як основу прийняття рішень,  які 
забезпечуватимуть виживання людства.  

Сучасне технократичне суспільство постійно зустрічається з 
проблемою вибору: вищі цінності чи власні інтереси. Дехто обирає 
цінності і наслідує їх навіть, якщо вони стають перепоною на 
шляху власних інтересів. Інші ж схильні дотримуватись власних 
інтересів, щоб досягти головних цілей. Друга позиція називається 
економічним прагматизмом. Можна сказати так: у досягненні своїх 
вищих цілей ми схильні виділяти етапи, і це означає, що цінності 

http://www.psylib.org.ua/books/fromm03/index.htm
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задають горизонти нашої діяльності,  але не регламентують її.  
Економічний прагматизм і цінності не суперечать одне одному, 
оскільки останні визначають загальні горизонти руху, а перші 
регламентують сам рух.  Цінності –  абсолютні та вічні,  інтереси –  
змінні та обмежені. Кожен обирає свій пріоритет, хоча найчастіше 
ці сфери можна поєднати. Потреби, що розглядаються крізь призму 
аксіологічних настанов, стають мотивами, інтересами та цілями. 
Способи та форми задоволення потреб, визнаних суспільством як 
цінності, стають нормами, культурними зразками. Однак, несучи в 
собі ціннісні характеристики, норми все-таки залишаються 
формами реалізації соціокультурної діяльності, тоді як цінності 
привносять в неї сенс і визначають цілі. 

Сучасний період розвитку людства характеризується 
дисбалансом, неузгодженістю взаємодії корисних і ціннісних 
моментів у феноменах, способах і сферах діяльності. Відбувається 
домінування корисного у соціокультурній діяльності, суспільному 
бутті, що веде до ерозії цінностей, деформації принципу 
корисності і гостро ставить проблему самого існування науки і 
суспільства. Виникає необхідність дослідження сутнісних 
характеристик гуманітарних цінностей та прагматичної 
корисності як моментів, сфер соціального буття, що знаходяться в 
суперечливій єдності і взаємодії.  

Однак, індивідуалізація соціального буття, здійснювана 
прагматизмом, призводить до неможливості гармонізувати буття 
окремої людини з буттям інших людей. У прагматичній концепції 
цінностей виникають певні суперечності, а саме: по-перше, складну 
взаємодію об'єктивного і суб'єктивного в цінностях і оцінках 
прагматизм зводить до простої тотожності навколишнього світу і 
мислення діючого суб'єкта. При цьому навколишній світ розуміється 
як сукупність даних досвіду індивіда в процесі досягнення цілей; по-
друге, небажання побачити соціокультурну природу цінності, яка 
визначається рівнем і характером суспільного розвитку, зводить 
нанівець спроби прагматистів надати цінностям характер: а) 
універсального інструменту пристосування індивіда до змінного 
середовища на основі «здорового глузду» (Ч. Пірс, Дж. Дьюї); б) 
універсального інструменту виживання суб'єкта і розв’язання 
проблемних ситуацій на основі сумніву – віра в хаотичний, мінливий 
і загрозливий світ (У. Джеймс); в) універсального засобу селекції 
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цілеспрямованої «соціальної поведінки» (Дж. Мід); г) універсального 
засобу, що додає знанню статус об'єктивного і загального (К. Льюїс).  

Проте неопрагматизм відкриває наступну перспективу – 
стирання меж між суб’єктивним і об’єктивним ідеалізмом. Між 
«істинним» як «корисним» і «істинним» як «належним» немає 
непереборних перешкод [1, с. 25]. Рорті вказує на неповноту суб’єкт-
об’єктної схеми філософського пізнання і звертає увагу на сферу 
цінностей, які не можуть бути суто теоретичними конструктами, а є 
точками дотику теорії і практики, філософії і життя. Саме цінності, 
або ж смисли,  визначають суть філософської проблематики й,  
окреслюючи тематику філософування, вимагають кардинального 
переосмислення всієї структури пізнання, тому що відразу ж стає 
очевидним, що смисл має своєрідний онтологічний статус, який не 
можна звести ні до суб’єктивності, ні до об’єктивності [2].  

Ще одне питання, яке варто розглянути: утилітарність 
цінностей. Загострюється проблема з’ясування суттєвих 
характеристик прагматичної корисності як моменту соціального 
буття. Корисність у становленні і розвитку різних сфер 
соціокультурної діяльності виступає як необхідна і невід’ємна 
характеристика даних сфер, формуючи при цьому свою 
затребуваність у ньому, що сприяють подальшому прогресивному 
розвитку людини, суспільства, культури. Момент корисності 
фіксується суспільною свідомістю і свідомістю індивіда як 
смислозначний момент.  

Отже, корисність в якості неодмінного елемента 
соціокультурної діяльності несе в собі аксіологічні складники. 
Отже, гуманітарні цінності та прагматична утилітарність мають 
спільні точки дотику в соціальному бутті. 
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Надія Томюк (Івано-Франківськ) 
 

ЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПЕРСОНАЛІЗМУ 
 

Різні науки такі як психологія, соціологія, педагогіка чи 
антропологія намагаються зрозуміти складність людської 
особистості. Наблизитись до розуміння феномену людини – чи не 
основна мета персоналізму. Адже персоналізм – це щось ширше, 
ніж просто вивчення особистого буття. Це нова філософська 
система, яка розглядає всю дійсність крізь призму людини. 

Проблематикою особистісної філософії займаються А. Бичко, 
О. Білянська, Ч. Бартнік, Я. Бентґсон, І. Вдовіна, В. Дуйкіна, 
І. Сумченко, Ю. Меліх, В. Табачковський та ін. Проте у вітчизняному 
просторі досить «розмитою» залишається етична проблематика цього 
напряму, що й зумовлює мету нашого дослідження. 

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 за допомогою форм 
лібералізму й анархізму був характерною рисою XIX століття. З 
самого початку персоналізм проголосив свого роду 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. 

Персоналізм існує в різних варіантах, що досить ускладнює його 
визначення. Багато філософських шкіл мають у своїй основі одного 
конкретного мислителя або навіть одну центральну працю, яка 
служить канонічним наріжним каменем. Персоналізм більш розсіяний 
та еклектичний рух і не має такої універсальної точки відліку. 

Мабуть, доречніше говорити про персоналізм як напрям або 
світогляд,  оскільки він –  більше,  ніж одна школа або доктрина,  
яка в центр свого вивчення ставить людську особистість. У 
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більшості випадків персоналізм має теїстичну основу. Його 
провідна ідея полягає в неповторності та максимальній цінності 
особистості, тому він і пропонує вивчення особистості з метою 
реалізації її розвитку. Персоналізм виступає за обґрунтування 
нового типу людської життєдіяльності та спільності. Це концепція 
людини, що здебільшого ґрунтується на християнському теїзмі 
(поряд з прекрасними прикладами агностицизму Мак Таґґарта, 
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. 

Підсумовуючи спроби визначення персоналізму, 
американська дослідниця Сара Аббот наводить основні принципи 
вказаного напряму: 1) світ, в якому ми живемо, є особистісним; 2) 
персона розглядається як індивідуум, пов’язаний соціальними 
зв’язками;  3)  світ є функцією інтелекту,  і окремо від нього 
неможливі ні існування, ні зміст; 4) навколишня реальність є 
розгортанням космічної діяльності Вищої Волі –  Бога,  як 
іманентного Духу [3]. 

На думку персоналістів, філософський напрям, який вони 
представляють, не формує усталеної закритої системи, «швидше з 
недовірою ставиться до будь-яких систематизацій, бо вони завжди 
несуть в собі загрозу для особистості» [2]. У цьому контексті 
персоналізм постає не філософською системою, а філософською 
матрицею [1; 2], так званою «орієнтацією» на цінність 
особистості, як вільної, духовної, творчої сутності, «глобальною 
«інтенцією» всього людства і людської цивілізації загалом» [2], у 
якій утверджується дієвий примат духовних цінностей. Тому, за 
визначенням представників цієї течії, персоналізм не формує 
окремої філософської школи ХІХ–ХХ ст., а є поверненням до 
цінності особистості, що ґрунтується на духовній природі 
людини, є так званим «загальнозначущим паролем, загальною 
назвою, що підходить для різних вчень» [2], що орієнтуються на 
особистість. Тому персоналісти стверджують існування різних 
філософських концепцій, що мають персоналістичну орієнтацію. 
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Хоча персоналізм містить безліч різних форм і акцентів 
дослідники виділяють деякі відмінні характеристики, що властиві 
саме персоналізму [5]. 

Відмінність між людиною та природою, заперечення 
зведеності людини до безособових духовних чи матеріальних 
чинників. Відповідно до типової персоналістичної концепції в 
основі класифікації всіх істот створених і нестворених − лежить 
відмінність між людьми та іншими видами живих істот.  У спробі 
інтерпретувати притаманну людині суб’єктивність персоналізм 
виражає віру в нематеріальний вимір і початкову унікальність 
людського буття, відтак, виступає 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 свого роду 
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 й добра й генерує специфічно 
людські теоретичні та моральні питання й 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 
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якостей. Вона корениться 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 дійсно суб’єктом. У сучасному розумінні 
суб’єктність залежить насамперед від єдності самосвідомості та 
внутрішнього світу, свободи та особистої незалежності. Особиста 
суб’єктність охоплює моральні 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 
оточуючий 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 механічним чи 
детермінованим чином, а як суб’єктивне «Я», з силою 
самовизначення. Наявність вільної волі означає, що людина є 
господарем самій собі. 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  humanus)  від так 
званого акту людини (actus hominis). Це самовизначення містить 
почуття ефективності дії з боку діяльного суб’єкта,  який визнає,  
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що «я дію» й означає, що «я є продуктивною причиною мого 
вчинку». Власне почуття особи, яка діє, щодо виконуваної дії, 
своєю чергою, 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 діяльність. 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 
й 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 
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прагне незалежності рівно 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. 

Відтак 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 [4]. 

Отже, представники персоналістичної філософії розглядають 
особистість як основоположне поняття, як те, що надає сенс 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. 
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Упродовж тривалого історичного періоду розуміння Всесвіту 

як певної цілісності, зазвичай, було прерогативою релігійної та 
езотеричної сфер. Однак сучасна наука, особливо космологія, 
поступово наближається до аналогічного голістичного образу. 
Схожі погляди проектуються і на природу людини. 

Однак, з огляду на такі голістичні і водночас динамічні 
образи Всесвіту і людини,  фізик П.  Девіс констатує те,  що тепер 
чимало вчених не бачить жодної відмінності між науковою 
космологією, містицизмом та парапсихологією. Проте науковець 
не вважає це за якийсь недолік,  а навпаки,  стверджує,  що така 
плутанина тільки стимулює інтерес до самої космології, яка на 
думку вченого, є великим благом сьогодення, адже часом нівелює 
розбрат у суспільстві.  Він пояснює це тим,  що «...  існує стійке 
бажання віднайти більш глибинну космічну єдність – ту, котра 
найтісніше «сплітає» воєдино найближчу нам локальну частину 
світу з усім неосяжним Всесвітом. Ідея зв’язку великого і малого, 
глобального і локального володіє великою привабливою силою, 
оскільки змушує нас відчувати свою єдність з усім світоладом,  
відчувати таємниче прагнення до спільності,  що властиве для 
більшості релігій. Багато людей, безумовно, відчувають себе 
духовно з’єднаними з усією сукупністю наявних у світі об’єктів, і 
в науці також існує традиція наполегливого пошуку таких 
зв’язків» [2, с. 229-230]. Наочним прикладом цього якраз можуть 
бути прагнення сучасних астрофізиків обґрунтувати і довести так 
звану теорію всього,  завдяки якій вони сподіваються дати 
всезагальний опис світу: від кварків до квазарів. 
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Почуття своєї спорідненості з космосом людина пронесла 
крізь віки й епохи і втілила його у філософських, релігійних та 
езотеричних вченнях. Навіть наука, з її ідеалами об’єктивності, 
раціональності, істинності тощо, як виявилось, не залишилась 
осторонь антропокосмічних уявлень. Раціональні та об’єктивні 
закони світу, що відкривались вченим, деякими з них 
розцінювались як божественне одкровення або як містичний 
досвід. Разом з тим,  ними відчувався духовний трепет перед 
структурною величчю та інтелектуальною красою Всесвіту. 
Кожне нове відкриття ставало тріумфом у «розчаклуванні світу», 
адже розкривало один із багатьох грандіозних і розумно 
спланованих замислів Творця. Фізик Ч. Таунс переконаний, що 
якби не віра науковців в упорядкований і гармонійно 
влаштований Усесвіт, то ніколи не відбулося б переходу від епохи 
марновірства до епохи наукового прогресу [див.: 1. с. 166]. 

Інтенсивніший пошук «глибинних космічних зв’язків» було 
розпочато вже в некласичній науці,  коли з одного боку вчені 
намагалися на високотеоретичному рівні поєднати закони мікро- 
та макрокосмосу, описати й обґрунтувати універсальні системні 
процеси у світі, а з іншого – намітили курс на взаємозближення 
науки з давньосхідними філософськими та містичними вченнями. 
Вони привернули до себе увагу саме в той час, коли науковці 
спершу опинилися перед низкою непростих онтологічних питань 
(слід згадати з цього приводу занепокоєння В. Гайзенберга, 
П. Бріджмена та ін.), а вже пізніше дійшли схожих з цими 
езотеричними доктринами висновків про напрочуд складну 
природу людини і Всесвіту. Діалоги провідних природничників 
ХХ ст. зі східними мудрецями (А. Айнштайна з Р. Тагором, 
Д.  Бома з Д.  Крішнамурті)  та їхня апеляція до східного 
містицизму (Е. Шрьодінгера, В. Паулі, А. Едінгтона, Г. Вейля, 
В. Вернадського та ін.), виявилися плідними у тому розумінні, що 
вони значно збагатили їхні світоглядні уявлення 
антропокосмічною ідеєю і зумовили її втілення в науці,  завдяки 
новітнім концепціям і гіпотезам. 

Без сумніву, вірогіднішу можливість віднайти глибинні 
антропокосмічні зв’язки має наука на сучасному етапі свого 
розвитку – постнекласичному, оскільки у ній змінюються суб’єкт-
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об’єктні стосунки; переосмислюється саме наукове знання, його 
істинність, цінність, спосіб продукування; з’являються між-, 
транс- та полідисциплінарні зв’язки; вибудовується новий тип 
наукової раціональності тощо. Крім цього, грань між науковим і 
позанауковим знанням стає розмитішою, що чітко простежується 
у проблемах, які постають у сучасних наукових дискурсах 
(сумірність науки і релігії,  причетність Бога до тих чи тих явищ і 
закономірностей світу, взаємовпливи наукового та езотеричного 
знання тощо). Позитивним тут є те, що завдяки таким пошукам 
намагаються формувати цілісний образ людино-космічного 
взаємозв’язку. Тож не дивно, що деякі науковці чи філософи явно 
чи неявно, але все частіше говорять про «антропотеокосмічний 
союз» (В. Визгін). Антропотеокосмічний союз – тринітарний 
синтез антропосоціальної, космічної та божественної сфер у 
світогляді сучасної людини, потенціал яких розкривається на 
засадах паритетності та комплементарності. Проте, слід розуміти, 
що як би там не було,  але цей «союз»  і досі залишається лише 
ідеальним проектом, своєрідним «атрактором», до якого 
прямують і наукове, і позанаукове знання. 
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THE PROBLEM OF HAPPINESS 

AND VIRTUE IN ARISTOTLE'S ETHICAL DOCTRINE 
 

In the works of Aristotle, ancient ethics has reached its highest 
development. He has not only been named the scientist that studies the 
area of human relations, the behaviour of the individual as a rational 
and social animal, but also had raised the problem of the independence 
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of ethics, defining its place among other sciences (between psychology 
- the science of the individual and his soul and politics - the doctrine of 
state). The main goal of ethical teachings, he sees in the human 
motivation to realize the main aim of human life to understand how to 
achieve happiness and virtue education. 

 Pointing out the differences which exist within the meaning of 
happiness, explained by Aristotle that the way people think about the 
welfare and happiness is formed on the basis of their own way of life, 
among which he has singled out life full of pleasure, state and 
contemplative life. For most people, in his opinion it is peculiar to 
consciously choose life full of pleasure, showing by this their meanness 
or  public  way  of  life,  for  which  the  welfare  and  happiness  are  respect  
and honour. Aristotle considered the contemplative way of life the best 
one, which is fully accessible to the Gods, and only partially to the wise 
men. The contemplative life, in his opinion, distinguishes philosopher 
from sophist and dialectic. In clarifying the nature of happiness as 
something perfect and self-sufficient, it is necessary to proceed from the 
destiny of a man, considered thinker and looking at happiness as an 
activity of the soul and common sense actions. Aristotle emphasized that 
the purpose of man is his lifetime activity as "... one day or a short 
period of time does not make a person happy and blissful" [1, p. 27]. 
Most importantly, what Stagirit highlights - a special state of 
satisfaction, called happiness is achieved as a result of clever activity of 
the human spirit, which he calls integrity.  

Aristotelian theory of virtue is built on understanding of value of 
reasonable and unreasonable part of the soul, and therefore he 
distinguishes dianoia (διάνοια - intelligent) integrity, based on intellect 
as the highest imperious primordial in man, emerging and developing 
due to studying and ethical integrity, relating to a person's character 
(his emotional and volitional qualities, sense) and are generated by a 
habit. Thus, Aristotle denies the innate virtues and indicates that nature 
only potentially gives the individual the inclinations of which his 
qualities may develop in future. As far as everything that a person 
receives from nature, he gets only as possibilities, and only because of 
volitional efforts (training and education), a person is able to turn them 
into reality in the future. Bringing the issue of moral education, 
Aristotle points out the need to consider the individual characteristics 
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of the person and keep up to the principle of "golden mean". Moral 
behaviour occurs under the condition of unity of dianoia and moral 
virtues that is implemented through avoiding dangerous extremes that 
may occur due to lack or excess of one of their species. 

The ancient philosopher considers the integrity the basic tenets of 
assessment of the individual actions. The objectivity of this criteria 
Aristotle displays, citing the fact that the Gods are guided by it in 
assessing the behavior of people. 

That is, instead of the term "god’s will" the principle of assessment 
is introduced under an absolute moral imperative. A person who 
commits an act, based on the needs dictated by his conscience (and not 
the divine will) is the creator of his own destiny. The criterion of virtue, 
as Aristotle argues, is not only external aspect of act, but the intent and 
integrity. That act is virtuous, if it is positive both in objective and by 
internal motivational results. Making virtuous actions, Aristotle notes, 
"has known quality: first, it is conscious (εἶδος), and secondly, selected 
in advance and for the sake of (the act) and, thirdly, it is sure and steady 
[1, p. 83]. He believes that the integrity of acts of ignorance, because 
knowledge of virtue does not make a man virtuous but good intentions, a 
clear conscience and the will to implement them. For generic term 
integrity is neither passion nor ability. Those are sustainability beliefs 
and structure of the human soul that "good a deal" [1, p. 85]. 

Thus, human happiness and reasonable activities or virtue, predict 
the same state of mind, where happiness is a goal, sought by man 
through the virtue. Taking this into account, virtue is only a mean, a 
tool, by which happiness is acquired. This is the Aristotelian 
eudemonism, according to which virtue is happiness, and happiness is 
the full achievement of good. Aristotle questioned the main idea of the 
previous philosophy about knowledge as a source of virtue. The 
intelligent comprehension of the nature of morality is not necessarily 
accompanied by a belief and desire to do good things. Much more 
important, in his opinion, is not to know what virtue is, and how it is 
acquired and under what conditions is realized in life. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 
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РОЛЬ І МІСЦЕ НАУКИ В ДОБУ «ПОСТ» 
 

Зміни настанов свідомості, характерних для постмодерного 
мислення, виразно засвідчена в осмисленні феномену науки. Для 
експлікації цього питання слід розрізнити два проблемних 
завдання. Одне пов’язане з розглядом ситуації у науці останньої 
третини ХХ століття, яка характеризується наростанням рис, що 
дозволяють говорити про нову наукову парадигму нелінійного 
природознавства, осмислення якої здійснювалось на ґрунті 
різноманітних філософських концепцій – «від звернення до 
діалектики Геґеля і філософії Давнього Сходу до залучення 
сучасного постмодерну» [7, с. 19]. Це відповідає дисциплінарній 
нормативності філософії науки, зосереджуючи увагу на розгляді 
проблеми нового типу раціональності, іменування якого містить 
частку “пост” – постнекласичний тип наукової раціональності – 
але розробка специфіки постнекласичної ситуації у науці може 
реалізовуватись і без звернення до філософії постмодернізму [7].  
Понад те, мислителі, які репрезентують постмодерні моделі 
думки, при створенні своїх концепцій звертаються до наукових 
ідей і роблять це не завжди коректно –  як показали Ж.  Брікмон і 
А. Сокал [10]. Всупереч такій позиції В. Вельш унаочнює 
відповідність між фазами наукових змін і кроками, притаманними 
розвитку постмодерну [2, с. 162]. Він фіксує принциповий збіг 
постмодерного мислення і базисних інновацій сцієнтистського 
модерну ХХ століття [2, с. 163], що узгоджено з його поглядами 
на постмодерн, який не є анти- чи транс-модерним, натомість є 
продовженням у послідовному і всебічному модерні [2, с. 164]. 
Типологічний збіг сцієнтичної та постмодерної аксіоматик не дає 
підстав стверджувати, що філософія запозичила свої погляди від 
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науки,  але в руслі цього типу завдання передбачається у якості 
обов’язкового – ґрунтовне занурення у проблематику сучасного 
стану науки. 

Друге проблемне поле в ситуації «пост» основним чином 
зосереджує увагу на образі науки у сприйнятті її з підстав 
постмодерного мислення, що найбільшою мірою є критикою 
науки як виразу «модерністської віри в людський поступ у 
напрямку істини» [8, с. 282]. Однією з провідних парадигм Нового 
часу, яка найяскравіше виявила себе в епоху Просвітництва, стала 
віра у людський розум. Розум поставав джерелом і науково-
технічного, і соціального, і економічного прогресу, він визнавався 
джерелом усіх чеснот у суспільстві, а також сприймався як засіб 
побудови ідеального суспільства з ідеальними законами і 
абсолютною справедливістю. Класична філософія зосереджує 
свою увагу на дослідженні людських пізнавальних здібностей, але 
особливістю раціоналізму доби Просвітництва є те, що на перший 
план виходить не сама людина, не дослідження людського світу і 
людської свідомості, а людина як суб’єкт пізнання, тобто 
цілісність усувається через акцентуацію одного аспекту – гаслом 
епохи стає ствердження активної діяльності по опануванню світу. 
Класична наука доби Просвітництва, вносячи радикальні зміни у 
предмет свого дослідження, відкидаючи метафізично-суперечливі 
настанови середньовіччя та Ренесансу, створює такий тип знання, 
який ґрунтується на «раціо» та логічних схемах розвитку того чи 
іншого явища, характеризується вірою у прогрес, у поступальний 
історичний розвиток, у справедливість, свободу, істину, які 
проявляються у цьому світі через людину,  але ніколи не є 
повністю пізнаваними. Наука як спеціальне знання, засноване на 
достовірних фактах і аргументах, стає визначальною сферою, тим 
самим наука практично стає монопольним джерелом істини, а 
науковість – синонімом достовірності і реальності.  

Робота з поняттями, характерна для постмодерного типу 
мислення, найбільш виразно представлена концептом 
деконструкції, яка і застосовується до основних принципів 
просвітницького (новоєвропейського, модерного) дискурсу. 
Ж.  Дерріда зазначає,  що свідомість зазвичай постає у формі 



230 

 

значення самосвідомості у всіх своїх модифікаціях і розуміється, 
насамперед, як самосвідомість присутності, тобто «те, що утримує 
свідомість як ціле,  утримує також і те,  що можна назвати 
суб’єктивним існуванням в цілому. Оскільки категорія суб’єкта, 
за своєю сутністю, ніколи не сприймалась поза співвідношенням з 
категорією присутності, суб’єкт як свідомість не може 
інтерпретуватись інакше, ніж у формі самосвідомості присутності, 
як самоприсутність. Перевага, якою володіє свідомість, 
представляє собою своєрідний привілей, переважаючі права на 
теперішнє» [6, с. 143]. Теперішнє у класичному варіанті постає 
усією потужністю синтезу, безперервним поєднанням слідів і 
розташовується в області того, що можна назвати живою 
присутністю [6, с. 143]. Тому Просвітництву так і не вдалося 
вийти за рамки суб’єкт-об’єктних відношень, які розгорталися у 
сфері свідомості і завжди передбачали «живу», безпосередню 
присутність як об’єкта (який пізнається), так і суб’єкта (який 
пізнає). Саме цю так звану живу присутність Ж. Дерріда і піддає 
деконструкції, що найбільш виразно представлено у 
«Граматології», де під зовнішнім академізмом і строгим викладом 
розгорнуті основні положення, де невпинна свобода інтерпретації 
поставлена в рамки деконструктивістської стратегії [4, с. 6]. 
Дерріда пропонує граматологію, яка претендує бути єдиною 
наукою, що в пошуках свого об’єкту повинна звертатись до самих 
коренів, джерел науковості, а проблеми логічності та науковості 
граматології мислитель виводить з поняття або конструкту 
писемності, бо саме конструкт писемності повинен визначати 
область науки [4, с. 7, 8].  

Говорячи про науку у сприйманні постмодернізму, слід, перш 
за все,  мати на увазі те,  що вона пов’язана з вимогою зміни 
філософських парадигм, які поєднується з глибокою і 
різносторонньою критикою панлогізму, раціоналізму, 
об’єктивізму та історизму, властивих попередній 
західноєвропейській традиції. В онтологічному плані для 
постмодернізму характерний поступовий перехід від настанови 
«пізнання світу з метою його переробки» до вимоги деконструкції 
світу. Постмодернізм повністю відмовляється від прагнення 
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перетворити світ на шляхах його раціональної організації, 
констатуючи глибинний «супротив речей» цьому процесові. 
Усвідомлення супротиву світу пов’язане з дистанціюванням від 
нього,  з вимогою переходу на позицію об’єкта,  що приводить до 
повної відмови від позитивної онтології і розгляду її як абсолютно 
вичерпаної. За словами Ж. Бодріяра, сьогодні повсюдно порушена 
рівновага у всіх сферах соціальності, а причиною цього 
порушення є побутові речі, які стрімко розмножуються, «потреб 
стає все більше, процес виробництва змушує речі народжуватися і 
помирати все швидше,  в мові бракує слів,  щоб їх називати»  [1,  
с. 9], відповідно, вважає мислитель, на перший план виходить 
технологія, яка «викладає нам строго наукову історію речей, де 
антагонізми функцій розв’язуються у все більш широких 
структурах. При кожному переході від однієї системи до іншої, 
більш інтегрованої, при кожній перебудові в середині уже 
структурованої системи, при кожному синтезі різних функцій 
виникає новий смисл, деяка об’єктивна смислова структура, 
незалежна від індивідів, які нею користуються; ми тут знаходимось 
на рівні мовного коду,  і за аналогією з лінгвістикою ці прості 
технічні елементи, які відмінні від реальних речей і на поєднанні 
яких засновується технологічна революція, можна назвати 
технемами» [1, с. 11]. Довіра до інтелектуальних машин позбавляє 
нас претензії на пізнання. «Люди мріють про оригінальні та 
геніальні машини, тому що сумніваються у власній оригінальності 
або люблять знімати з себе відповідальність і перекладати її на 
когось іншого. Так як машини демонструють деякий спектакль 
мислення, то машини-автомати, які їх обслуговують, можуть 
сприйматися вже як саме мислення» [9, с. 35].  

Відмова від пізнання світу і, відповідно, його перетворення 
веде, як було зазначено, до ігнорування значущості істини, до 
утвердження множинності і суб’єктивності істин, до тези про 
значення «розуміння», а не знання. У цьому випадку будь-яка 
систематизація знання втрачає смисл, ідеалом постає «єдність» 
предметних полів, знищення специфікації і предметної 
визначеності. Звідси, вимога поєднання науки і мистецтва, 
філософії і філології, філософії і релігії тощо. Переконаність в 
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тому, що «події завжди випереджають теорію», веде до 
заперечення всіх претензій науки і філософії на повноту і 
цілісність картин світу, які ними будуються. З цього й походять 
безоціночність, філософський маргіналізм, дескриптивність, які 
зводяться в принцип, підтверджуючи відмову постмодернізму від 
класичних філософських і дидактичних оцінок, що веде до 
апофеозу толерантності щодо предмету розуміння. Основний 
пафос постмодернізму в науковій сфері В.  Вельш визначає як 
зосередження уваги «на нерозв’язуваному, на межах 
контрольованої точності, на конфліктах при неповній інформації, 
на “розломах”, на катастрофах, на прагматичних катастрофах, 
постмодерна наука створює теорію свого власного розвитку як 
перервного, катастрофічного, невпорядкованого, парадоксаль-
ного» [3, с. 128]. За словами В. Вельша, змінюється і смисл слова 
«знання», і саме наука повідомляє нам цю зміну чи можливість 
цієї зміни, відповідно, вона завжди породжує не відоме, а 
невідоме, тому новою моделлю легітимації знання має бути 
модель диференціації, яка повинна розумітись як паралогічність. 
Як наслідок цього, наукова практика та життєвий світ повинні 
акцентувати свою увагу на диссенсусі, на різності думок, де 
консенсус, скоріше постає як виняток, ніж правило, є лише одним 
із станів дискусії,  але ніколи не метою.  Мета – це паралогічність,  
а це значить, що на перший план виходить принципово 
плюралістична і скоріш змагальна («агональна») концепція, яка 
змінює собою одноманітну, відповідно, саме ця плюралістична 
постмодерна концепція і задає масштаб, яким вимірюється 
технічний прогрес. І доки, за словами В. Вельша, нові технології 
діють як ферменти плюралізації, вони заслуговують схвалення, 
але як тільки вони починають вносити одноманітність і 
починають функціонувати в якості засобів контролю, то 
постмодерна позиція вимагає виказати їм супротив [3, с. 128]. На 
думку Ж. Дельоза, сьогоднішній стан суспільства характери-
зується простором тотального контролю, де наука постає однією з 
форм такого контролю, здійснюючи глобальну модуляцію [5] чи 
не в кожній соціальній сфері, автоматизуючи та механізуючи все. 
Якщо науку розглядати під таким кутом зору,  то її цінність для 
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подальшого розвитку як людства в цілому,  так і в житті окремо 
взятого індивіда, викликає більше запитань з негативним 
забарвленням, ніж позитивних тверджень, а це свідчить про те, що 
підвалини науки вимагають ретельного перегляду й аналізу, нової 
постановки завдань і цілей,  які вимагають нових методів для 
свого розв’язання, орієнтуючись на потреби сьогодення і 
враховуючи інтереси окремо взятого індивіда. 
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Ольга Духович (Івано-Франківськ) 
 

ПРОБЛЕМА РОЗУМІННЯ В ДІАЛОГІЗМІ М. М. БАХТІНА 
 

Звернення до проблеми розуміння допомагає суттєво 
збагатити теоретико-методологічні основи філософського та 
соціогуманітарного пізнання. Важливий внесок в осмислення цієї 
тематики зроблений М.М. Бахтіним. 

Зазначимо, що у В. Дільтая розуміння постає в якості 
проникнення в духовний світ автора тексту, та пов’язане з 
відтворенням культурного контексту його створення. Для 
М. Гайдеґера розуміння – суто людське ставлення до дійсності, 
спосіб утвердження в світі. Г.Ґ. Гадамер вважає, що розуміння 
культури не можливо відокремити від розуміння інтерпретатора. 
Тому предметом розуміння є не сенс,  що вкладений в текст 
автором, а той предметний зміст, із осмисленням якого 
пов’язаний цей текст. 

Інноваційне значення осмислення теми розуміння 
М.М. Бахтіним, полягає в тому, що воно ґрунтується на понятті 
«діалогічність», яке є ключовим для творчості філософа. 
Погоджуючись з тим,  що «діалог є і в німецькій герменевтичній 
традиції»  [3,  с.  38],  зазначимо,  що тут він виступає радше 
метафорою для процесу розуміння тексту: «при інтерпретації ніби 
–  підкреслимо це «ніби»  –  відбувається діалог інтерпретатора із 
суб’єктом тексту, який зовсім не обов’язково є реальним 
авторським «я». Очевидно, що інтерпретатора цікавить зміст 
тексту,  а зовсім не це «я».  У М.М.  Бахтіна все навпаки:  сенс 
тексту у нього злитий з особистістю автора»  [там само],  а сам 
текст є олюдненим, персоналістичним. 

Можна припустити, що М.М. Бахтін поділяє основну ідею 
філософії В. Дільтая, яка стверджує, що основна пізнавальна 
функція «наук про природу» полягає в поясненні, яке має 
підводити одиничні об’єкти під загальний закон, у результаті чого 
елімінується вся їхня неповторність. Основна ж пізнавальна 
функція «наук про дух» полягає в розумінні. Тут завдання 
науковця – осягнути індивідуальні моменти дійсності. 

Оскільки М.М. Бахтіна, передусім, цікавлять гуманітарні 
науки, то, відповідно, він досліджує саме проблему розуміння. 
Фізичну дію людини можна зрозуміти як вчинок, але не можливо 
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зрозуміти сам вчинок поза його можливого знакового вираження. 
Ми наче змушуємо людину говорити. Всюди дійсний або 
можливий текст і його розуміння. У роботі «Проблема тексту» 
філософ пише, що природу ми не запитуємо й вона нам не 
відповідає. Ми ставимо питання собі й організовуємо 
спостереження або експеримент, щоб отримати відповідь. 
Вивчаючи людину, ми всюди шукаємо та знаходимо знаки, 
намагаємось зрозуміти їх значення [2, с. 321]. 

Цікаво, що Г.Ґ. Гадамер, який прагнув поєднати герменевтику 
з діалектикою («монологізмом», на думку М.М. Бахтіна), 
тлумачить розуміння як таке,  що має сенс поза особистістю,  що 
звільнене від будь-якого зв’язку з носієм думок, із «Я» та «Ти» [4, 
с. 421]. Розуміння проблеми передбачало «злиття» з нею 
горизонту дослідника. М.М. Бахтін, навпаки, вважає, що погляд 
адресата володіє самостійними сенсами, особистісний характер 
сенсу не стирається в процесі розуміння, хоча й змінюється під 
час перехрещення висловлювань суб’єктів. 

Отже, М.М. Бахтін розглядає процес розуміння, як перетин двох 
автономних кругозорів, у результаті якого розкриваються приховані 
й породжуються нові тексти, що не містяться у самому тексті. Не 
обмежуючись простою реконструкцією тексту, розуміння збагачує 
його, вносячи оцінювання описаних у ньому подій із позиції більш 
глибокого культурного контексту. Входячи як потенція в діалогічну 
систему тексту, розуміння змінює його сенси. 

Будь-яке розуміння живого мовлення має активний характер, 
передбачає відповідь та породжує її. Пасивне розуміння значень 
мовлення, що чується, – тільки абстрактний момент реального 
цілісного активно-відповідального розуміння, яке й актуалізується 
в подальшій реальній голосній відповіді. 

Саме тому, М.М. Бахтін негативно ставиться до ігнорування 
активної ролі Іншого в процесі діалогічного спілкування. Слухач, 
що «розуміє» пасивно на схематичних загальних малюнках 
лінгвістки, не відповідає реальному учаснику мовленнєвого 
спілкування («обміну думками»). Така наукова абстракція є 
виправданою лише тоді, коли вона усвідомлюється як абстракція. 
Побачити та зрозуміти автора висловлювання – означає побачити 
та зрозуміти іншу чужу свідомість, її світ, тобто іншого суб’єкта. 
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Враховуючи унікальність кожного тексту, слід підкреслити, 
що розуміння як текст у відповідь не є дублюванням мовця, воно 
створює своє уявлення та свій зміст. 

М.М. Бахтін ділить розуміння на окремі акти, які в реальному 
розумінні злиті між собою.  Втім,  кожний акт володіє своєю 
ідеальною смисловою самостійністю: 1) сприйняття тексту; 2) 
впізнання його, розуміння його повторного значення; 3) розуміння 
його значення в контексті культури; 4) активно-діалогічне 
розуміння [1, с. 381]. 

Отже, розуміння має активно виражений діалогічний, активно 
відповідальний та творчий характер. 
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Оксана Кожем’якіна (Черкаси) 
 

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ДОВІРИ ЯК МОДУСУ 
СОЦІАЛЬНОГО БУТТЯ 

 
Проблематизація глобалізованої сучасності зумовлює пошуки 

нових концепцій та категорій, здатних пояснити та визначити 
умови забезпечення мирного співіснування в мультикультурному 
соціальному середовищі. Однією з найбільш затребуваних, і 
водночас невизначених категорій такого роду є саме довіра, 
кризовість якої багатьма дослідниками визначається своєрідною 
«хворобою» сучасності, актуалізуючи питання співіснування та 



237 

 

відношення до Іншого (як до індивідуалізованого Іншого, так і до 
іншої культури, іншої цивілізації, іншої релігії, іншої мови, іншої 
країни тощо), що може розглядатись в різних концептуальних 
контекстах як Свій, Чужий, Сторонній, Третій тощо. Нагальною 
потребою постає питання дослідження умов можливості довіри до 
Іншого, створення передумов для формування культури довіри як 
на національному, так і міждержавному та міжцивілізаційному 
рівнях. В цій ситуації проблема довіри набуває нового забарвлення, 
загострюючи потребу дослідження умов досягнення порозуміння в 
сучасному соціумі в контексті аналізу проблем суспільної 
інтеграції, визнання, солідарності, справедливості, толерантності. 

Серед розмаїття концептуальних підходів до аналізу 
сучасного світу саме феноменологічний підхід дає можливість 
розглянути соціальну дійсність в її багатоманітності та зростаючій 
складності, акцентуючи увагу на проблемах збереження 
ідентичності, культурної цілісності, індивідуальній значущості та 
сумірності в умовах збереження неповторності особистісного 
розвитку. Концептуалізація довіри як модусу соціального буття 
виявляє її унікальну здатність формувати мережі соціальних 
зв’язків, що уможливлюють подальшу взаємодію, водночас 
репрезентуючи залежність від властивостей та поведінки 
суб’єктів цієї взаємодії. Така «модусна акцентуація» довіри 
наголошує на тендітності і вразливості довіри в інтерсуб’єктивних 
взаєминах,  що в свою чергу актуалізує довіру як інтенцію 
відкритості, що закликає до ціннісної відповідності, 
перетворюючи інтуїтивне, невиразне відчуття Іншого як гідного 
довіри у реальний процес побудови соціальних взаємин. 

Довіра постає як досить складний феномен, який регулює 
стосунки людини зі світом та іншими людьми, а також поєднує 
етичні імперативи взаємності, чесності, відповідальності з 
раціональними вимогами розрахунку, ступенем ризику та 
власного зиску. Довіра пронизує різноманітні людські стосунки, і 
розглядається як очікування бажаної, тобто чесної, порядної, 
відповідальної, компетентної поведінки, як настанова на те, що 
Інший, на якого покладені певні зобов’язання, виправдає наші 
очікування. Проблема довіри в контексті інтерсуб’єктивності 
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постає в ракурсі сприйняття та впізнавання Іншого як Свого, 
Близького, Чужого, Третього, Стороннього, віддзеркалюючи 
процеси встановлення схожості – відмінності, а також відчуття 
безпечності чи загрозливості буття-з-Іншим. Довіра зазвичай 
позначає орієнтацію на безпечні та надійні відносини, навіть без 
достатніх на те підстав, що й обумовлює обов’язкову наявність 
ризику у відносинах довіри. Відносини довіри передбачають 
орієнтацію на Іншого як об’єкта довіри, але об’єкта особливого, 
причому особливого саме по відношенню до суб’єкта довіри, 
оскільки відбувається зосередження лише на окремих 
властивостях такого об’єкта (його чеснотах, компетенціях, його 
інтересах та намірах стосовно суб’єкта та предмета довіри).  

Природа Іншого та вияв способів ставлення до нього є 
предметом філософської рефлексії з давніх часів, але найбільш 
послідовно проблематика Іншого розвивається в феноменології 
Е. Гусерля, а також в працях М. Штірнера, В. Дільтая, 
М. Гайдеґера, Е. Левінаса, М. Мерло-Понті, А. Щюца, М. Бубера, 
Ж.-П. Сартра, Ж. Дельоза, Б. Вальденфельса, М. Тенісена та ін. У 
більшості праць Інший розглядається як онтологічна, 
гносеологічна, комунікативна умова існування Я, а не лише як 
об’єкт чи суб’єкт діяльності. 

Інтерсуб’єктивність розуміється Е. Гусерлем як «відкрита 
спільнота монад», які конституюють один і той самий, 
загальнозначущий світ, причому унікальність та цілісність 
розглядаються в контексті аналізу спів-присутності. Відкрито-
нескінченна природа містить в собі непевним чином 
розташованих Інших як суб’єктів можливої взаємодії, враховуючи 
і рівень культурної своєрідності, коли власна культура є 
первиннішою щодо всілякої іншої, яка є доступною лише шляхом 
вчування в досвід Іншого. Інший постає як співконституюючий 
суб’єкт у вимірах інтенціональних модифікацій власного Я. 

Е. Гусерль задається питанням про те, в яких 
інтенціональностях, мотиваціях смисл «Інше Ego» формується у 
власному Я та підтверджується як суще в узгодженому досвіді 
пізнання Іншого, але в цілому проблема ставиться як проблема 
існування Інших для мене. За Е. Гусерлем, інтерсуб’єктивний світ 
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усвідомлюється як такий, що існує для кожного і доступний для 
кожного в своїх об’єктах,  але все ж кожний володіє власним 
досвідом, явищами, своїм феноменом світу [5]. Отже, об’єктивний 
світ – інтерсуб’єктивно конституйований, інтерсуб’єктивно 
узагальнений досвід, який ідеально здійснюється в неперервній 
узгодженості,  і сама інтерсуб’єктивність постає як 
конституйована в ідеальній нескінченній відкритості, а окремі 
суб’єкти її наділені взаємно відповідними та узгодженими 
конститутивними системами. 

Тому довіра є водночас умовою і результатом інтермонадичної 
спільноти, яка можлива завдяки осмисленню досвіду Іншого 
стосовно мене, що дозволяє встановлювати зв'язок між Я та Іншим, 
між моїм та його монадичним Ego, передбачає взаємне буття один 
для одного,  сприяючи об’єктивації та урівненню мого існування з 
існуванням інших та вказуючи на гармонійне узгодження світу. 
Горизонт довіри є спектром можливостей прояву суб’єктів 
взаємодії, а взаємна смислова орієнтація на Іншого як вартого 
довіри є авансованою можливістю комунікативного порозуміння та 
злагодженого співіснування, що, у випадку закріплення в досвіді, 
набуває стандартизації та оформляється у загальні правила. 
Феноменологія довіри трактує останню як ціннісну основу 
соціальної взаємодії, що має інтерсуб’єктивне підґрунтя, 
репрезентуючи навички ціннісного визначення свого оточення, 
тобто вияву типових рис Іншого щодо власних очікувань, 
відповідно до загальноприйнятних способів поведінки в певному 
соціальному середовищі, враховуючи потенційно властиві Іншому 
типові мотиви, типові засоби для досягнення типових цілей. 
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Вікторія Ларіонова (Івано-Франківськ) 
 

ГЕРМЕНЕВТИЧНА МЕТОДОЛОГІЯ  
ГУМАНІТАРНИХ НАУК 

 
У ході тривалого історичного розвитку в методології 

гуманітарних наук складаються особливі стандарти досліджень, 
до яких можна віднести герменевтичний, феноменологічний, 
семіотичний, логіко-семантичний, структуралістський, 
історичний; психологічний і деякі інші. Виявимо ж характерні 
риси герменевтичного методологічного стандарту. 

Методологічне обґрунтування гуманітарних наук міститься у 
працях В. Дільтая, Г. Рікерта, Е. Касірера, В. Віндельбанда та ін. 
Питання про співвідношення філософської герменевтики та 
гуманітарного знання у своїх працях порушували також Г.-
Г. Гадамер і Р. Рорті. 

З методологічної точки зору, специфіка будь-якої науки 
залежить від двох найважливіших моментів: предмета науки і 
методів її дослідження. Причому другий момент обумовлений 
першим, оскільки своєрідність предмета накладає відбиток і на 
метод дослідження. У гуманітарних науках специфічним 
предметом дослідження, що відрізняє їх як від природничих, так і 
від суспільних наук, є специфічні знакові системи, які можна 
умовно назвати текстами. Тоді гуманітарне пізнання є вторинним 
відображенням дійсності. Можна вважати, що відображення 
дійсності у ньому опосередковано текстами. 

Точне визначення поняття «текст» – завдання досить складне і 
не має вирішального значення при загальному методологічному 
підході. Істотно виявити лише найважливіші характеристики текстів. 

Однією з таких характеристик є знакова природа текстів.  
Знаки в них пов'язані між собою певними відносинами. 
Поверхнева структура знаків виступає як зовнішня даність і 
сприймається безпосередньо за допомогою органів відчуття. 

Зі знакової природи текстів постає їхня друга особливість, яка 
полягає в тому, що вони є носіями інформації. Ця особливість 
служить гносеологічною передумовою специфічної 
герменевтичної концепції в галузі методології гуманітарних наук. 
Герменевтика потрібна там, де існує нерозуміння. Якщо сенс 
ніби-то «прихований» від суб'єкта пізнання, то його треба 
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дешифрувати, зрозуміти, засвоїти, витлумачити, інтерпретувати. 
Всі ці поняття можуть бути синтезовані в загальну методологічну 
категорію «розуміння», яка в гуманітарних науках набуває 
особливого методологічного звучання: на перший план тут 
висуваються інтерпретаційні методи отримання знання. Саме 
вони в більшості випадків забезпечують приріст знання в галузі 
гуманітарних наук,  але в той же час перед дослідниками 
виникають найскладніші проблеми обґрунтування істинності 
гуманітарних теорій і їх методологічного забезпечення. 

Оскільки осягнення, засвоєння змісту тексту є процедурами, 
якісно відмінними від пояснення природничих і суспільних явищ і 
закономірностей, остільки в методології гуманітарних наук 
повинна зайняти відповідне місце нова категорія -- категорія 
розуміння. Але співвідношення між поясненням і розумінням має 
бути достатньо гнучким. 

Герменевтичний методологічний стандарт характеризується 
особливостями, серед яких передусім слід назвати прийняття 
дихотомії природничих наук і наук про дух (гуманітарних наук). 
Оскільки предметною основою гуманітарних наук є текст, то 
потужним засобом аналізу гуманітарних наук виступає мова. У 
багатьох герменевтичних концепціях мова оголошується 
осередком усіх гуманітарних проблем. І більше того, слово 
виконує культурологічну функцію, постаючи як системотвірний 
елемент культури. Саме тут знаходиться центральний пункт, 
головна ланка герменевтичної методології гуманітарних наук. 
Якщо слово є принципом культури, то принципи аналізу слова 
повинні бути послідовно поширені і на аналіз культури. 

Наступною особливістю герменевтичного методологічного 
стандарту є його діалоговий характер. 

Ще однією властивістю герменевтичного методологічного 
стандарту є розділення царин специфічного знакового змісту 
(об'єктивний зміст тексту) і психологічних моментів, що 
виправдовують принцип кращого розуміння, який постає, 
ймовірніше, як цільова установка, ніж як реально досяжний ідеал. 
Текст має властивості чуттєвого сприйняття об'єктів, але щоб його 
зрозуміти, слід врахувати, що він пов'язаний зі змістом і значенням.  

Суб'єктивні наміри автора, його психологічні характеристики 
і власний внутрішній світ, залежний від освіти, захоплень, 
релігійності, виховання, належності до певного класу або стану, 
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архетипи колективних несвідомих уявлень і матеріальних умов 
життя, складають те тло, яке має суттєвий вплив на зміст тексту. 
Він є позалінгвістичним контекстом,  в якому,  зокрема,  і 
виділяються зазначені моменти. 

У сучасній герменевтиці розуміння з методологічної точки 
зору є не психологічною, а семантичною і загальнофілософською 
категорією. Його потрібно відрізняти від емпатії. Ототожнення 
розуміння з психологічно навантаженими актами характерно для 
ранніх методологічних концепцій герменевтики. У них розуміння 
автора було розумінням не у звичайному сенсі, оскільки в цьому 
випадку ми об'єкт розуміння не інтерпретуємо (а будь-яке 
розуміння пов'язане з інтерпретацією), а «проникаємо» в нього, 
«емпатуємо», співпереживаємо, вживаємося у внутрішній світ. 
Особистість автора дана нам не як знаково-символічна структура, а 
як явище одного порядку з родовою сутністю людини. 
Методологічно тут застосовується прийом пояснення. Тому 
використання поняття «психологічна інтерпретація», з точки зору 
сучасної методології, означає використання пояснюючих методів (в 
даному випадку психологічних) у герменевтичних дослідженнях. 

Врахування рис позалінгвістичних чинників, мотиваційних 
установок, несвідомих моментів, соціокультурних чинників у 
реконструкції суб'єктивних умов, в яких складався об'єктивний 
сенс тексту, є необхідним моментом гуманітарного пізнання.  

Основним засобом наділення сенсом незрозумілих знаково-
символічних конструкцій є інтерпретація, яка представляє собою 
досить вільний творчий акт. Внаслідок цього герменевтичний 
методологічний стандарт характеризується терпимістю до 
множинності результатів інтерпретації. Інтерпретація і розуміння 
текстів забезпечуються особливими методологічними засобами: 
герменевтичним колом, контекстним методом, спеціальними 
логічними засобами, семіотичними та психологічними прийомами. 

Текст, із синтаксичної точки зору, містить безліч елементів 
(пропозицій, висловлювань, музичних фраз, композиційних 
елементів, знаково-символічних систем), пов'язаних один з 
одним структурними відношеннями, характерними для знакової 
системи певного типу.  

Найбільш складною виявилася проблема розуміння 
природної мови, мовних висловів. Розглянемо її під таким кутом 
зору. Будемо вважати елементарним носієм сенсу пропозицію. 
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Текст буде контекстом для пропозицій, що входять до нього, 
якщо ставиться питання про їхнє вживання. Пропозиція ж є 
контекстом для складових його виразів, що належать до інших 
семантичних категорій. Тому проблема розуміння текстів 
зводиться у цьому випадку до розуміння пропозицій та знання 
сенсу структурних зв'язків між ними. 

Вирішення проблеми значення мовних виразів буде залежати 
від зв'язку їх і з дійсністю, і з реальною практикою використання. 
За такого підходу передбачається, що мова не тільки оформляє 
способи розумової діяльності людей, але і є своєрідним 
відображенням дійсності, тому значення мовних висловів істотно 
залежать від об'єктивної і суб'єктивної реальності, опанованою 
людиною. Зв'язок із практичною діяльністю здійснюється за 
допомогою врахування прагматичних моментів, немовних 
контекстів, епістемічних умов тощо. Іншими словами, значення 
мовних висловів залежить від діалектичної відповідності між 
мовною компетентністю і вживанням мови. Знання про 
використання поглиблює розуміння компетентності, володіння 
мовою. Але для знання мовного висловлювання інтуїції носія 
мови, його мовної компетентності явно недостатньо. 

Розуміти мовний вислів – означає знати його загальне 
семантичне значення. Розуміти текст – означає знати загальне 
семантичне значення кожного складового його елементу, знати 
властивості структурних відносин і залежність аналізованого 
тексту від контексту. Експлікацію цієї гіпотези ідеального, 
зразкового розуміння можна провести за допомогою виявлення 
логіко-семантичних умов розуміння. 

Якщо уявити розуміння текстів як структурно організоване 
ціле, то воно може включати етапи, кожен з яких володіє 
відносною самостійністю, не пов'язаний з іншими тимчасовими 
відносинами, тому запропонована далі нумерація етапів є умовною. 

Перший етап процесу розуміння тексту пов'язаний із 
виявленням його синтаксичної форми. На цьому етапі діють дві 
умови розуміння. Перша передбачає вміння відрізняти 
граматично правильні елементи від невірних. Друга умова 
співвідноситься з виявленням сенсу логічних констант і з 
співвіднесенням їхнього вживання в даному тексті із 
загальновизнаними нормами логіки. 
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Обидві умови в сукупності складають те, що називається 
логіко-граматичним володінням текстом. 

На другому етапі відбувається виявлення семантично значущих, 
смислових структурних одиниць і вирішення питання про їх спільне 
семантичне значення. Знання про значення структурних одиниць 
складає те, що є третьою умовою розуміння текстів. 

Четвертою необхідною умовою розуміння є облік 
конкретного вживання. Контексти можуть бути мовними та 
немовними. Останніми можуть слугувати реальні стани справ, про 
які йде мова,  можливі (мислимі)  стани справ,  історичні факти і 
події, знання, що враховуються в інтерпретації тексту («фонове 
знання»). Мовні контексти слугують, як правило, для усунення 
багатозначності виразів. Немовні контексти також можуть 
усувати багатозначність і, крім того, уточнювати значення 
структурних елементів і всього тексту в цілому. 

П'ята умова розуміння – врахування прагматичних критеріїв, 
від яких залежить застосування даного виразу. Розуміння тексту 
можна вважати процесом, обмеженим рамками комунікативної 
ситуації, коли відбувається передача інформації (діалог) від 
одного індивіда до іншого. Під прагматичними умовами, 
необхідними для розуміння текстів, передбачаються обставини, 
які могли б бути приводом для виробництва даного тексту, 
певний рівень знань учасників комунікації, їхні наміри, характер 
комунікативного акту (серйозне повідомлення, жарт, 
дезінформація тощо). В інтерпретації часто використовуються 
відомості біографічного характеру про автора тексту, 
враховується історична обстановка; іноді значно впливають на 
розуміння навіть манера вимови або стиль висловлення. Якщо між 
автором тексту та інтерпретатором існує історична дистанція, то 
слід враховувати відмінності культур, історичних епох, мов тощо.  

Весь цей комплекс моментів, що впливають на розуміння 
текстів об'єднується загальною назвою – прагматичні умови 
розуміння. Ще раз хотілося б підкреслити, що ця система умов 
розуміння накреслює абстрактну, теоретичну ситуацію «чистого» 
розуміння, моделює ідеальне розуміння і є логіко-семантичним 
базисом для реконструкції діяльності розуміння. Не існує єдиної 
позиції щодо феноменів розуміння, текстуальності, які б стали 
визначальними поняттями герменевтичного вчення. Отже, існує 
потреба у подальшому вивченні цього питання, його 
методологічного потенціалу, способів кореляції з природничо-
науковими, суспільними методологічними підходами. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПАРАДИГМИ ДИСКУРСИВНО-
НАРАТИВНИХ ПРАКТИК ДЛЯ АНАЛІЗУ 

СОЦМЕРЕЖЕВОГО ДИСКУРСУ 
 

Зростання ролі соцмережевої Інтернет-комунікації спричинило 
зміну бачення феномену дискурсу: поряд із дослідженням 
аргументованої комунікації як середовища утвердження норм та 
цінностей, виникає бачення дискурсу як структури з власними 
правилами, заборонами та умовами залучення Іншого. 

Представник американського постмодернізму Джоан Флекс 
зауважує, що істинне судження може формувати той, хто 
приймає правила певного дискурсу або готовий поєднувати 
кілька дискурсів.  Кожен дискурс має власний особливий набір 
правил або процедур, які керують продукуванням того, що 
можна вважати змістовим (таким, що має сенс) або істинним 
висловлюванням. Кожен дискурс або «дискурсивне утворення» 
водночас і надає, і обмежує можливості. Правила дискурсу 
дають змогу формувати певні типи висловлювань та істинні 
судження, але вони ж і змушують залишатися всередині даної 
системи і формувати тільки ті висловлювання, що узгоджуються 
з її правилами. Не існує таких дискурсивно незалежних або 
трансцендентальних правил, що могли б керувати дискурсами 
або вибором між ними. Істинні судження в принципі не існують 
поза дискурсом.  Це не означає,  що істини немає взагалі,  але що 
вона є дискурсивно залежною [2, с. 35]. 

Постмодерністські дискурси відмовляються від панівних 
наративів західної філософії. Відкриття нового знання може 
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залежати від розколу владних стосунків, що існували раніше. 
Ж.-Ф.  Ліотар вважає,  що в спрощеному вигляді 
постмодернізмом можна називати недовіру до «метаоповідей» – 
метанаративного механізму легітимації знань. Тому наука 
повинна була легітимізувати свої правила гри через створення 
метадискурсу. Коли цей метадискурс застосовується до тієї чи 
іншої «метаоповіді», то науку, яка співвідноситься з цим 
метадискурсом, називають «модерном» [1]. Метанаратив є 
дискурсом влади, що позбавляє індивіда можливості вільно 
обирати метаприскрипції, тобто передумови, правила 
мовленнєвої гри. На місце єдиного метанаративу приходить 
безмежна кількість мікронаративів, що диференціюють між 
собою окремі дискурси [1].  

На відміну від традиційного негативного ставлення до влади 
як апріорі репресивної, Мішель Фуко пропонує позитивну 
концепцію. Владу він оцінює як засіб досягнення нових 
позитивних цілей, репрезентування нових поглядів та суджень. 
Джерелом влади є дискурс [4,  с.  48],  який згідно з М.  Фуко 
репрезентує зв’язок: «Знання – це влада». Підґрунтям даної тези 
є розуміння того, що описати реальність за допомогою мови 
рівноцінно її пізнанню і/або встановленню правил для її 
пізнання та характеристики, контролю та управління нею. Цей 
зв’язок між знанням та владою не завжди має ідеологічний 
контекст, адже спроби категоризації дійсності в мовленні зрідка 
обумовлені політичними інтересами, або ж інтересами окремих 
соціальних класів та груп. Влада як форма виявлення відносин 
домінування, що реалізуються різними засобами, завжди 
соціально та культурно обумовлена певними етнічними та 
історичними контекстами, важливими атрибутами яких є мовна 
репрезентація соціуму, тобто – дискурс.  

Дискурс, згідно з міркуваннями М. Фуко, не володіє 
характеристикою обов’язковості. Істина та консенсус не завжди 
є метою комунікації, натомість ризикований порядок дискурсу 
робить його закритим для тих суб’єктів комунікування, що 
нездатні впливати на формування метанаративу. М. Фуко 
припускає, «… що в будь-якому суспільстві виробництво 
дискурсу одночасно контролюється, піддається селекції, 
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організовується і перерозподіляється за допомогою деякої 
кількості процедур, функція яких – нейтралізувати його владні 
повноваження і пов’язані з ним небезпеки» [3, с. 265]. Філософ 
вважає, що дискурс постає середовищем вияву найбільш 
негативних рис соціальних інститутів. 

Дискурс влади та дискурс Інших М. Фуко доречно трактувати 
згідно з термінологією Ж.-Ф.  Ліотара.  Дискурс влади –  це 
метанаратив, а дискурс Інших – це мікронаративи. Поняття 
макро- та мікронаративів є ключовими в трактуванні феномену 
комунікації постмодернізмом. Тому метанаратив є обмеженим від 
зовнішніх впливів, легітимується на підставі норм, що існують як 
загальнозначущі, та цінностей, які не обов’язково є 
віддзеркаленням переважних інтенцій комунікантів-учасників 
дискурсів. На противагу метанаративу виникають мікронаративи, 
які обмежуються за допомогою процедур виключення. 

Згідно з філософією М. Фуко, макронаратив та мікронаративи 
є взаємосуперчними. Однак, у сфері відкритості інформаційного 
суспільства існування єдиної нарації зумовлюється саме 
плюралізмом думок. Дискурс Інших володіє перевагою 
множинності нарації, без якої знання не могли б динамічно 
розповсюджуватися у сучасному соціумі. Макронаратив – це 
цінності та свободи, які було легітимовано шляхом використання 
опозиції істинного та хибного. Таким макронаративом, 
наприклад, сьогодні постає європейська наднаціональна 
ідентичність, яка утверджує в собі людську рівність, гідність та 
свободу думки, а національні ідентичності (мікронаративи) є 
дискурсами, які спрямовані на самоутвердження спільноти людей 
у спільній культурній та історичній спадщині.  

Віртуалізація суспільної діяльності людини спричинила 
зміну середовища функціонування і відкрила новий зміст 
поняття комунікації як процесу активної взаємодії, яка здатна 
приводити до позитивних соціальних змін. Мережа дискурсів 
відтепер ототожнюється із соціально-комунікативними Інтернет-
мережами, а падрадигма дискурсивно-наративних практик 
постає як домінантна в сучасній філософії комунікації. 

 



248 

 

Література 
1. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна [Електронний ресурс] / Ж.-Ф. Лиотар. 

– Режим доступу : http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/liot/ 
2. Флэкс Дж. Postmodernism and Gender Relations in Feminism Theory 

/ Дж. Флэкс // Введение в гендерные исследования (хрестоматия). – 
Харьков – СПб.: Алетейя, 2001. – Ч. 2. – 170 c. 

3. Фуко М. Порядок дискурсу / М. Фуко // Соціальні, економічні та 
релігійні. виміри свободи: зб. текстів / Уклали : Ю. Біленко, 
А. Карась, В. Терещенко, О. Фешовець. – Львів, 2002. – С. 264-291. 

4. Foucault M. Power / M. Foucault // Knowledge: Selected interviews and other 
writings 1972-1977 / еd. C. Gordon. – London : Harvester Press, 1980. – 120 p. 

 
 

Линдгрен Вигелль Стиг Маттиас (Санкт-Петербург) 
 

ЕДИНСТВО ПОНЯТИЙНЫХ СТРУКТУР 
 

В основе западной философии лежит «идея об обособлении и 
тождестве», в рамках которой обособлением и тождеством 
являются аспекты одной и той же мыслительной операции, 
предоставляющей однозначные понятия как, например, «априори», 
«апостериори». То обстоятельство, что «анализ» и «синтез» 
находятся во взаимообусловливающем отношении друг к другу 
является существенным примером несостоятельности основы 
самой этой идеи,  так как эти понятия отражают ее базовые 
представления, на основе которых строятся все системы 
рационалистической философии, предполагающие однозначные, 
обособленные элементы в основе бытия. Суть анализа и синтеза – 
тождество равно выделенному. Тождественное выделяется в то же 
время, как выделенное отождествляется. 

Следующие высказывания раннего Л. Витгенштейна наглядно 
иллюстрируют основополагающую мысль традиционного 
мышления западной философии:  «1.21 Eines kann der  Fall  sein oder  
nicht der Fall sein alles übrige gleich bleiben»[9] (пер. с нем.: «1.21 Им 
может случаться быть или не быть, все прочее остается прежним»), 
и «2.0201 Jede Aussage über Komplexe läßt sich in eine Aussage über 
deren Bestandteile und in diejenigen Sätze zerlegen, welche die 
Komplexe vollständig beschreiben»[9, с. 11] (пер. с нем.: «2.0201 
Каждое утверждение о комплексах позволяет себя разложить на 
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утверждение о своих компонентах и пропозиции, которые 
описывают эти компоненты»). 

«Коперниканские перевороты» И. Канта и Э. Гуссерля не 
представляют исключения в том, что они исходят из возможности 
выделять некий изначальный пласт явлений на фоне остального 
мира. В качестве краеугольного камня данных эпистемологических 
систем обнаруживается основополагающее положение западной 
философии – «идея об обособлении и тождестве». При всех 
различиях методологического подхода трансцендентального 
идеализма и трансцендентальной феноменологии оба направления 
отталкиваются от наличия трансцендентального мира с 
выделенными априорными формами с образованием четко 
вырезанных иерархических систем. 

Подобно тому, как кантовское обоснование априорности 
познавательного аппарата очищало категории последнего от 
эмпирических компонентов, гуссерлевская феноменологическая 
редукция проводит трансцендентальное эпохе, при помощью 
которого конституируется представление о «примордиальном 
мире». Проведение этой транцендентально-феноменологической 
редукции можно уподоблять попытке судить о личности уже 
знакомого человека исключительно по совокупности его внешних 
визуальных характеристик. 

Все подобные проекты выделения некой понятийной области 
из остальной сферы понятий заранее обречены на 
несостоятельность, так как не существует никакой абсолютной, 
внепонятийной изначальности. Все понятийные элементы 
постоянно подвергаются взаимоопределению. Понятийный мир – 
не прочная многоярусная башня, выстраиваемая строго снизу 
вверх, а постоянно преобразующаяся паутина переплетенных 
понятийных нитей без начала и конца. Эта мысль отчетливо 
выражена в следующем высказывании С.Н. Булгакова: «В этом 
смысле можно говорить вместе с Вундтом, что не только корень 
есть абстракция, но и отдельные слова суть абстракции, существует 
только предложение, содержащее в себе связную мысль. Можно 
даже пойти еще дальше и утверждать, что и предложение есть 
абстракция,  а существует лишь целое мысли,  рассуждение,  как в 
этом можно наглядно убедиться, если перепутать порядок фраз в 
любом произведении. И конца этому расширению понятия о речи-
мысли не может быть в сущности положено, поскольку все 
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находится в мыслительной связи и соответствии и должно быть 
вплетено в единый контекст мировой мысли или мысли человека о 
мире. И это естественно, потому что основой речи и ее предметом 
является мировая тотальность,  которая не имеет границ и 
представляет собой в этом смысле дурную бесконечность, не 
имеющую конца в «дискурсивном» рассуждении»[1, с. 68-69]. 
Стало быть: «Das Wort erstirbt schon in der Feder»[6, с. 47], в то 
время как «[...] слово не слагается из букв,  не возникает из них,  но 
расчленяется на буквы»[1, с 63]. 

По поводу эпистемологической неразрывности отдельных 
выделенных явлений можно также процитировать другого 
представителя русского имяславия начала ХХ-го века –  П.  А.  
Флоренского,  но в данном случае мы при этом не будем обращать 
внимание на то,  что слово «объект»  в цитате носит узко 
определенное значение в соотношении конкретных понятий, а 
понимаем под словом «объект» любой выделенный объект: «Во 
всех этих случаях существенная разность одного объекта от 
другого воспринимается вполне явственно, но логически не может 
быть охарактеризовано иначе,  как чрез ссылку на другой объект: в 
восприятии дается не одно и то же, но когда нас спрашивают, в чем 
же, именно, разность, то мы не можем фактически не отождествить 
разнствующего и формально вынуждены признать 
тождественность»[3, с. 69]. 

В качестве конкретного примера нашего тезиса о 
необособляемости понятия можно в духе гегелевской диалектики 
рассматривать взаимообусловливающее понятийное отношение 
между анализом и синтезом, вместе образующими основу знания. С 
одной стороны, анализ предполагает синтез в том, что понятийные 
элементы выделяются как таковые, т.е. как понятийные единства. С 
другой стороны, синтез предопределяется выделенными 
понятийными элементами анализа. «Immer handelt es sich darum, die 
Elemente, die in die Synthesis des Bewußtseins eingehen, in dieser nicht 
einfach nebeneinander stehen zu lassen, sondern als Ausdruck und 
Ergebnis ein und desselben Grundaktes zu begreifen – die Verknüpfung 
als Sonderung, die Sonderung als Verknüpfung erscheinen zu lassen»[5, 
с.  198] (пер.  с нем.: «Все дело заключается в том,  чтобы элементы,  
входящие в синтез сознания, не просто оставались друг подле 
друга,  а постигались как выражение и результат одного и того же 
основополагающего акта, – чтобы соединение представало 
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разъединение – соединение»). Итак, анализ и синтез – 
неотъемлемые понятийные аспекты когнитивного целого: «Es 
fordert das volle Subjekt, nicht sein transzendentales Residuum. Je mehr 
von seinen Reaktionen als angeblich bloß subjektiv verpönt werden, um 
so mehr an qualitativen Bestimmungen der Sache entgeht der 
Erkenntnis. Das Ideal des Differenzierten und Nuancierten, das 
Erkenntnis trotz alles Science is measurement bis zu den jüngsten 
Entwicklungen nie ganz vergaß, bezieht sich nicht allein auf eine 
individuelle, für Objektivität entbehrliche Fähigkeit. Seinen Impuls 
empfängt es von der Sache. Differenziert ist, wer an dieser und in ihrem 
Begriff noch das Kleinste und dem Begriff Entschlüpfende zu 
unterscheiden vermag; einzig Differenziertheit reicht ans Kleinste 
heran»[4, с 52] (пер. с нем.: «Ratio – не просто συναγογἠ возвышение 
разрозненных явлений до их родового понятия. В такой же степени 
рациональность требует способность различать. Без нее была бы 
невозможной синтетическая функция мышления, осуществляемая 
средствами абстракции движения к единству: синтезировать 
равное, одинаковое с необходимостью означает, что оно должно 
быть обособлено от неравного, неодинакового»). Структура 
аналитического единства понятийного выделения образует 
анатомию синтеза. Суть анализа и синтеза – тождество, которым 
является «τἀναντἰα ὰρχὰς»[2, с. 96] (пер. с др. греч. «начала 
противоположности»), что, в свою очередь, равно выделенному. 
Тождественное выделяется в то же время, как выделенное 
отождествляется. 

Тождество подразумевает самоотождествление в том, что 
нужно сначала определить нечто как именно нечто, то есть 
выделить нечто, с которым что-то другое отождествляется. Основа 
понятия – отождествление выделения, при условии, что наш 
понятийный мир является дифференцированным единством. 

Все понятия подводят конкретное отдельное явление под 
общее понятийное поле. Как замечено И. Кантом, подведение 
конкретного под абстрактное, однако, не может исходить только из 
общего понятия: «Unser Vernuft hat also das Eigene für die 
Urteilskraft, daß im Erkenntnis durch denselben durch das Allgemeine 
das Besondere nicht bestimmt wird, und dieses also von jenem allein 
nicht abgeleitet werden kann; gleichwohl aber dieses Besondere in der 
Mannigfaltigkeit der Natur zum Allgemeinen (durch Begriffe und 
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Gesetze) zusammenstimmen soll, um darunter subsumiert werden zu 
können, welche Zusammenstimmung unter solchen Umständen sehr 
zufällig und für die Urteilskraft ohne bestimmtes Prinzip sein muß»[8, 
с. 348] (пер. с нем.: «Наш рассудок, следовательно, имеет ту 
особенность для способности суждения, что в познании 
посредством него особенное не выведено только через общее и, 
стало быть, особенное не может быть выведено только из общего; 
тем не менее это особенное в многообразии природы должно быть 
очень случайным и не иметь определенного принципа для 
способности суждения»). В связи с этим можно также повторить 
заключение о системе («общее») по отношению к единичному 
(«отдельное») Т.В. Адорно: Was einmal am System legitim das 
Einzelne überstieg, hat seine Stätte außerhalb des Systems[4, с. 37] (пер. 
с нем.: «То, что когда-то правомочно преодолело единичное в 
системе, имеет свой источник вне системы»). 

Сам процесс понятийного выделения не выделяется своим же 
выделением, подобно тому, как «Das echte Prinzip der Ordnung hat 
seinen eigenen Sachgehalt, der durch das Ordnen nie gefunden, sondern 
in ihm schon vorausgesetzt wird»[7, с. 52] (пер. с нем.: «Подлинный 
принцип порядка имеет свое особое предметное содержание, через 
упорядочение никогда не обнаружимое, но в нем уже 
предполагаемое»). 
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Світлана Сумченко (Суми) 
 

ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ HI-TECH: 
ФІЛОСОФСЬКИЙ ТА СВІТОГЛЯДНИЙ АСПЕКТИ 

 
Низка філософів, вчених констатують, що одним із провідних 

детермінантних чинників цивілізаційного поступу людства на 
сучасному етапі є його науковий потенціал та здатність до 
виробництва сучасних високих наукомістких технологій (Hi-
Tech). Дослідження особливостей розвитку високих наукомістких 
технологій та філософських і світоглядних проблем, що 
виникають в результаті їхнього практичного застосування, – одна 
з найважливіших проблем сучасного філософського дискурсу.  

Сьогодні роль наукового знання та високих наукомістких 
технологій постійно зростає. Їхньому аналізові присвячені роботи 
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.  Втім,  до числа мало досліджених можна віднести 
питання аналізу філософських і світоглядних проблем 
застосування Hi-Tech. Метою цієї розвідки є розкриття сутності 
окремих філософських і світоглядних проблем практичного 
застосування високих наукомістких технологій.  

На тлі загального впровадження науки в систему 
продуктивних сил у наш час сформувалася особлива категорія 
технологій,  які іменуються наукомісткими.  У чому їхня сутність?  
Загальновизнаної думки щодо змістовних характеристик поняття 
«високі наукомісткі технології» поки немає. Найбільш прийнятним, 
на наш погляд, буде таке визначення: високі наукомісткі 
технології ґрунтуються на фундаментальних теоріях, що 
розкривають закономірності мікро-, макро- і мегасвіту, 
матеріалізовані у сучасних технологіях, використання яких сприяє 
прогресу соціуму у всіх сферах, чинить значний вплив на 
соціокультурний простір у всій його тотальності. Ці технології є 
універсальними, багатофункціональними, багатоцільовими, мають 
широку сферу застосування.  

Можна виділити певні особливості, що відрізняють високі 
наукомісткі технології від інших технологій:  а)  висока 
наукомісткість – показник, який відображає ступінь зв’язку 
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технології з розвитком фундаментальної науки, науковими 
дослідженнями і розробками; зростає потреба у комплексному, 
міжгалузевому і міждисциплінарному природничо-науковому, 
технічному і соціогуманітарному знанні; б) швидкі темпи 
впровадження, значне зменшення часового інтервалу між 
науковим відкриттям і його впровадженням в технологію; 
фізичний термін служби високотехнологічної продукції став 
більше терміну створення і появи на ринку принципово нових 
товарів в певній галузі; 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 розповсюджуються у 
всіх галузях економіки; г) потреба в тому, щоб продукти 
наукомістких технологій ставали ланкою іншого процесу 
виробництва високих технологій, оскільки Hi-Tech 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. Результат їхнього впливу 
на соціокультурну реальність і людину у всій повноті її вимірів – 
поява нової якості буття людства. Виникає новий тип суспільства, 
що характеризуватиметься пріоритетним значенням теоретичного 
знання і фундаментальної науки.  

Виникає комплекс NBIС: нано-, інфо-, біо-, когнітивні 
технології з самого початку перетворюються на єдину технологію, 
яка спрямована на розробку, створення гібридних матеріалів і 
приладів. Окремі дослідники додають до даної абревіатури S 
(соціо), підкреслюючи при цьому соціокультурні виміри 
комплексу NBIС [1, с. 3].  

Синергія вказаних технологій має значний потенціал 
технологічних можливостей,  що,  своєю чергою,  буде мати 
серйозний вплив на різні вияви життєдіяльності планетарної 
цивілізації, породивши філософські і світоглядні проблеми. Це, в 
першу чергу, стосується трансформації змісту таких 
фундаментальних понять, як життя, розум, людина, природа, 
існування.  Зараз у світі не існує чітких рамок між окремими 
явищами, що вважалися раніше дихотомічними.  
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Здебільшого, втрачає сенс попередня відмінність між живим і 
неживим унаслідок розвитку біо- і нанотехнологій. Побудова 
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 [3]. 
Поступово долається дихотомія між системою, яка мислить, і 
запрограмованою.  Так,  не виключено,  що всі якості 
психологічного рівня виявляться можливими і на рівні 
комп’ютерного моделювання мозку.  

Врешті-решт, істотній трансформації піддаються також 
уявлення людини про народження і смерть, оскільки звичною стає 
інформація про «штучне» створення живих істот за допомогою 
генної інженерії. Проте й досі неоднозначним є питання про те, 
яку істоту у недалекому майбутньому називатимуть «людиною» і 
де межі «людяності». Якщо людина свідомо відмовиться від 
властивого всім людям і набуде чогось,  раніше людям не 
властивого, чи доречно в такому разі говорити про людину, 
оперуючи категоріями, що коректно описують об’єкти, які не 
виходять за рамки звичного? На наш погляд, використовувати ці 
категорії з тогочасним змістом для характеристики нового етапу 
еволюції планетарної цивілізації, швидше за все, неможливо.  

Перегляду підлягає також поняття «природа». Нанотехнології 
надають людині все більші можливості контролювати процеси на 
планеті Земля. Наномашини можуть бути поширені по всій 
планеті, а штучний інтелект може ефективно ними керувати. У 
цьому контексті спостерігається стирання ще однієї дихотомії: 
штучне – природне, оскільки вкрай 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’єкту 
також видозмінюється. Цьому, зокрема, сприяла поява 
«інформаційного» погляду на об’єкти: за великим рахунком немає 
різниці між фізичним існуванням об’єкту й існуванням інформації 
про нього. З аналізу подібної констатації закономірно виникає 
питання: чи належить надавати особливе значення фізичному 
існуванню носія інформації?  
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Отже, сучасний етап еволюції планетарної цивілізації є 
унікальним за своїми змістовними характеристиками періодом 
унаслідок прискорення науково-технічного прогресу, найбільш 
значним результатом якого став розвиток високих наукомістких 
технологій (Hi-Tech). Синергія NBIC технологій має значний 
потенціал технологічних можливостей, що буде мати значний 
вплив на різні вияви життєдіяльності планетарної цивілізації, 
породивши низку філософських і світоглядних проблем.  
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Неля Філяніна (Харків) 

ОБ’ЄКТИВНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ ЕКООСВІТИ: 
МОНОДИСЦИПЛІНАРНИЙ, МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ І 

ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХОДИ 

Екологічні кризи другої половини ХХ –  початку ХХІ ст.  
одночасно є і причиною і наслідком антропологічної та 
гуманітарної криз, а тема подолання екологічних криз 
залучається у сферу філософської антропології, оскільки 
екологічні проблеми перетворюються на проблеми людського 
життя та виживання, пронизуючи не лише природознавство, а й 
соціальні науки та науки про дух.  

Екоосвіта розглядається як важливий чинник змін свідомості 
людей щодо розуміння цінності природи та ставлення до неї. 
Виходячи з того, що екологічна проблематика пронизує всі сфери 
людського буття і входить у сферу філософської антропології, 
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екоосвіта має включати природничо-науковий, соціо-
гуманітарний і духовний аспекти. 

Темі екологічної освіти та її філософсько-методологічному 
обґрунтуванню присвячено чимало праць, у яких пропонуються 
різноманітні підходи до розуміння концепції екологічної освіти та 
виховання. Зокрема, дискусії розгортаються навколо того, чи має 
бути єдина концепція екологічної освіти, оскільки очевидно, що 
на теперішній час така концепція відсутня.  

У масиві цих дискусій можна виділити монодисципланірний, 
міждисциплінарний та трансдисципланірний підходи.  

За намаганнями створити єдину концепцію екоосвіти 
проглядається така загальна вада педагогічної науки і практики, як 
предметоцентризм. На практиці він виявляє себе у тому, що до 
навчально-виховних планів включають все нові й нові предмети, у 
тому числі й екоосвіту, а наслідком такого підходу є перевантаження 
всіх учасників освітнього процесу в освітній установі. Педагогічна 
практика предметоцентризму є результатом монодисциплінарного 
розуміння сучасної екологічної проблематики з її редукцією до одної 
природознавчої дисципліни – екології.  

Аналізуючи філософсько-методологічні засади концепції 
екологічної освіти, вчені наголошують на її міждисциплінарній 
природі, застерігаючи від небезпеки розриву між природничо-
науковою та соціогуманітарною складовою системи освіти 
загалом та екоосвіти зокрема. Подолання цього недоліку належить 
до стратегічних завдань розвитку сучасного наукового пізнання та 
освітянської практики. Тому поняття «екологізація» та 
«гуманітаризація» є ключовими для сучасної педагогічної теорії і 
практики, оскільки природничі науки можуть надавати алгоритми 
розв'язання низки соціогуманітарних проблем, а гуманітаризація 
природничих наук позбавляє останні від «вад об’єктивістського та 
неморальнісного бачення світу» [2, с. 278]. 

 Неуспіх реалізації монодисциплінарного підходу в екоосвіті 
може свідчити й про принципову неможливість побудови єдиної 
універсальної концепції екологічної освіти. Складна ситуація з 
обґрунтуванням концепції екоосвіти унаочнює застереження Л. П. 
Верби-Киященка та П. Д. Тищенка про небезпеку бажання 
«єдиної єдності». Неможливість віднайдення такої «єдиної 
єдності» є відображенням кризи класичного раціоналізму, яка 
може бути подолана шляхом пошуку підвалин для виправдання 
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самої «роздробленості» або обґрунтування об’єктивності 
плюралізму. Однак визнання множинності й об’єктивного 
характеру плюралізму не заперечує спрямування мислення на 
пошук єдності. Воно радше переформатовує її відповідно до нової 
ситуації в науці та культурі. Питання про єдність зміщується зі 
сфери метафізики у сферу життєвої практики, включно з 
практикою філософською, і є характерним для багатьох форм 
сучасного філософування [1, с. 17-18]. Об’єктивним чинником, що 
ускладнює процес розробки теорії, методології та практики 
екоосвіти є постійний приріст наукових знань як у 
природничонауковій, так і в гуманітарній сферах, створення 
нових між дисциплінарних, багатодисциплінарних і 
трансдисциплінарних дослідницьких галузей. Результатом цих 
процесів є формування «кентавроподібного знання», що має 
складну структуру і до якого не завжди можна застосувати 
традиційні методи аналізу.  

Отже, незважаючи на високий рівень актуалізації теми 
екологічної освіти та її філософсько-методологічного аналізу, 
розробка сучасної концепції екологічної освіти далека від свого 
завершення чи принаймні того рівня вирішення, який би 
задовольняв вимоги часу. Недоліки сучасного стану розробки 
концепції екологічної освіти зумовлені: по-перше, різними 
підходами в баченні засад і принципів формування концепції 
екологічної освіти, що зумовлено складним, комплексним 
характером обох її складових (як екологічної проблематики, так і 
освітньої теорії і практики); по-друге, несформованістю 
понятійного апарату та невизначеністю базових понять 
(«екологічна освіта», «екологічне виховання», «екопросвіта», 
«екологічна компетентність», «екологічна грамотність», 
«екологічна культура»).  

Можна також окреслити два підходи до формування концепції 
екоосвіти: 1) монодисциплінарний, або дисципліноцентричний; 
2) міждисциплінарний, або трансдисциплінарний.  

Міждисциплінарна та плюралістична природа екологічної 
освіти унеможливлює її аналіз поза гуманітарною сферою, а 
формування концепції чи концепцій екологічної освіти – 
виключно на основі одного предмета.  
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Людмила Фоменко (Дрогобич) 
 

«ОБЕРНЕНА ПЕРСПЕКТИВА» ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ 
ПРИНЦИП МЕДИЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ 

 
Осмислення методологічних проблем сучасного 

людинознавства актуалізувало низку нагальних питань щодо 
статусу, предметної визначеності медичної антропології як 
окремої галузі філософської антропології. Стиковий характер цієї 
дисципліни ставить особливі вимоги до методологічного 
забезпечення адекватного формулювання основних її завдань, 
з’ясування проблем, розкриття предметної специфіки та способів 
функціонування в системі філософсько-антропологічних знань. 

На відміну від більшості дослідницьких пропозицій, що 
схиляються до тлумачення медичної антропології як галузі суто 
медичного знання, ми вважаємо, що є чимало вагомих підстав для 
утвердження її статусу як галузі філософської антропології. 
Попередній аналіз історичного процесу формування проблемного 
поля медичної антропології приводить до висновку, що потреба 
такого дисциплінарного утворення виявлялася в тих чи тих 
формах упродовж багатьох століть. Вже в часи Гіппократа і 
надалі, у поступі філософського та медичного знання, 
задоволення цієї потреби знаходило свій вираз у різноманітних 
формах взаємодії цих галузей знань. З особливою виразністю це 
виявляється у медичній діяльності та філософській творчості 
видатних лікарів-філософів (Гіппократ, Гален, Парацельс, 
Дж. Локк, Ж. Ламетрі та ін.).  

Соціокультурні умови Античності, Середньовіччя, Ренесансу 
та Нового часу як задавали конкретно-історичні форми виявлення 
цієї потреби, так і сприяли її реалізації через конституювання 
нових способів та форм взаємодії філософії та медицини.  Реальні 
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ж теоретико-методологічні умови утвердження статусу медичної 
антропології як галузі філософської антропології склалися у 
процесі утвердження в сучасній філософії некласичної парадигми 
філософського мислення. Саме проголошення програми 
філософської антропології М. Шелером та розкриття її 
предметних завдань, а також подальше ускладнення її структури, 
свідчило про можливість повноцінного функціонування медичної 
антропології як галузі філософської антропології. 

Поява в структурі філософської антропології такого 
відгалуження як медична антропологія означає не що інше як 
свідоме формулювання таких питань, що унеможливлювали 
подальше дослідження предмету медичної антропології у суто 
науковому вимірі. Такими питаннями, що були поставлені 
фундаторами філософської антропології стали питання сутності 
людини, людської цілісності та сутності людської особистості. 
Повнота їхнього дослідження вимагала введення їх у площину 
„здоров’я – хвороба”. З іншого боку, теоретичні засоби наукової 
медицини не сприяють всебічному осягненню феномену здоров’я 
та хвороби, а також адекватному з’ясуванню проблеми причинності 
в медицині, природи психічних захворювань та їхньої 
диференціації з духовними та ін.. Тим самим ситуація взаємного 
запиту у формуванні предметної сфери медичної антропології як 
філософсько-антропологічної дисципліни з боку медицини та 
філософії ставала все більш прозорою та виразною.  Разом з тим,  
стиковий характер медико-антропологічних проблем ставив особливі 
вимоги до методологічного забезпечення у їхньому з’ясуванні. 
Цілісність людини у всій повноті її осягнень не може бути 
представлена у природничо-науковому чи то соціогуманітарному 
вимірі. Способи поєднання як різноманітних підходів до пізнання 
цієї цілісності, так і узагальнення результатів її дослідження 
складають окрему методологічну проблему [див.: 3; 4 ]. 

Функціонування медичної антропології як галузі філософії 
вимагає зміни методологічних основ. Долучаючи з необхідністю 
до кола своїх осмислень результати медико-біологічних, медико-
психологічних, соціогуманітарних досліджень, медична 
антропологія не може задовольнятися простим їх узагальненням. 
Навіть якщо й узагальнювати,  то слід змінити основу цього 
узагальнення та форми категоріальної презентації здобутих 
наукою результатів.  
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Виходячи з принципів наукової методології, узагальнення 
наукових даних про людину здійснюється у напрямку, що 
відтворює рух думки від фізичного, психічного до соціального 
(ширше – соціокультурного).   

Актуалізація духовного компоненту у сучасних медичних 
дослідженнях хоч і не завжди сприяє адекватному з’ясуванню 
питань духовного здоров’я, але стимулює зміну погляду на 
цілісну людину, виходячи з релігійної парадигми мислення, 
основою якої є переконання про духовну сутність людини. Зміна 
парадигми передбачає інший порядок як основних міркувань про 
цілісну людину, так і її досліджень. Трансформуючи ієрархічну 
будову Всесвіту на людину, ми в якості основних структурних 
елементів виділяємо дух –  душу –  тіло.  Зміна порядку 
структурних елементів – це не проста перестановка, на кшталт, 
шахових фігур. Це зміна погляду на одне й те саме емпірично 
дане тіло. Для науки воно є організмом, який можна оперувати, 
розтинати, клонувати тощо. Для релігії – це тіло, у просторі якого 
дивовижним чином знаходить свою реалізацію людська 
особистість, нескінченність якої засвідчує останнім часом не 
тільки філософія, а й наука. І християнська недоторканість тіла 
пояснюється саме нерозривним його зв’язком з особистістю. А 
особистість духовно пов’язана з Творцем. 

Безумовно, що наука і релігія мають свої суттєві відмінності. 
Але у з’ясуванні антропологічних, зокрема медико-
антропологічних проблем вони виявляють багато спільних 
інтересів. Наочним прикладом розуміння цієї спільності є той факт, 
що на територіях багатьох лікарень за останні два десятиліття 
пострадянського періоду були побудовані християнські храми. У 
сучасній медичній літературі почастішали побажання-пропозиції 
лікарів до хворих звернути увагу на свій духовний (моральний) 
стан, переглянути книгу свого життя у напрямку звільнення від 
негативних емоцій, злорадства, злоби, агресивних настроїв тощо. 
Своєю чергою сучасні християнські богослови та подвижники 
приділяють важливе значення питанням здоров’я душі та тіла, 
звертаючи увагу на гріховне походження хвороб [див.: 1]. 

Ці міркування викликають певні асоціації з відомим 
відкриттям священика і філософа Павла Флоренського «оберненої 
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перспективи» в іконописі. Передбачаючи здивування читача щодо 
медичної антропології відзначимо наступне. Саме спроба людини 
поглянути на своє власне земне життя ніби з небес, поцінувати 
його не мірками людського,  а спробувати осягнути як погляд на 
себе з Вічності,  і може певною мірою відчути чи «обернути 
перспективу» нашого життя, здоров’я чи хвороб, успіхів чи 
невдач, побачити істинну цінність наших станів, дій, творінь, 
стосунків і т.д.  І перед нами дійсно постане площина «здоров’я і 
хвороби», яка здатна «вмістити» цілісну людину, що має духовну 
сутність, що розкриває себе через людську тілесність, людську 
неповторну особистість. «Обернена перспектива» дозволяє не 
просто зафіксувати духовні досягнення людини, а розгорнути їх у 
стосунку від Вічності і до Вічності. Здавалось би Вічність поглинає 
все… Але це і так, і не так. Вона не може поглинути задум Творця 
про людину, бодай хвору чи здорову. Вона все ж при-відкриває 
велику таємницю цього задуму, його велич і незбагненність…Вона 
робить важливою кожну мить нашого життя, у якому немає 
дрібниць,  у якому все важливо…  Вона дозволяє через видиме 
побачити невидиме, або ж відчути його… Вона дає шанс зцілення, 
себто відтворення заданої цілісності людини… 
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Олег Щипковський-Бідюк (Калуш) 
 

ПРЕДМЕТНА СПЕЦИФІКА МАТЕМАТИКИ ЯК НАУКИ 
 

 У процесі історичного розвитку змінювалося уявлення про 
предмет математики, а також її визначення. Досить популярним 
свого часу було визначення математики Ф. Енгельсом, який у 
своїй відомій праці «Анти-Дюрінг» писав: «Чиста математика має 
своїм об’єктом просторові форми і кількісні відношення дійсного 
світу…» [8]. Дане визначення досить вірно характеризувало 
математику до певного моменту, але за останні сто років 
математика настільки ускладнилася, що це визначення стало 
неадекватним. З одного боку, математика почала вивчати об’єкти 
такого рівня абстрактності,  що зв’язок цих об’єктів із реальністю 
абсолютно не проглядався.  З іншого боку,  з’явилися нові 
математичні дисципліни, об’єкти вивчення яких не 
характеризувалися ні просторовими формами, ні кількісними 
відношеннями (математична логіка, теорія алгоритмів та ін.).  

У зв’язку з цим, таке визначення математики вимагало 
уточнення і коректування. Одним із можливих варіантів є 
наступне визначення: «Математика вивчає просторові форми, 
кількісні відношення і логічні конструкції». Мабуть, воно більш 
адекватно відображає предмет математики. У ньому відсутнє 
згадування про належність просторових форм і кількісних 
відношень до дійсного світу. В середині XX ст. популярним стає 
визначення, сформульоване групою французьких математиків під 
колективним прізвищем Н. Бурбакі. За їхніми словами: «Суть 
математики – представляється тепер як вчення про відношення 
між об’єктами,  про які нічого не відомо,  крім описуючих їх 
деяких властивостей,  –  саме тих,  які в якості аксіом покладені в 
основу теорії… Математика є набір абстрактних форм – 
математичних структур» [1, с. 258]. Таке визначення логічно 
вірне,  але має й певні недоліки –  воно,  фактично,  є тавтологією:  
«Математика вивчає те,  що вона вивчає».  Недоліком є також 
відсутність вказівки на відношення предмету математики до 
реальної дійсності. Н. Бурбакі пишуть: «Основна проблема 
полягає у взаємовідносинах світу експериментального і світу 
математичного. Те, що між експериментальними явищами і 
математичними структурами існує тісний зв’язок, – було зовсім 
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несподіваним чином підтверджено нещодавніми відкриттями 
сучасної фізики, але нам зовсім невідомі глибинні причини цього 
і, можливо, ми про них ніколи і не дізнаємось» [1, с. 258]. За 
Є. М. Вечтомовим: «Об’єктом математики як науки є 
фундаментальні категорії форми і кількості,  взяті в найбільш 
загальному і чистому вигляді, і всеможливі їхні прояви. 
Предметом математики слугують різноманітні математичні 
структури і математичні моделі, які з’являються в результаті 
інтелектуальної діяльності людини як продукти рефлексії або 
відображення дійсності. А загальним методом математики є 
строга дедукція» [3, c. 19]. 

 Саундерс Маклейн (1909-2005) визначає математику як 
науку, що ставить за мету розуміння всіх можливих формальних 
аспектів світу шляхом виділення форм із практики, розвитку і 
використання їх, і наступного їхнього застосування до тих 
аспектів світу, які дійсно формальні. 

Існують також інші визначення математики. Наведемо деякі з них. 
1. Математика – наука про структури, порядок і відношення, 

яка історично склалася на основі операцій підрахунку, 
вимірювання і опису форм реальних об’єктів. 

2. Математика – фундаментальна наука, яка представляє 
загальні мовні засоби іншим наукам; тим самим вона виявляє їх 
структурний взаємозв’язок і сприяє виявленню найзагальніших 
законів природи. 

3.  Математика –  це розділ лінгвістики або філології,  яка 
займається перетворенням скінченних послідовностей символів 
деякого скінченного алфавіту в інші такі послідовності за 
допомогою скінченної кількості заданих правил. 

4. Математика – це наука, в якій вивчаються математичні моделі. 
Отже,  визначень математики дуже багато.  Всі вони,  тією чи тією 

мірою, характеризують її як науку. Найбільш авторитетним й уживаним 
нині вважається визначення математики, дане групою Н. Бурбакі: 
«Математика вивчає абстрактні форми – математичні структури». 

Під математичною структурою розуміють множину елементів,  
природа яких не визначена. На цій множині задають одне або 
декілька відношень, в яких знаходяться її елементи. Ці відношення 
задовольняють деякі умови, сформульовані у вигляді аксіом. 

Математика працює з абстракціями найвищих порядків. 
Об’єкти математики абстрагуються від будь-яких природних 
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характеристик, і тому вони представляють абстракцію від 
абстракції. Об’єкти математики фіксують не просто властивість, а 
властивість властивостей. Математику відрізняє від інших наук 
особливе відношення до емпірії. Визначальною вимогою до 
математичного доведення є принципова відмова від посилань на 
емпіричні аргументи. 

Однією із властивостей математики є те,  що вона здатна 
описувати реальність із погляду граничних станів. На відміну від 
інших наук,  математика здатна розкривати реальність і з точки 
зору її потенційних можливостей, тобто її меж. 

Математична наука безпосередньо не вивчає дійсність, вона її 
досліджує опосередковано, через призму абстрактних об’єктів. 
Специфіка математики полягає в самій природі абстракції, яка 
представляє собою абстракцію від абстракції. Специфічною 
рисою математики також є те, що математик не аналізує 
властивості конкретних об’єктів, які входять в сукупності. Він 
бере в якості вихідної абстракції самі сукупності. В алфавіт 
математичної мови включаються об’єкти не нижче першого типу 
(класи, класи класів та ін.). В інших науках алфавіт складається із 
об’єктів нульового типу (предметів). Особливістю математичного 
знання є те, що математика описує не предмети, а відношення. 
А. Пуанкаре пише: «Математик вивчає не предмети, але лише 
відношення між предметами,  отже,  для нього байдуже,  чи будуть 
ці предмети заміщені якими-небудь іншими, лише б тільки не 
змінилися при цьому їх відношення» [7]. Отже, математика 
абстрагується від природних характеристик предметів за їх 
властивостями і враховує лише відношення між ними. 

С. Кліні зазначає: «Якщо про об’єкти ми нічого не знаємо, крім 
співвідношень, які існують між ними в системі, то така система 
називається абстрактною. В цьому випадку розглядається лише 
структура системи, а природа її об’єктів залишається невизначеною 
у всіх відношеннях, крім одного, що вони узгоджуються з цією 
структурою» [6]. Це близько до того, про що говорили Н. Бурбакі: 
«Математика є набір абстрактних форм – математичних структур» 
[1,  с.  258].  Отже,  математика описує відношення.  До предмету 
математики належать кількісні, просторові і логічні відношення. 
К. Гаусс писав: «Математик повністю відволікається від 
властивостей предметів… Його завдання обмежується обчисленням і 
взаємним порівнянням відношень» [5]. 
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 Сучасна математика виявляється не емпіричною, а великою 
мірою формальною наукою. Її теорії використовуються як 
символічні моделі, необхідні для більш глибокого розуміння 
емпіричної області знань. В інших областях наукових знань 
математика використовується для опису й пояснень. 

Будучи типом формального знання, математика посідає особливе 
місце серед інших наук. Вона добре пристосована для кількісної 
обробки будь-якої наукової інформації, незалежно від її змісту. В 
багатьох випадках математичний формалізм виявляється єдино 
можливим способом виразити фізичні характеристики явищ і процесів. 
Ці характеристики можна подати лише математично, як числові 
співвідношення в законах, які фіксуються кількісними показниками. 
Розглянута обставина і висуває математику на роль мови науки. 

 Місце математики у системі наук визначається також тим, що 
вона відіграє для інших наук роль методології. Володіючи 
властивістю подавати будь-яку інформацію у вигляді кількісних 
характеристик, математика виробляє й особливі відмінні від 
природознавства методи дослідження – математичний 
експеримент, математичну гіпотезу, математичне моделювання. 
Ще одне її методологічне значення полягає у тому, що вона 
виробляє для інших, найперше для природничих наук, структуру 
думки, на основі чого можна розв’язувати проблеми спеціальних 
наук. Математиці вдається проникати в найбільш глибинні 
характеристики світу і розмовляти мовою не просто відношень,  а 
структур, які визначаються як інваріанти систем. Ці глибинні 
проникнення в природу і дозволяють математиці виконувати роль 
методології, виступаючи носієм плідних ідей. 

Беручи до уваги надзвичайну ефективність математики у 
застосуваннях до навколишньої реальності й історичний аспект 
формування людини та її розуму відповідно до закономірностей 
розвитку нашого Всесвіту, можна зробити висновок, що 
абстрактні структури, категорії і форми, які вивчає математика, є 
відображенням найзагальніших властивостей нашого наявного 
Всесвіту та усіх можливих Всесвітів у потенціалі. Зважаючи на 
це, математику можна визначити як науку, що вивчає математичні 
структури,  категорії і форми абстрактних об’єктів,  які є 
відображенням основних, найбільш загальних властивостей і 
закономірностей нашого світу, також всіх можливих світів. 
Б.Л.Яшин пише: «Те, що математику і її предмет можна 



267 

 

характеризувати або навіть визначати по-різному, не повинно 
викликати жодних непорозумінь. До розуміння математики, як і 
будь-якої іншої науки, можна підходити з різних сторін: для 
одних –  головним є ґенезис,  для інших –  методи,  для третіх –  
структура, для четвертих – взаємозв’язки з іншими науками та ін. 
Не може бути в принципі одного єдиного визначення чого б то не 
було.  Кожне з них розкриває ті або ті сторони,  ті або ті грані 
предмета,  а отже,  – кожне з них сприяє розумінню його сутності.  
Все це повною мірою стосується і математики» [12,  с.  28].  Отже,  
математика настільки багатогранна і об’ємна, що допускає різні 
визначення,  які розкривають і висвітлюють ті чи ті її грані й 
характеристики. Різні визначення математики не заперечують, а 
доповнюють одне одного. 
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Bohdana Manchul (Chernivtsi) 
 

THE IDEA OF UNITY OF SCIENCE AS THE LEADING 
TREND IN CONTEMPORARY PHILOSOPHY OF SCIENCE 

 
The question of unity of science is among the most important in 

contemporary philosophy of science. It shows that differentiation was 
accompanied by scientific knowledge integrity which involved not 
only cooperation among different branches of science, but also 
exchange of approaches, research methods, scientific language which 
led to emergence of new disciplines. 

It is determined that the cognitive potential of interdisciplinary 
integration, namely the interpretation of such concepts as rationality, 
objectivity, neutral knowledge, inter-subjectivity, and value aspects 
became the basis for cooperation not only within the natural sciences 
and the humanities, but also between them. 

The question of unification of various branches of knowledge in 
classical science was raised in a few planes. Firstly, to analyze the criteria 
of science and fundamental characteristic of natural sciences united into a 
single coherent scientific system. Secondly, to challenge the very 
hierarchy presupposed by the question of unity. Thirdly, to redraw the 
boundaries and lines of interaction and integration that best describe actual 
scientific practice. Integrating knowledge in classical science carried 
out by keeping the scientific criteria set out in the basic scientific 
disciplines that united them into a coherent scientific system, while the 
humanities because of their nature could not use these criteria were 
considered as unscientific [1, р. 600]. 

Non-classical, also known as modern, paradigm of science 
concluded that the same reality can be measured by different methods. 
This view allowed humanities approach to natural sciences in its status, 
thereby that was one of the first attempts to create general scientific 
methodology. Modern paradigm of science by cultivating relativist 
thesis that one and the same reality can be studied by various methods 
opened a chance to humanities to establish their scientific status and a 
real opportunity to integrate with the natural sciences. 

Contemporary natural science is considered with the study of 
complex nonlinear systems having synergistic characteristics which 
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include individuals and their activities as its component. It is shown 
that contemporary science is in close relationship with various forms of 
human activity. The problems of euthanasia, genetic engineering, 
natural resources, development of nuclear physics are of the same 
importance for both science and religion. At the same time 
differentiation of scientific knowledge is balanced by its integration, 
which involves not only the coexistence or formal unity of science, but 
also the mutually beneficial exchange of approaches, scientific 
methods, concepts and categories, which contributed to an 
interdisciplinary synthesis and the emergence of new disciplines. A 
clear demarcation between the natural sciences and human sciences in 
post-non-classical, also known as contemporary, science has lost its 
power, because it was increasingly troubled. Its role is played by the 
study of complex nonlinear systems that have synergetic characteristics 
and an important element of which is man and his work. Research 
methodology such objects brings natural and humanitarian knowledge, 
blurring the rigid boundaries between them [2, р. 583]. 

Cognitive and value potential of integration in science that opens 
in rethinking of concepts such as "ideals", "normal", "value", 
"rationality", "objective", "inter-subjectivity", etc. the basis for 
interaction and synthesis not only in science and humanities, but also 
between them. In contemporary scientific and methodological 
discourse the process of integration of scientific and non-scientific 
knowledge became very important, due not only to rising of heuristic 
and moral potential, aesthetic and religious values in the worldview of 
modern man, but also to awareness of the fact that "positive" science is 
unable to either formulate or solve its challenges based on the use of 
classical scientific methods only. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ МИЛОСЕРДЯ І СПРАВЕДЛИВОСТІ: 
ЕТИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ 

 
Людина постійно знаходиться в пошуках ціннісних орієнтирів 

свого існування. Основою оцінки вчинків людини постають 
сформовані в суспільстві уявлення про добро і зло, справедливість 
і несправедливість, про милосердя і жорстокість тощо.  

На думку українського філософа В. А. Малахова, основними 
блоками етичних проблем — компонентів моралі є: 1) моральна 
свідомість (норми, категорії – добро та зло, справедливість, 
обов’язок, відповідальність, сенс життя та смерті); 2) моральна 
діяльність (свобода дії,  свобода вибору,  свобода волі,  вчинок);  3)  
моральні відносини (моральна сутність спілкування, 
толерантність, повага, співчуття, любов, етикет та культура 
спілкування) [6, с. 104]. 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 [7, с. 22]. Своєю чергою, справедливість – 
загальне співвідношення цінностей, благ між собою і конкретний 
розподіл їх між індивідами, належний порядок людського 
співжиття, який відповідає уявленням про сутність людини і її 
невід'ємні права [9, с. 350]. 

Історично першою формою справедливості 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 



271 

 

формуватися моральні норми ініціативного характеру, які 
зорієнтовані не тільки на взаємність, а й на діяльність з наданням 
реальної допомоги, заснованої на особливих афектних станах, 
таких як любов, співчуття та співстраждання. Наприклад, ідеї 
благовоління щодо друзів (як у Сократа).  Адже саме 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 [8, с. 62-64]. Він вважав, 
що потрібно бути милосердним не тільки до друзів, а й до ворогів, 
оскільки всяке заподіяння зла є несправедливою справою [10, 
с.  131].  Отже,  Сократ зумів поєднати категорію милосердя зі 
справедливістю і тим самим показав, що для втілення моральних 
норм потрібні як визнання рівноправності людей, так і вияв 
великодушності, тобто 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 їхній згоді обмежити свої права, яка можлива лише 
при взаєморозумінні. У цьому сенсі, за Е. Дюркгеймом, 
«справедливість сповнена милосердя» [3, с. 117-119]. 

Для російської релігійно-філософської традиції також 
характерні ідеї взаємопов'язаності справедливості і милосердя. 
Так,  І.  О.  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» [4, с. 266]. Людина 
повинна навчитися бачити, «відчувати» права людей і добиватися 
їхнього здійснення в житті. Цю здібність душі І. О. Ільїн позначив 
як початкову, або природну правосвідомість. В. С. Соловйов 
співвідносив справедливість з негативним формулюванням 
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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, мислитель не бачив причин їх протиставляти. 

Підтримуючи ідею взаємопов'язаності справедливості і 
милосердя в умовах реальної моральної практики, слід звернути 
увагу на їхні змістовно-концептуальні відмінності. Так, 
справедливість співвідносить зусилля з винагородою. Для 
милосердя вимога рівності і взаємності вважається не-суттєвою. 
Понад те, 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. А. Гусейнова, «ненасильство – це відмова від насильства 
як способу вирішення суспільних конфліктів, боротьби за 
соціальну справедливість» [2, с. 55]. 

Ще одну відмінність зауважив Е.  Левінас,  який казав,  що 
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» 
[5, с. 594]. І це справді так, адже у справжній морально 
реалізованій діяльності справедливість і милосердя 
врівноважуються – страждання іншого спонукає особистість до 
ініціативної допомоги тому, хто страждає. 

Отже, милосердя 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. Милосердя постає як моральний першопочаток. Але 
сама людина може вимагати від інших лише справедливості – і 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 [1,  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.  
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ВІД ТЕХНОНАУКИ ДО MEGA-SCIENCE: 
СТАНОВЛЕННЯ ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОЇ НАУКИ  

ТА СТРАТЕГІЯ МАЙБУТНЬОГО РОЗВИТКУ 
ПЛАНЕТАРНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 

 
На початку третього тисячоліття продовжується формування 

планетарної цивілізації. Одним із найважливіших чинників цього 
процесу є поширення ідеалів наукової раціональності і зразків 
техніко-технологічних рішень у планетарному масштабі. Експорт 
цінності наукового знання і його технічних додатків веде до 
перебудови економічних, соціальних, політичних і культурно-
духовних основ локальних цивілізацій, визначає загальну 
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спрямованість і цілі цивілізаційного розвитку. Перетворення 
науки та технологій у наймогутніший детермінант цивілізаційного 
розвитку підвищує інтерес до епістемологічної проблематики з 
боку не лише дослідників,  а й широкої громадськості.  Він 
викликаний усвідомленням кризи наукової раціональності та 
побудованої на ній техногенної цивілізації, а також потребою 
пошуку нових цивілізаційних цінностей. Парадигмальний зсув, 
який пов’язаний з формуванням нового типу виробництва знання, 
зміною структури науки, безпосередньо визначатиме стратегію 
розвитку планетарної цивілізації. 

Дослідити новий тип виробництва наукового знання, 
обґрунтувати потребу у використанні для його фіксації терміна 
«меганаука» та визначити її вплив на подальший цивілізаційний 
розвиток – стане нашою метою. 

Наприкінці ХХ століття наука набула якісно нових ознак, серед 
яких ми виокремлюємо: по-перше, акцентування досліджень не на 
отриманні та обґрунтуванні істинного знання, а на можливостях 
його практичного використання, вдосконаленні технічних засобів 
та пошуку ефективних технологічних рішень; по-друге, зміни в 
структурі науки пов’язані з пріоритетом конструкційної, 
інжинірингової діяльності; по-третє, соціальний характер наукової 
діяльності. Остання вказує, по-перше, на зміну суб’єкта знання, він 
розподілений і виявляє свою присутність за межами дисциплінарно 
організованої науки (не тільки вчений, а й споживач і замовник 
стають суб’єктом); по-друге, когнітивна діяльність визначається 
соціальними, організаційними, комунікаційними вимогами. Наука 
перестає бути автономною частиною, відбувається її «обтікання» 
суспільством, що викликає зміну пріоритетів пізнавальної 
діяльності – «від світоглядної науки до інноваційної». 

Для позначення нового типу науки, що виник наприкінці ХХ 
століття пропонуємо використовувати термін «технонаука», як 
специфічної форми організації наукового знання, в якій 
дослідницькі та теоретичні інтереси підпорядковані можливостям 
їхнього технічного застосування. До головних ознак технонауки 
ми зараховуємо: по-перше, соціально-практичну спрямованість; 
по-друге, конвергенцію наук та технологій; по-третє, стирання 
кордонів між природним та штучним, що задає можливості 
цілеспрямованого конструювання життєвого простору 
продуктами нано- та біотехнологій. 
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Об’єктами науки стають складні системи, що саморозвиваються, 
які в якості свого обов’язкового компонента містять людину та 
суспільство, тому будь-яка модель дії щодо такої системи має 
враховувати не тільки характеристики об’єкта, а й сферу 
практичного застосування знання, його соціального функціонування. 

Особливість об’єктів технонауки вимагає перегляду способу 
виробництва нового знання. На відміну від класичної науки, 
дисциплінарна організація якої була обумовлена особливим 
розумінням своїх об’єктів (ієрархічно структурованих, 
розміщених в просторі, незалежних від мислення суб’єкта), 
об’єкти технонауки визначаються складною системою соціально-
комунікаційних зв’язків. Трансцендованість наукового знання в 
життєвий простір вимагає перегляду типу його виробництва. 
Трансдисциплінарність вказує не так на подолання 
міждисциплінарних кордонів і виникнення «на межі» нових 
наукових дисциплін, як на кооперацію власне когнітивної 
діяльності та соціально-культурних параметрів. Розмиваються 
кордони не тільки між суб’єктом і об’єктом,  а й між наукою і 
ненаукою. Їхнє зміщення сприяє формуванню певного простору, 
де домінують такі поняття,  як випадковість,  контекст,  подія,  
життєвий простір тощо. Виявлення механізмів залучення 
ненаукового контексту в науку і його вплив на появу нового 
знання, стає завданням епістемології. 

Один з найважливіших наслідків трансдисциплінарних 
досліджень – залучення у процес наукового пізнання соціально-
гуманітарних параметрів, що веде до зближення природничих і 
соціогуманітарних наук. Наступним кроком має стати 
формування цілісної наукової картини світу. 

Під тиском конвергентного розвитку наук і технологій 
змінюється пізнавальний апарат сучасної науки. Радикальні зміни, 
які спричинились інформаційно-комп’ютерною, нанотехно-
логічною, біотехнологічною революціями, викликали появу нових 
когнітивних методів, серед яких виокремлюємо комп`ютинг. 

Позитивне значення технонауки нівелюється спрощеним 
розумінням бізнесовою та політичною елітою її здобутків. 
Інтегрованість науки в суспільство відбувається переважно в 
економічній сфері, що не дає підстав стверджувати про остаточний 
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перехід до трансдисциплінарності. Інтеграція природничих та 
соціально-гуманітарних дисциплін обмежується спробою оцінки 
соціальних наслідків технічних інновацій. Залишаючись у межах 
технократичного дискурсу соціально-гуманітарні науки 
продовжують «бігти навздогін» за технологіями. 

Серед негативних ознак технонауки ми виокремлюємо такі: 
техноредукціонізм, комерціалізація науки, порушення 
системності та цілісності знання. Експлуатація ідеалу 
Просвітництва про можливість досягнення загального добробуту 
шляхом створення відповідних технологій і знищення природних 
ресурсів порушує баланс суспільства та природи, загострюючи 
системну кризу техногенної цивілізації. 

Перегляд ціннісних орієнтирів техногенної цивілізації має 
відкрити перед людством нові можливості самореалізації. Це 
актуалізує потребу дискурсу меганауки. Проблема меганауки, 
значною мірою, є світоглядною – як пошук підстав для подолання 
кризового стану і вихід на етап сталого розвитку. Продовжуючи 
рух у заданому технонаукою напрямку, меганаука покликана 
подолати її недоліки, поглибивши інтеграційні процеси. 
Основним типом виробництва наукового знання мають стати 
трансдисциплінарні дослідження. 

До основних тенденцій меганауки ми зараховуєсо: по-перше, 
заміну технологічного детермінізму соціально-детерміністичним 
підходом; по-друге, відмову від предметно-орієнтованих 
досліджень на користь проблемно-орієнтованих; по-третє, 
зближення природничих та соціально-гуманітарних наук на 
підставі єдності об’єкта (людина, суспільство) та використання 
спільних методів (комп`ютинг); по-четверте, формування 
цілісної наукової картини світу. 

Отже, меганаука – це трансдисциплінарна наука, яка пропонує 
цілісне знання про об’єктивні закономірності матеріальних, 
соціальних і духовних процесів та інтегрує в собі увесь комплекс 
природничих та соціально-гуманітарних наук. Вона повинна 
забезпечити планетарну цивілізацію раціонально обґрунтованими 
світоглядними орієнтирами, віддавши у володіння їй соціально 
контрольований технопарк конвергуючих NBIC-технологій. 
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Тетяна Горщар (Дрогобич) 
 

ЩО ФІЛОСОФІЯ – ДУХОВІ? 
 
У контексті цього роздуму я передусім окреслю два 

центральні його поняття: філософія – це «свідомість вголос» 
(Мамардашвілі), дух – це «абсолютна реальна сутність» (Гегель). 
Цікавою є діалектика другого з понять: природа постає 
безпосередністю Духу; усвідомленою природою є культура; 
форма ж існування Духу – всеєдність, всепронизаність природи й 
культури. Який стосунок філософії до Духу? Чи виправданим є 
втручання «мислячої природи» у природу безпосередню? Існує 
думка, що філософія – це зло, яке зумисно викривлює і ускладнює 
реальність, віддаляючи людину від Абсолюту, і заважає 
безпосередньому, інтуїтивному спілкуванню людини з 
обожненою природою. Представники її пропагують, зокрема у 
східній традиції, розчинення в природі і «не-думання» – на 
користь чистого переживання присутності і насолоди від такої 
присутності. Вони бажають для людини щастя, але чи буде 
щасливою людина у такий спосіб? 

Шляхом до єднання з природою є, за тією ж думкою, відмова 
від самого Я;  яка,  однак,  за пильнішого розгляду,  постає як 
відмова Я від самофіксації. Пропоную інакшу відмову – від думки 
заради себе. Мовиться про намагання реєструвати власну 
внутрішню діяльність замість «фіксації на собі».  Знову ж 
запитую: який стосунок це має до Духу? Пригадаймо, що формою 
його існування є всеєдність – до того ж, всеєдність позитивна – в 
сенсі такої єдності за В.С. Соловйовим. 

Якщо природа є безпосередністю Духу, то людина, як тварина 
соціальна одним оком зазирає за цю безпосередність – 
трансцендує у всесвіт, тобто вона здатна розкритися для спів-
присутності, не притаманної у свідомому вигляді жодній іншій 
відомій нам формі життя. Яка роль цього усвідомлення і чи можна 
посмакувати сіль і сік життя без філософії?  –  Ні.  Якщо вас 
відштовхує ім’я вашої думки – «філософський акт», тоді просто 
мисліть, тобто виходьте за межі безпосередності. 
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Філософія –  це не-буття,  якщо буття –  це існування тут і 
тепер. Я – є, відтак філософ є покладальником цього «є», буття, 
тобто він – не-буття; а заперечення небуття суть філософський акт 
покладання себе в себе. Відтак, мислення від початку протистоїть 
буттю, об‘єктивній реальності, що дається йому в формах 
зовнішнього досвіду;  це філософський акт,  що існує як вихід за 
безпосередність «тут-є», як переведення себе в стан не-буття. Дух 
існує саме як проект, що реалізується особистістю. Особистість – 
це символ, який слід «розшифрувати»; це людина як людина; це 
статус кожного, хто носить в собі і в своїй діяльності єдиний 
смисл множинності – смисл, який унікально можливий актом 
«creatio ex nihilo»: таким «народження світу» в тобі, яке 
супроводжується першим криком немовляти: «Ти завжди був в 
мені, але я в собі майже ніколи не був». Особистість усезагальна, і 
нещадно оцінює дійсність, яка відступилася від гармонії ідеалу. 
Філософа переймає стояння на межі своєї природної підкладки і її 
небуття, яке й визначає нас як існуючих. Та й філософом варто 
називати людину не раніше, аніж вона усвідомить відсутність 
абсолютної істини як даності і виступить проти цієї безглуздості: 
тільки постаючи перед фактом недосконалості наявного стану 
справ, ми постаємо як не-буття, що філософує. 

Так, ми не згадали про ще одну складову дорослого 
світогляду – ідеал світу. Це Царство Духу, царство Всеєдності. 
Недоступне в повному здійсненні жмутку свідомих натепер душ, 
однак щоразу проблискує в діяннях заради нього. Ми підійшли до 
ще однієї думки: «теоретична» або абстрактна духовність, 
внутрішня робота «мислячої природи» нічого не варта без 
зовнішньої діяльності. Загальним зовнішнім набутком 
реінкарнацій Духу в душах особистості є культура. 

Культура вважається сховищем духовності людства, і 
звертаючи увагу саме на внутрішньо культурний, нематеріальний 
її вимір, зазначимо, що в сучасності існує проблема занедбаності 
джерела діяльності – людської душі. Річ в тому, що моральність 
наразі більшою мірою перебуває на рівні споживацтва, адже її 
системність є справою поодиноких, нині фізично мертвих 
мудреців, – але вона не є внутрішнім законодавством кожного. 
Однак істина Духу, представлена безліччю культурних сенсів, 
потребує індивідуального бачення. Проте людство не бажає 
непомірного вмирання: використовуючи сурогати душі, «готові», 
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мертві для нас канони,  ми облаштовуємо кімнати своєї душі,  не 
напружуючи сенсори лише зовнішні, а не внутрішні; тому навряд 
здатні бути трансляторами Духу: етика потребує постійного 
оновлення на індивідуальному рівні, і до того ж – переродження в 
щоденному запитуванні, а не відповідей раз і назавжди. Про що 
запитує філософ? Про філософію, про себе? – ні, його «вид 
діяльності» (або, правдивіше, – режим буттювання) є лише 
засобом задля Духу. 

Основою філософського акту є духовний досвід – досвід 
храму, особистого переживання, яке передує філософському 
промовлянню і зовнішній діяльності. Я поясню це. Якщо для 
середньостатистичного християнина «церква» – об’єднання, що 
дотримується певної лінії тлумачення Абсолюту, а «храм» – 
місце, де ці люди збираються, «Дух» – не те, що переповнює тебе 
в храмі,  то для філософа ці поняття носять не атеїстичний,  а 
глибинний відтінок: церква – це Люди,  храм – це «місце» в мені,  
або я як місце, куди вони приходять, Дух же – світіння обличчя, а 
без метафор – те, що переживається, коли переживається 
всеєдність, момент спів-присутності мене й тих, хто приходить в 
мою душу – в Духові. 

Духовність, тобто причетність до універсуму, його 
природності і його смислу, невідлучна від основного питання: 
«Навіщо ти опановуєш світ?»  –  і відповідь на це питання я даю 
собі таку: щоб примирити природу з культурою (її основою – 
етикою, моральністю), тобто розкрити, проявити Дух самому собі 
нашими душами. Тож можемо зробити кілька висновків, які, 
однак, потребують і нашого особистого осмислення: філософія – 
це обов’язковий розрив з наявним буттям, тобто не-буття, відмова 
від первинної безпосередності, яка реалізується в часі, заради 
безпосередності глибинної, тобто єдності в Духові. Що вона 
Духові і що їй Дух? Якщо людина – це природа безпосередня, яка 
прагне до осмислення (а це випливає з наявності культури і 
причетності до неї),  а форма існування Духу –  всеєдність,  то 
філософія – це режим нічного бачення, який дозволяє нам в 
темряві незібраності, роз’єднаності розгледіти потенцію 
потрібності мене світу –  Царства Духу,  і діяти кожним виміром 
нашої присутності заради нього. 
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Віталій Дудурич (Дрогобич) 
 

АНТИУТОПІЯ ЯК СВОЄРІДНИЙ  
ГУМАНІТАРНИЙ ДИСКУРС 

 
Антиутопія дуже складне і суперечливе явище. Зазвичай 

антиутопією називають літературний жанр, протилежність утопії. В 
антиутопії описується світ, в якому панує диктатура, відсутня 
свобода волі, всі живуть за єдиними правилами і законами, а людина 
не вважається за особистість, а є лише частиною єдиної системи, 
гвинтиком у великій державній машині. Проте можна розглядати 
феномен антиутопії як своєрідний гуманітарний дискурс. 

Сутність антиутопії – можливий образ соціальної реальності, 
який за допомогою ініціювання страху перед майбутнім, 
характеризується жорстким контролем над особистістю, 
примітивізацією потреб, тотальним обмеженням прав і свобод 
людини, активно впливає на масову свідомість із метою 
здійснення впливу на проекти майбутнього соціального ладу та 
їхню реалізацію. Саме через крах ілюзій та загрози тоталітаризму 
антиутопія і набула такої великої ваги і популярності. 

Для виявлення найістотніших ознак антиутопії як своєрідного 
гуманітарного дискурсу слід виокремлювати її різні зрізи: 
гносеологічний (утопізм як певна форма свідомості, філософське 
розуміння процесу переродження утопії в антиутопію), 
моральний (соціальний ідеал і антиідеал виражають потреби 
певних індивідів і соціальних груп, зумовлені активною 
реалізацією протилежних цінностей і духовних виявів), 
онтологічний (хронотоп в антиутопіях знаходить своє втілення у 
технології управління соціумом на базі операцій з історичним 
часом та ментальними образами минулого, сьогодення і 
майбутнього, які спираються на просторово-часові концепції: 
стабільно тривалого сьогодення; змінюваного минулого і 
модельованого майбутнього; кінця історії; циклічного соціально-
історичного часу) і антропологічний (руйнівний вплив наукового 
прогресу на людину – трансгуманізм; повне позбавлення або 
істотне обмеження людської свободи – соціальний контроль; 
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масова маніпуляція свідомістю; програмування людини заради 
знищення в ній почуттів і емоцій – соціальна інженерія). 

Хоча антиутопія і не є абсолютно новим явищем, саме минуле 
століття стало епохою її розквіту. Цьому сприяли історична і 
політична ситуація.  Минуле століття було часом величних і 
жахливих подій. За цей час людство пережило дві найбільші в 
історії Світові війни, «велику депресію», тоталітарні режими 
(Сталіна в СРСР,  Гітлера в Німеччині,  Муссоліні в Італії тощо),  
«залізну завісу», «холодну війну», революції та різноманітні бунти. 
Це був час краху, час краху утопії. Мрії про ідеальний світ, в якому 
досягнення науки і техніки зроблять людину щасливою, ілюзії про 
«золоту епоху» комфорту і достатку були зруйновані. Все це 
обернулося кошмаром, який забрав і зруйнував мільйони життів. 

Утопія була забута,  людство перестало вірити в казки,  на 
зміну їм прийшов тоталітаризм – своєрідний спосіб організації 
суспільства, який характеризується всебічним і всеохопним 
контролем влади над цілями, загальнообов'язковою ідеологією. 

Тоталітаризм виник не просто так. Він постав як відповідь на 
важливі питання епохи: що буде далі? куди рухатись? який шлях 
обрати? Ця велика утопія прагнула зробити світ досконалим, от 
тільки методи і засоби цього призвели зовсім до протилежного. 
Це мав бути елізіум,  в якому для людини не було місця,  і який 
пізніше переродився в антиутопію.  

Дж. Оруелл і О. Хакслі – два великі письменники, автори двох 
найвідоміших антиутопій у світі. Такі різні, але водночас такі 
схожі. У Оруелла змальований жорстокий, автократичний світ, в 
якому панують заборони. Всі люди там не вільні і поділені на різні 
соціальні групи. За всіма ведеться цілодобовий нагляд, і вдома, і на 
роботі. Там панує викривлене світосприйняття: мир – це війна, 
свобода – це рабство. Історію знищують і переписують. Навіть бунт 
тут контрольований, і ворог придуманий. А спроба щось змінити 
закінчується тим, що головного героя «розпорошують». 

У Хакслі – це світ, у якому немає заборон, дозволено 
абсолютно все, що приносить задоволення. Діти тут 
народжуються у пробірці, і генетично поділені за розумовими 
здібностями на різні групи, в залежності від того, яку роботу вони 
будуть виконувати. Бунт тут неможливий, оскільки все закладено 
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на генетичному рівні, усі «люблять» свою роботу. Правда, тут не 
приховують, що вона нікому не потрібна. Для незгодних існують 
окремі резервації, де живуть дикуни. Коли дикун потрапляє у 
такий світ,  він намагається переконати людей,  що їхнє життя 
порожнє,  але його ніхто не слухає.  Зрештою,  дикун накладає на 
себе руки. Такий світ починає набувати реальних обрисів.  

Дві різні книги, але кінець однаковий. Той, хто постає проти 
системи, гине. Система не щадить нікого. Отже, антиутопія – це 
нічний жах, який може стати реальністю. Зараз ми як ніколи 
близькі до цього. Антиутопія – це попередження. Світ змінюється 
дуже швидкими темпами, і людину все більше витісняють зі світу. 
Її місце займають технічні прилади, а живе спілкування 
замінюється віртуальним. Реальний світ замінюється віртуальним. 
І саме в цьому ховається найбільша небезпека назавжди зникнути, 
розчинитися в ньому.  
 

 
Юлія Колісник, 

Ольга Рупташ (Чернівці) 
 

ЕКЗИСТЕНЦІАЛ СТРАХУ В БУТТІ ЛЮДИНИ 
 

Не зважаючи на те, що на календарі історії вже XXI ст., людство 
не лише змогло позбутись давніх виявів страху, а й відкрило нові 
його форми, породжені війнами, бідністю, безробіттям, 
сепаратизмом, тероризмом, хворобами, політичними, економічними, 
техногенними, соціокультурними процесами тощо. На думку 
відомого екзистенційного психолога, психотерапевта і філософа 
Р.Мея, «страх існує незалежно від культури і рівня розвитку народу 
чи його окремих представників: єдине, що змінюється – це об’єкти 
страху,  бо як тільки ми думаємо,  що перемогли чи подолали страх,  
з’являється інший вид страху, а також інші засоби і заходи, 
спрямовані на його подолання» [1, с.225].  

Поняття «страх» має багатовікову історію дослідження, 
починаючи від античності до сьогодення. Не зважаючи на те, що 
проблемою страхів вчені займалися здавна, надійних критеріїв 
визначення і розуміння цього феномена дотепер не виявлено. Як 
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влучно зазначає Ф. Ріман: «Страх є неминучою належністю 
нашого життя. Постійно змінюючись, він супроводжує нас від 
народження до смерті» [2, с.9].  

Як бачимо,  проблема страху завжди хвилювала і хвилює 
людство, тому не втрачає своєї актуальності й значущості для 
філософського осмислення. Попри це, упродовж тривалого часу 
проблема страху не виокремлювалась у філософії як самостійна 
тема дослідження, а розглядалась у контексті інших проблем. 

У сучасній науковій парадигмі страх стає предметом 
вивчення різних наук – психології, соціології, культурології, 
фізіології та ін., що своєю чергою породжує різноманітні 
визначення та класифікації феномену страху.  

Екзистенційний страх, за Ю. Щербатих, – це особлива група 
страхів, пов’язана не з якимись конкретними життєвими подіями 
певного індивіда, а з самою сутністю існування людини. Загалом 
екзистенційні страхи, на погляд дослідника, можна поділити на 
такі чотири групи: 1) страх перед простором (може набувати 
різних форм, з яких основні – страх перед замкнутим або 
відкритим простором і страх темряви); 2) страх перед плинністю 
часу (виникає внаслідок невідомості щодо майбутнього і страху 
перед смертю); 3) страх перед життям (постає результатом 
нерозуміння навколишнього світу, в якому людині доводиться 
жити, відтак остраху перед загадковими явищами, а також 
пересторогою щодо життя); 4) страх перед собою (набуває у 
людини різних форм – від нерозуміння себе і своїх прагнень, своїх 
позасвідомих дій, невпевненості і перестороги щодо своїх 
можливих вчинків до остраху втратити контроль над собою чи 
можливості збожеволіти). 

Страх перед неминучістю і невблаганністю часу – це страх 
перед невідомим, що чекає нас попереду. Це відчуття стихає при 
повсякденному звичному способі життя і загострюється в 
екстремальних ситуаціях (війни, бізнесу або хвороби). Люди 
завжди прагнули зазирнути вперед, у невідомість, яка приховує 
наше майбутнє. Неприємною формою страху перед невблаганністю 
часу, на погляд дослідника, постає страх смерті [2, с.74]. 

Отже, проблема страху, хоч і сягає корінням у далеке минуле, 
є актуальною нині й завжди буде такою залишатися, адже поки 
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існує людина, у неї самої існуватиме страх, зокрема й соціальний. 
Звісно, з розвитком нашого суспільства та цивілізації він 
набуватиме нових форм, а люди будуть шукати нові шляхи 
боротьби з ним. Понад те, якщо суспільство й надалі 
розвиватиметься авторитарно-механістично, то страх в душі 
людини посилюватиметься. При такій ситуації експерти 
побоюються, що незабаром той час, коли все життя перетвориться 
на один великий страх. 

Література 
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Екатерина Московая (Одесса) 
 

ДИСКУРС: ПРОБЛЕМА ТИПОЛОГИЗАЦИИ 
 

В течение последних десятилетий термин дискурс занимает 
все более прочные позиции в лексиконе гуманитаристики. 
Исследование дискурса превратилось в перспективную область 
гуманитарного знания. Однако при широком употреблении слова 
«дискурс» оно все еще остается многообразным и 
неопределенным. 

Многообразие подходов к изучению дискурса, с одной 
стороны, очень полезно для исследователей, которые только 
становятся на путь детального анализа этого феномена и 
нуждаются в наглядности его потенциальных возможностей, с 
другой стороны, именно многообразие подходов и трактовок 
несколько рассеивает внимание начинающего исследователя. 

Сложившаяся ситуация ставит перед нами задачу анализа 
существующих классификаций теорий дискурса. Такой анализ 
позволяет выявить значительное количество нюансов, а также 
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дает возможность взглянуть на интересующую нас область 
более комплексно. 

1. Существует группа исследователей, чьи классификации 
теорий дискурса и дискурс-анализа стали в какой-то мере 
«классическими». Среди таких исследователей стоит выделить 
Якоба Торфинга. 

Автор представляет теорию дискурса как важное кросс-
дисциплинарное явление. Главная цель отмеченной теории 
состоит в том, чтобы представить с помощью дискурса новую 
аналитическую перспективу в изучении способов 
конструирования социальной, культурной и политической 
идентичностей. 

По мнению автора, новые теории дискурса должны 
восприниматься исследователями как рабочие схемы, лишенные 
каких-либо догм. В частности, Якоб Торфинг фиксирует три 
поколения теорий дискурса [2].  

Первое поколение теорий дискурса рассматривает дискурс в 
узко-лингвистическом смысле, он выступает как текстовая 
единица разговорного или письменного языка, уделяется 
внимание семантическим особенностям устного либо 
письменного текста [2].  

Второе поколение теорий не ограничивается только лишь 
лингвистическими изысканиями и акцентирует внимание на 
социальных практиках. Именно здесь возникает т.н. «критический 
дискурс-анализ» (КДА) [2]. 

Третье поколение теорий дискурса возникло под влиянием 
постструктурализма и в рамках этого подхода формируется тезис 
о том, что понятие дискурса необходимо расширить до 
всеобъемлющей социальной категории [2]. 

2. Наряду с классификацией такого «классического» типа 
существует и другой вид, условно назовем его «авторским». 
Рассмотрим этот вид классификаций на примере исследования 
Марианне В. Йоргенсен и Луизы Филлипс [1].  

Авторы строят свой подход на основе сравнительного 
исследования теории Эрнесто Лакло и Шанталя Муфф, 
критического дискурс-анализа и дискурсивной психологии [1]. 
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В основе теории Лакло и Муфф лежит постструктуралистская 
идея о том, что дискурс призван формировать социальный мир с 
помощью значений. Т.о. происходит борьба дискурсов, а главная 
цель в этой борьбе – возможность закрепить свое особое значение 
в языке. Один из самых важных аспектов теории Лакло и Муфф 
состоит в том,  что:  «ни один дискурс не является замкнутым и 
завершенным: скорее, он постоянно изменяется в процессе 
контакта с другими дискурсами» [1, c. 26]. 

Критический дискурс-анализ, выступающий в качестве 
одного из элементов подхода М.В. Йоргенсен и Л. Филипс, 
представлен с т.з. исследователя Нормана Фэркло. В качестве 
основы этой теории дискурс-анализа лежит мысль об изучении 
изменений. Фэркло использует понятие интертекстуальности 
для того, чтобы показать возможность отдельно взятого текста 
привлекать к себе дискурсы и элементы из других текстов [1] . 

Дискурсивная психология вдохновила М. В.Йоргенсен и Л. 
Филипс на фокусировку внимания на эмпирических примерах 
использования языка в социальном взаимодействии. 

Основная задача дискурсивной психологии состоит в том, 
чтобы исследовать гибкость использования совершенно разных 
дискурсов в создании представлений о мире у тех или иных 
людей, осознание своей идентичности при этом также играет 
важную роль [1]. 

3. Важно обратить внимание, что любая из вышеизложенных 
классификаций теорий дискурса и дискурс-анализа является 
весьма условной. Этот тезис активно развивает бельгийский 
исследователь Ян Бломмэрт (Jan Blommaert). 

Во второй главе своей монографии «Discourse.  A  critical  
introduction» он утверждает, что традиция объединения 
исследователей в т.н. «школы» по изучению теорий дискурса и 
дискурс-анализа не совсем верна. Ян Бломмэрт придерживается 
мнения о том, что изучение теорий дискурса и дискурс-анализа 
подразумевает постоянную динамику и поиск новых решений, а 
отсылка к «школе»  предполагает нечто замкнутое во времени и 
пространстве. Изучение теорий дискурса и дискурс-анализа – это, 
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прежде всего, внимательное отношение к деталям, считает 
исследователь [3]. 

Продемонстрируем работу вышеизложенного тезиса на 
примере критического дискурс-анализа (КДА).  

Ян Бломмэрт утверждает, что КДА направлен на критическое 
понимание современной социальной реальности, в которой 
возрастает общественная значимость дискурсивных исследований и 
связь дискурса с другими практиками. КДА выстраивает свою критику 
на пересечении языка/дискурса/речи и социальных структур [3]. 

4. Исходя из вышеизложенного материала, следует 
зафиксировать те сложности, с которыми сталкиваются 
исследователи при изучении теорий дискурса и дискурс-анализа. 

Во-первых, необходимо помнить о том, что теории дискурса и 
дискурс-анализа всегда открыты для дополнения, их не следует 
воспринимать как нечто статичное и замкнутое. 

Во-вторых, при изучении той или иной теории дискурса и 
дискурс-анализа необходимо обращать внимание на как можно 
большее количество нюансов, представленных авторами. 

Приведенные выше классификации теорий дискурса не 
охватывают все существующие исследования, посвященные этой теме. 

Вопрос о типологизации теорий дискурса и дискурс-анализа 
остается открытым, но именно в этой открытости заключена 
притягательность исследований теорий дискурса и дискурс-
анализа. Исследования дискурса во всей их открытости и 
«пластичности» формируют пространство для новых изысканий. 
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Ігор Омельчук (Чернівці) 
 

СТАТУС ПЛЮРАЛІЗМУ ТА ПОНЯТТЯ 
«ПЛЮРАЛІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ» 

В НАУКОВОМУ ЗНАННІ 
 

Характеризуючи наукову та культурну ситуацію на зламі 
століть, І. Пригожин та І. Стенгерс пишуть: “Наше бачення природи 
зазнає радикальних змін у бік множинності, темпоральності та 
складності. Тривалий час у західній науці домінувала механістична 
картина світобудови.  Сьогодні ж ми усвідомлюємо,  що живемо в 
плюралістичному світі” [4, с. 34.]. У такий спосіб автори окреслюють 
сучасну наукову картину світу, заразом визначаючи вузлові аспекти 
формування нового стилю мислення. 

Подібно до цілей І. Пригожина та І. Стенгерс, оцінити 
становище сучасної філософської та наукової думки намагається 
В. Біблер, він виокремлює три аспекти, котрі визначають 
найбільш характерні риси сучасної філософії [див. 1]. Наразі 
інтерес викликає другий аспект підкреслений В. Біблером, зміст 
його полягає в тому, що “сучасній культурі властиво апелювати 
до іншого розуму як чіткої позиції, яка сприяє осмисленню 
розуму наукового, тобто розумного схоплювання його кінцевої, 
історично обмеженої природи. Водночас, не просто виявляється 
(наприклад, як прикра обставина), а стверджується, як 
фундаментальне припущення нередукована множинність розумів, 
типів розуміння”[1, с. 21]. Резюмуючи цю думку, П. Тищенко 
відзначив, що “...визнання об'єктивної цінності плюралізму стає 
однією з найбільш характерних рис етосу сучасної культури та 
науки загалом” [5, с. 340]. Інакше кажучи, сучасна думка не є 
вершиною історичного розвитку думки в цілому, а відтак 
попередні культури починають сприйматися не як інфантильні 
форми сучасної культури,  а як рівноправні,  а іноді і як такі,  що 
перевершують її досягнення. З іншого боку, суворе розмежування 
між наукою та ненаукою виявляється малопродуктивним. 
Вагомішою на сучасному етапі розвитку наукового знання стає 
проблема комунікативної взаємодії науки з іншими сферами 
духовної діяльності, а також із соціумом, економікою. 
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Тож, формування сучасної наукової картину світу 
відбувається поряд із актуалізацією плюралістичного підходу, 
який розширюючи та поглиблюючи уявлення щодо характеру 
вихідних принципів і передумов пізнавальної діяльності 
обґрунтовує позицію, згідно з якою є безліч різних, рівноправних, 
незалежних і таких, що не зводяться одна до одної форм знання та 
методологій пізнання; ідею, яка припускає існування 
конкурентних теорій, «картин світу», дослідницьких програм і 
парадигм, суперництво різних методологічних стратегій. 

“Водночас, не можна не відзначити, – пише С. Фєдорін, – що 
широке практичне впровадження в життя плюралістичного 
підходу випереджає його теоретичне осмислення” [6, с. 3]. 
Аналізуючи досвід історичних трансформацій радянського етосу 
науки,  С.  Фєдорін робить акцент на двох ключових темах,  які 
репрезентують особливості впровадження плюралістичного 
підходу в практику наукових досліджень. 

По-перше, “чимала кількість літератури, присвячена 
проблематиці плюралізму, видана до перебудови, фактично 
втратила своє значення або потребує переосмислення” [6, с. 3]. 
Насамперед, необхідність в переосмисленні зумовлена тим, що в 
радянському варіанті марксистської філософії плюралізм 
розглядався як явище суто негативне.  В радянській історико-
філософській літературі панувало переконання в принциповій 
хибності принципу плюралізму. Значна увага, яка приділялася 
проблематиці плюралізму, здебільшого, була спрямована на 
беззаперечне неприйняття будь-яких видів і форм плюралізму. 
Втім, слід сказати, що незважаючи на відверто ідеологізований 
характер цих досліджень, нерідко висловлювалися глибокі 
судження про природу плюралізму. 

По-друге, згідно з С. Фєдоріним, “...значна кількість 
публікацій про плюралізм, що з'явилися впродовж останніх років, 
перебуває в залежності від потреб поточних суспільних змін. У 
цих публікаціях виявилася тенденція, зворотна до однобічного 
відкидання плюралізму – плюралізм розглядається тепер свідомо 
позитивним явищем, а здатність критичного ставлення до нього 
втрачається” [6, с. 3]. 
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Можна зробити припущення, що становлення 
«плюралістичної парадигми» відбувається на стику двох 
протилежних підходів: принципово заперечного та відверто 
апологетичного. Адже формування парадигми, як наголошує 
Л. Киященко, здійснюється в наступному процесі: “відбір 
критеріїв раціональності робить можливою критику, а 
ефективність критики, як всередині наукового співтовариства, так 
і ззовні, веде до уточнення даних критеріїв” [2, с. 34]. Іншими 
словами, критика радянською філософією концепції плюралізму, 
дозволяє актуалізувати саму проблему множинності, виявити її 
самобутність поряд із моністичним підходом, а відверто 
апологетична тенденція сприяє уточненню, з'ясуванню її засад, 
визначенню цінностей та цілей розвитку цієї концепції. 

Звичайно, поняття «плюралістична парадигма» доволі умовне, 
адже воно не відповідає класичному кунівському визначенню 
парадигми,  яку він характеризує як “визнані всіма наукові 
досягнення, які впродовж певного часу дають модель постановки 
проблем та їхніх розв’язків науковому співтовариству” [3, с. 17]. 
Хоча з іншого боку, «плюралістична парадигма» подекуди 
акліматизовується у наукових теоріях вчених різних 
дисциплінарних спрямувань. Зокрема, поняття «плюралістична 
парадигма» освоюється в контексті проблеми розуміння феномену 
«культура» (О. Павлова); щодо дослідження новітніх тенденцій 
розвитку освіти (О. Вознюк, А. Поцелуйко, Г. Герасимов 
Т. Мішеніна); у контексті інтерпретації історичної науки 
(Т. Сідорова, Ф. Мейтленд); у структурі політологічних досліджень 
(С. Гантінгтон), щодо ролі релігії в демократичному суспільстві 
(П. Бродо, С. Майерс, Г. Д'Коста) тощо. 

Наприкінці зазначимо, що ідея «плюралістичної парадигми», 
звичайно,  міститься «в повітрі»,  але можна було б запитати,  чи 
заклики до плюралізму, які були згадані нами, є лише 
опортуністичними кроками, призначеними для того, аби 
уникнути відповіді на важкі запитання. Чи вживання самого 
поняття «плюралістична парадигма», виглядає немовби данина 
спізнілій моді? Чи все ж таки плюралізм придатний до 
систематичної філософської інтерпретації науки? Відповідаючи 
на ці та подібні питання, перед мислителями сьогодення стоїть 
завдання пошуку, адекватного сучасній науці та культурі 
загалом, стилю світосприйняття. 
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МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ ЯК СУЧАСНА 
ІДЕНТИФІКАЦІЙНА МОДЕЛЬ СУСПІЛЬСТВА 

 
Глобалізація загострює наявні проблеми мультикультурних 

суспільств, провокуючи виникнення все нових конфліктних 
ситуацій. Крім того, на перший план виступають побоювання 
втратити свою культурну ідентичність. У цих умовах виникає 
потреба в переосмисленні ролі та значення мультикультуралізму, 
покликаного в ідеалі забезпечувати безконфліктність 
мультикультурних суспільств. 

Суперечність універсальних глобальних цінностей і вимог на 
місцях, зберегти свою самобутність – становить зміст та 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 
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принципів мультикультуралізму зараховують відмову від 
ксенофобії та шовінізму, різного виду упереджень, визнання та 
толерантне ставлення до расових, етнічних, релігійних угрупувань 
та гендерних і сексуальних меншин. [2, с. 243-258]. 

Висловлюються різні, подекуди діаметрально протилежні 
думки про роль і перспективи мультикультуралізму. Одні 
вважають мультикультуралізм неодмінною умовою, фундамент 
мирного міжкультурного співіснування. «Мультикультуралізм – 
це стан, процеси, погляди, політика культурно неоднорідного 
суспільства, орієнтовані на свободу висловлення культурного 
досвіду, визнання культурного розмаїття; культурний, 
політичний, ідеологічний, релігійний плюралізм, визнання прав 
меншин як на суспільному,  так і на державному рівні»  [1,  c.  94].  
Водночас протилежна позиція акцентує на тому, що надмірне 
захоплення ідеями мультикультуралізму може призвести до 
втрати самобутності культур. 

У країнах Європи дискурс щодо мультикультуралізму 
спочатку сприймався як продукт інтелектуального імпорту. 
Модель культури та ідеологія мультикультуралізму співзвучні з 
естетичними та філософськими основам постмодерну. Його 
плюралізм розмиває соціокультурні кордони, виштовхуючи на 
перший план децентрований суб'єкт (дивід) – створіння 
техногенної цивілізації з розщепленою свідомістю. Людина стає 
дедалі децентрованішою, багатограннішою, множиннішою. 
Проблеми ідентичності, вибору ціннісних переваг стають для 
цього суб’єкта вирішальними. 

Мультикультуралізм епохи постмодерну постає не тільки як 
етнічне розмаїття, а й як різноманітність життєвих стилів, 
орієнтацій і культурних тенденцій. Оскільки культурний 
плюралізм полягає не в замкнутому існуванні автономних 
«ідентичностей», а в їх взаємодії, політика культурного 
плюралізму спрямована не тільки на заохочення «діалогу» між 
етнолінгвістичними й етноконфесійними групами, а й на 
формування спільного комунікаційного простору, який за своєю 
природою надетнічний. 

 Культура постмодерну, визнавши множинність як 
субстанційний початок, визначила мультикультуралізм як 
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світоглядну позицію, визначальні риси якої – толерантність, 
терпимість щодо культурної інакшості. «Мультикультуралізм діє 
також як моральний принцип, а в разі його визнання на державному 
рівні – і як норма політкоректних міжгрупових і міжособистісних 
стосунків. Його змістом у такому разі є взаємна повага представників 
різних етнонаціональних, мовнокультурних, гендерних, расових та 
інших груп, їхнє толерантне ставлення до ідентичності й культури 
одне одного, визнання ними етнокультурного розмаїття як норми 
сучасних суспільств» [3, с. 5-14]. 

Явище мультикультуралізму на сучасному етапі розвитку 
суспільства постає як проблемна стратегія, ідеологія та дискурс, 
що стверджують значущість існування різноманітних культурних 
форм. Зазаначимо, що теоретично кожна культурна модель 
пропонує певний шлях розвитку, який повинен вивести 
суспільство до нової якісної зміни.  Так,  теорія не завжди 
реалізується на практиці належним чином. З самого початку ці 
теоретичні конструкти зазнали істотних змін в реальній практиці і 
продемонстрували свою специфіку. Жоден досвід не може бути 
еталонним зразком. Порівняння такого досвіду цілком можливо, 
бо дає поживу для роздумів про власні шляхи культурного 
будівництва сучасних суспільств в умовах глобалізації. 

Для розвитку соціокультурної ситуації в Україні також є 
важливим впровадження розумної політики мультикультуралізму 
на основі дослідження надбань та помилок інших 
мульткультурних держав. Важливою видається теза відомого 
культуролога Ч. Тейлора: «В України – велике майбутнє. Мені 
здається, у нинішній геополітичній і культурній ситуації, у 
розмаїтті мультикультурного контексту, у діалозі й 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 сподіваюся. У розмаїтті мультикультурного 
контексту – майбутнє України» [4]. 
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Тетяна Продан (Львів) 
 

МАРК ТУЛІЙ ЦИЦЕРОН ПРО ГІДНІСТЬ 
 

Гідність як ознака, яка притаманна виключно людині вперше 
згадується в Цицерона.  І саме в його працях зустрічається 
словосполучення, яке за змістом наближене до сучасного виразу 
«гідність людини». Зміст поняття гідності в Цицерона розкривається 
завдяки латинським термінам «decorum» та «honestum».  

Латинський термін «honestum» (доброчесність) Цицерон 
вживає як відповідник грецькому «τό καλόν». Грецький термін 
Арістотеля відображає синкретизм доброго і прекрасного: 
«…вчинки, що відповідають доброчесності, будуть приносити 
задоволення самі по собі.  Понад те,  вони ще й добрі (αγαθαί)  і 
прекрасні (καλα'ΐ)» [1, с. 35]. Можемо розуміти грецький термін 
прекрасне «τό καλόν» як довершену мету доброчесності, а добре є 
тим засобом, тим належним, яке дозволяє досягнути прекрасного. 
Моральне самовдосконалення людини є внутрішнім аспектом 
блага,  яке виявляє себе у доброчесності людини,  у діяльності її 
душі. Цицерон вживаючи латинський термін «honestum» для 
перекладу грецького «τό καλόν», враховує аспект зовнішнього 
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визнання. На думку Н. Грінцера, сенс категорії «honestum» не 
можливо 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 оточення [2, с. 26]. 
Подібний відтінок знаходимо в українському перекладі 
В. Литвинова слова «honesta» як морально гідне [4]. Розуміння 
доброчесності в діапазоні між морально-прекрасним та 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, яка пов’язана із 
почуттям міри та повагою до інших людей. Латинський термін 
«decorum» доречно перекладати на українську як «пристойне»: 
«Те,  що є пристойним,  – морально гідне,  те,  що морально гідне – 
пристойне». Цицерон називає «пристойним» справедливість та 
повагу: «Функція справедливості – не шкодити людям, поваги – 
не ображати їхні почуття» [5]. 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 знаходиться у всякому морально 
гідному; другий – «пристойне», яке 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,  у якій 
виявляються самоконтроль та помірність [6].  

Завдяки категорії «пристойне», можемо виокремити два види 
гідності в поглядах Цицерона: природна гідність, або 
універсальна,  яка стосується усіх людей,  лише тому,  що вони –  
люди; власна гідність, яка культивується шляхом вправляння у 
чеснотах, що складає перевагу людини над тваринами.  

Суть природної гідності в Цицерона розкривається через 
осмислення людської природи. Розум закладає раціональне 
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підґрунтя у людську поведінку, що підносить людину над 
тваринами,  та становить суть її переваги.  «Із цього мислимо,  що 
чуттєва насолода не є достатньо гідною людини (dignam homonis), 
перевагою повинно бути її 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» [5]. У зазначеній цитаті Цицерона слід відзначити 
вираз наближений до словосполучення «гідність людини». 
Гідність постає онтологічною категорією людського буття, відтак, 
універсальною характеристикою людської природи.  

Власна гідність втілюється у внутрішньому та зовнішньому 
аспектах. 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 прикрашатись 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 [3, с. 91-93]. 
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 в залежності від посади, діяльності та, 
власне, натури. Подібне розрізнення стосується краси, яка має два 
види: чарівність (venustas) та гідність (dignitas). Перша стосується 
жіночої чарівності, друга – чоловічої гідності [5]. Внутрішній 
аспект власної гідності пов'язаний із моральним вдосконаленням 
та внутрішньою вимогою, зверненою до себе підчас виконання 
обов’язку. Обов’язок в Цицерона означає не тільки моральний 
обов’язок, а й посаду, пов’язану із 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 підпорядковуватись 
загальному пристойному.  
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Настасія Чуйко (Київ) 
 

МЕТОДОЛОГІЧНЕ РОЗМЕЖУВАННЯ ҐЕНЕЗИ  
ТА ЗАСТОСУВАННЯ МОВИ 

(критичний аналіз структуралістських студій) 
 
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. 

Своєю чергою, важливо зазначити, що поширення ідей 
Ф. де Соссюра та створення Празького лінгвістичного гуртка мало 
наслідком перетворення лінгвістики на теоретичну науку. Тобто 
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засаду розробки методів.  Цей перехід відбувся тому,  що в об’єктах 
лінгвістики було виділено в межах мовних систем способи 
взаємозв’язку між сукупностями відношень, що знаходяться в 
координаційних і субординаційних залежностях (структури). 

Зв’язки між елементами, наприклад, фонологічної системи не 
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. 

Методологічне зрушення, започатковане такою позицією, 
можна описати у такий спосіб. Якщо усі переконані, що, 
наприклад,  у шахті А існують алмази,  тоді усі 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. 

Свого часу К. Леві-Стросс, проаналізувавши стан 
етнографічної науки, вбачав помилку сучасної йому етнографії, як і 
соціології та традиційної лінгвістики, у тому, що вони 
механістично досліджували лише самі члени відношень, а не 
відношення між ними. Дослідник виділив якісно новий етап її 
розвитку – етнологію, основою формування якої вважав 
суперечність між природою і культурою, яка розв’язується у 
процесі виділення нових ланок, перехідних до соціально-
природних, «окультурених» структур. Предметом нового напряму 
стала система відношень, які отримуються шляхом порівняння 
етнографічних даних. Наприклад, у «Структурній антропології» він 
тлумачив системи шлюбних стосунків (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.  
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У постструктуралістських дискусіях підкреслюються 
досягнення структуралізму в з’ясуванні змісту поняття «структура», 
проте водночас вказується на існування суперечностей у 
структуралістському розумінні цього терміну та меж його 
застосування. Досягненням структуралізму вважають те, що він 
збільшив коло застосування поняття «структура», поширив його на 
ділянки, які демонстрували 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.  

На відміну від вказаної позиції, проведений аналіз дозволяє 
зазначити, що природна (штучні мови у нашому випадку не 
розглядаються, а лише беруться 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 універсалів. Але кожного разу, 
коли ми намагаємось вивести ці універсали до їхнього глибинного 
першоджерела, нам відкривається неструктурована і така, що не 
структурується, безосновність» [1, с. 24-25], яку можна назвати 
людиною. Іншими словами, перебуваючи у тій чи тій ситуації, 
людина усвідомлює свою здатність описати її за допомогою 
різних знаків (наприклад, застосувати іноземні слова).  
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Ірина Яремко (Київ) 
 

КОНЦЕПЦІЯ НАУКОВОГО ЗНАННЯ М. МАЛКЕЯ 
 
М. Малкей, представник соціології науки, а саме – соціології 

знання приділяв значну увагу розгляду проблем соціальної 
зумовленості розвитку наукового знання. У своїй книзі «Наука і 
соціологія знання» він виділяє стандартну концепцію наукового знання, 
яка традиційно приймалася в соціології знання, вважаючи її автором 
Шефлера. Це система передумов, відповідно до яких формувалися 
погляди соціологів на науку, саме як на соціальний феномен: 

1. Світ природних явищ об’єктивний і існує реально. 
2. Характеристики світу не залежать від уподобань та 

інтересів спостерігача. 
3. Мета науки – точний опис і пояснення об’єктів, процесів і 

взаємозв’язків, що мають місце в природі. 
4. Наукове знання відкриває і накопичує в собі справжні риси 

зовнішнього світу. 
5.  В основі світу лежать незмінні однаковості,  що 

виражаються у вигляді законів природи. 
6. Наукове знання починається з показань органів чуття. 
7. Закони, сформульовані на основі спостереження, це загальні 

твердження, сукупності надійно встановлених даних досвіду. 
8. Наука створила жорсткі критерії істинності наукових 

тверджень. 
9. Наукове знання незалежно від суб’єктивних чинників, 

позаяк відповідає цим критеріям. 
10. Необхідно проводити розмежування між законами на 

основі спостереження і теоретичними законами. Останні можуть 
переглядатися. На фактуальному ж рівні розвиток науки 
кумулятивний. 

11. Соціальне походження наукового знання майже не 
пов’язане з його змістом – останній визначено лише природою 
фізичного світу [1, с. 87 ]. 

Стандартна концепція, як наголошує М. Малкей, в певній мірі 
сприяла розмежуванню двох напрямів вивчення наукової 
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діяльності. Один з них – філософсько-методологічний – розглядав 
наукову діяльність з погляду тієї визначеності, яку вона отримує 
від пізнавальних об’єктів зовнішнього світу. Другий – 
соціологічний – вивчав наукову діяльність тією мірою, якою він 
визначається соціальними взаємовідносинами між вченими, а 
також взаємовідносинами науки з іншими соціальними 
інститутами. Крім того, лише перший напрям стосується змісту 
знання, а другий може лише претендувати на визначення в 
загальній формі соціальних умов, які сприяють послідовному 
накопиченню нового й достовірного змісту.  

На думку М.  Малкея,  ця концепція вимагає,  щоб світ 
природних явищ розглядався як такий,  що реально існує,  та 
об’єктивний, а його характеристики не залежать від намірів 
спостерігача. Як слушно зауважує дослідник: «Наука за своєю 
сутністю є інтелектуальною діяльністю,  мета якої –  це чітко 
розроблений опис і пояснення об’єктів, процесів і взаємозв’язків, 
що мають місце в природі. Наукове знання тією мірою, якою воно 
є реальним і обґрунтованим, відкриває в своїх систематичних 
твердження й накопичує істинні риси зовнішнього світу» [2, 
с. 37]. Крім того, наукове знання утворюється з безпосередніх 
спостережень й будує на цьому величезне знання законів природи.  

Але стійкою і загально визнаною темою соціології науки, на 
думку М. Малкея, було зображення того ціннісно-нормативного 
комплексу, який визначає поведінку людини науки і який 
розглядають вирішальними умовами зародження достовірного 
знання [2, с. 43]. Крім того, інституціональні імперативи похідні 
від цілей і методів науки, а вся структура технічних і моральних 
норм науки реалізує її кінцеву мету.  Поряд з цим,  історична віра 
вчених у правоту цих моральних норм сходить до релігійних 
настанов засновників їхніх професійних співтовариств. Хоча ці 
норми є важливими для систематичного створення 
обґрунтованого знання, але тоді, коли зв’язки наукового 
співтовариства зі сферою релігії ослабли, вчені перестали 
обґрунтовувати свої цінності в релігійних термінах і почали 
використовувати як джерело практично ефективного знання. 
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Слід наголосити, що М. Малкей, серед нормативних 
принципів, що утворюють «науковий етос», важливим вважає 
універсалізм. Дослідник зазначає: «Універсалізм в дійсності 
означає, що будь-які вимоги щодо істинного знання, незалежно 
від їхнього походження, повинні оцінюватися на основі завчасно 
встановленого і об’єктивного критерію, а саме у відповідності зі 
спостереженнями і з раніше підтвердженим знанням. Інакше 
кажучи, універсалізм має на увазі більш чи менш загальні критерії 
та правила доведень, що заперечують відмінність протилежних 
інтелектуальних традицій» [2, с. 46]. 

Крім того, наука, на думку автора, постає як одна з галузей 
соціального життя, щодо якої застосований функціональний аналіз 
соціальної стратифікації. Отже, М. Малкей наголошує, що чим 
сильніше ми модифікуємо традиційні епістемологічні твердження в 
існуванні об’єктивних оцінок наукових вкладів, тим легше уявити 
собі великий спектр можливостей, що стосуються соціального 
конструювання наукового знання, а також розподілення соціальних 
рангів та іншими соціальними явищами в науці. 

М. Малкей після розгляду стандартної концепції наукового 
знання та взаємозв’язку її з соціологією знання підсумовує, що 
соціологи знання виводили науку за межі свого аналізу оскільки 
вона вважалася особливим видом знання. Тому, на його думку, 
були праві мислителі, які подібно до Дюркгейма та Мангейма 
наголошували, що наука й наукове співтовариство є особливими 
соціальними феноменами. М. Малкей пише: «Однак, те що вони 
думали про наукове знання вимагало ставити жорсткі межі на 
уявлення про соціальний характер науки. По-перше, вони бачили, 
що наука відіграє важливу роль у сучасному суспільстві… По-
друге, наука мала велике соціологічне значення, оскільки науковці 
не лише розробили дослідницький метод, що дозволяв відкривати 
факти зовнішнього світу, а й створили відповідну йому форму 
соціальної організації, що захищала наукове знання» [2, с. 104]. 
Крім того, соціологія на думку тогочасних мислителів, займалася 
лише соціальними умовами, що допомагали пізнанню об’єктивного 
світу,  але вона не могла говорити відносно форми й змісту 
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наукового знання, оскільки існувала настанова, що висновки науки 
визначалися лише фізичним, а не соціальним світом. 

М. Малкей, намагався показати, що існують основи для 
відмови від такого зображення науки. Оскільки в фізичному світі 
немає нічого, що визначало б висновки наукового 
співтовариства і однозначно зрозуміло, що зовнішній світ 
накладає на результати науки свої обмеження. Інакше кажучи, 
наукові твердження створені соціально й не надані 
безпосередньо фізичним світом, як вважалося раніше. 

Одна з основних тез,  що відстоюється М.  Малкеєм,  полягає в 
тому, що зовнішні щодо науки соціальні та культурні чинники 
впливають не тільки на швидкість і напрямок її розвитку,  а й на 
утримання наукового мислення: на його поняття, емпіричні 
результати і способи інтерпретації. Сучасні дослідження науки 
акцентують увагу на проблематиці соціальності науки та наукового 
знання: виявленню впливу соціокультурних умов історичної епохи 
на розвиток науки, еволюції освітніх процесів, зміні статусу та 
призначення науки, її методологічної основи тощо.  

 
Література 

1.Малкей М.  Наука и социология знания /  М.  Малкей ;  [пер.  с англ.]  //  
Серия  „Общественные науки за рубежом. Философия и социология” 
– М. : Прогресс, 1983. – 253 с.  

2.Моркина Ю. С. Моделирование в исследовании дискурса о научном 
знании  (социальная эпистемология как неклассическая) 
/ Ю. С. Моркина // Философский журнал. –2011. – № 1(6). – С. 86-102. 

3.Корниенко Ан. А. Социокультурная обусловленность и 
метафоричность научного знания  / Ан.  А. Корниенко, 
А. А. Корниенко  // Известия Томского политехнического 
университета. – 2011. – С. 134-137. 

 
 
 



304 

 

ЗМІСТ 
 
 
 
 
 

ПАРАДИГМИ І ДИСЦИПЛІНАРНІ  
МАТРИЦІ НАУКИ 

 
Марчук М. Парадигми, дисциплінарні матриці  

та міждисциплінарні засади гуманітарно- 
наукового знання ...................................................................... 3 

 
Добронравова І. Чи можливе та чи потрібне 

перетворення Humanities на Science? 
(досвід синергетики) .............................................................. 10 

 
Кисельов М. Гуманітарія та природознавство:  

проблема трансдисциплінарності ......................................... 11 
 
Петрушенко В. Парадигма філософської антропології 

ХХ століття та її сучасні модифікації ................................... 16 
 
Загороднюк В. Кумулятивізм versus плюралізм  

в методології науки ................................................................ 22 
 
Вандишев В. Принцип проліферації 

у сучасній риториці ................................................................ 26 
 
Чорноморденко І. Методологія наукового  

і позанаукового пізнання та 
її емерджентний характер ...................................................... 29 

 
Повторева С. Порожнє місце структури 

як методологічний конструкт  
у творчості Р. Інгардена ......................................................... 31 

 



305 

 

Біленко Т. Культ і слово ................................................................. 34 
 
Гардашук Т. Синтетична біологія:  

на межі науки і мистецтва ..................................................... 39 
 
Докаш В. Зміна гуманітарних парадигм 

у релігійному середовищі: соціологічний контекст ............ 41 
 
Переломова О. Специфіка формування і вплив  

парадигми на літературно-художню творчість ................... 44 
 
Чікарькова М. Парадигма наукового пізнання 

та стиль мислення вченого як філософська  
проблема (спроба історичного огляду) ................................ 47 

 
Діденко Л. Філософія vs філософування:  

феномен парадигми ................................................................ 48 
 
Здоровенко В. Ресурсна заданість  

інноваційності наукових парадигм ....................................... 51 
 
Мінаков І. Що ми знали про «дисциплінарну матрицю»  

науки, але лякалися запитати щодо філософії ..................... 57 
 
Починок І. Проблема кризи науки  

у філософії Едмунда Гусерля ................................................ 61 
 
Філіпенко Н. З історії ідей Київського науково-філософського  

товариства (1914-1919): Є.В. Спекторський про  
парадигмальну кризу західноєвропейської  
філософії початку ХХ століття ............................................. 64 

 
Терешкун О. Техніка ритуалу як основа 

архаїчних соціокультурних практик ..................................... 66 
 
 
 



306 

 

 
КОНЦЕПТИ НАУКОВОГО  

ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ 
 

Азарова Ю. Базовые параметры  
онтологии события Ж. Делеза ............................................... 71 

 
Альчук М., Франк С. Проблема довіри  

у культурній комунікації ....................................................... 75 
 
Борисевич Л. Універсалізм та партикуляризм 

у сучасному культурному процесі ........................................ 78 
 
Вишинський С. Втома від історії і кінець гуманізму ................. 81 
 
Возняк С. Сучасна гуманітарна освіта:  

методологічні концепти ......................................................... 84 
 

Гнатюк Я. Логіка комунікації історичних  
логік як числення дефініцій ................................................... 87 

 
Дєнєжніков С. Методологічний потенціал форсайту 

в розвитку конвергентних технологій .................................. 89 
 
Здоровенко В. Евристичний потенціал сучасного 

мистецтва в зображенні перспектив розвитку людини ...... 94 
 
Козьмук Я. Постмодерністський концепт трансгуманізму ........ 98 
 
Коперльос Р. Складні системи як об’єкт  

дослідження гуманітарних наук .......................................... 101 
 
Малишена Ю. «Розподіл когнітивної праці» 

як концепт соціальної епістемології ................................... 103 
 
Матросова Н. Концептуально-когнитивные  

измерения понятия «тип» .................................................... 108 
 



307 

 

Онуфрійчук Р. Фізикалізація свідомості у сучасній науці ....... 115 
 
Петрушенко О. Доцільність звільнення соціально- 

гуманітарного пізнання від міфологізації знань ................ 118 
 
Снегірьов І. Нелінійність як джерело  

розвитку соціальних систем ................................................ 120 
 
Фокшей Д. Феномен деструкції у вченнях ХХ сторіччя ........... 122 
 
Ходанич Ю., Рупташ О. Концепція «турботи  

про себе» М. Фуко: гуманітарні перспективи ................... 124 
 
Ходус Е. «История понятий» как аналитическая  

перспектива концептуализации  
приватности: эвристические возможности ........................ 127 

 
 

ДИСЦИПЛІНАРНІ МАТРИЦІ  
В ГУМАНІТАРИСТИЦІ 

 
Возняк В., Лімонченко В. Гуманітарне знання та 

його суб’єктність в освітньому процесі ............................. 130 
 
Возняк С., Сичевська-Возняк О. Духовність культури  

чи культура духовності? Щодо парадигми  
сучасного гуманітарного знання ......................................... 134 
 

Винник-Остапишин В. Становлення соціокультурної  
парадигми українського модернізму .................................. 139 

 
Горбань В., Горбань О. Суспільно-політичний  

радикалізм як об’єкт соціально- 
гуманітарних наукових досліджень .................................... 142 

 
Кравченко Т. Інформаційно-мережева парадигма  

в контексті розвитку соціально- 
гуманітарного знання ........................................................... 147 



308 

 

Лимонченко В., Петрушин А. История философии как 
методологическая составляющая 
современного гуманитарного дискурса ............................. 152 

 
Медіна Т. Особливості застосування 

феміністської методології в дослідженнях сім’ї ............... 154 
 
Ратников В., Краснонос Н. Рациональность, истина  

и объяснение в современном гуманитарно- 
научном знании ..................................................................... 158 

 
Стояцька Г. Парадокси самовизначення гуманітарного  

знання: парадигмальний вимір ............................................ 161 
 

Ткачова Ю. Комунікативні горизонти  
гуманітарних наук ХІХ-ХХ століть .................................... 166 

 
Янко Ж. Художній твір як матриця у контексті  

соціального пізнання: методологічні колізії ...................... 168 
 
Gerardo В. Informal Logic and Analysis of Historical  

Controversy: The Case of The Spanish Science ..................... 173 
 

 
ЦІННІСНІ ПАРАМЕТРИ  

ДИСЦИПЛІНАРНОЇ НАУКИ 
 
Волик Н. Роль філософії у формуванні  

творчої особистості сучасності ........................................... 177 
 
Вячеславова О. Риторична модель в  

естетичному дискурсі: до питання  
про концепт «фігура» в образотворчості ........................... 182 

 
Гасяк О. Ціннісні потенції парадигмального знання .............. 185 
 



309 

 

Гоян І. Взаємозв’язок антропологічних та  
аксіологічних засад наукового пізнання ............................ 189 

 
Заяц Т., Сеньо Т. Вивчення філософії як активація  

екзистенції мислячого досвіду ............................................ 193 
 
Здоровенко Л. Про деякі проблеми «душі людини»  

у вимірі християнських цінностей,  
породжені ситуацією постмодерну ..................................... 196 

 
Мєлков Ю. Сучасна наукова парадигма: 

цінності гуманізму та межі гуманітаризації ...................... 199 
 
Мирутенко Л. Визначальні риси морально-етичної  

рефлексії знання в аксіосфері некласики ......................... 203 
 
Радзиняк Т. Комунікативна раціональність  

у сучасній науці ................................................................. 206 
 
Рупташ О. Гуманітарні цілі науково-технічного  

поступу: відкриття нових перспектив ................................ 208 
 
Руснак І. Соціальні виміри поняття «любов» у творчості  

Хосе Ортеги-і-Гасета й Еріха Фрома .................................. 212 
 
Сербін М.-К. Сучасність: гуманітарні цінності 

чи економічний прагматизм ............................................. 214 
 
Томюк Н. Етичний аналіз персоналізму ..................................... 217 
 
Халай І. Анропотеокосмічний союз як «атрактор» 

для наукового і позанаукового знання ............................... 223 
 
Radzyniak Т., Boitchenko Е. The Problem of Happiness 

and Virtue in Aristotle's Ethical Doctrine .............................. 225 
 



310 

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 
ДИСЦИПЛІНАРНОСТІ 

 
Галущак М. Роль і місце науки в добу «пост» ........................... 228 
 
Духович О. Проблема розуміння в  

діалогізмі М. М. Бахтіна ...................................................... 234 
 
Кожем’якіна О. Феноменологія довіри  

як модусу соціального буття ............................................... 236 
 
Ларіонова В. Герменевтична методологія  

гуманітарних наук ................................................................ 240 
 
Лучак А.-М. Застосування парадигми дискурсивно- 

наративних практик для аналізу  
соцмережевого дискурсу ..................................................... 245 

 
Линдгрен М. Единство понятийных структур ........................... 248 
 
Сумченко С. Проблеми практичного застосування Hi-tech:  

філософський та світоглядний аспекти .............................. 253 
 
Філяніна Н. Об’єктивний плюралізм екоосвіти:  

монодисциплінарний, міждисциплінарний і  
трансдисциплінарний підходи ............................................ 256 

 
Фоменко Л. «Обернена перспектива» як  

методологічний принцип медичної антропології .............. 259 
 
Щипковський-Бідюк О. Предметна  

специфіка математики як науки .......................................... 263 
 
Manchul В. The Idea of Unity of Science as the Leading  

Trend in Contemporary Philosophy of Science ...................... 268 
 



311 

 

ПЛЮРАЛІЗМ І ДИСКУРС 
МІЖДИСЦИПЛІНАРНОСТІ 

 
Бігун Р. Співвідношення милосердя  

і справедливості: етико-філософський аналіз .................... 270 
 
Бондаренко Д. Від технонауки до Mega-science: 

становлення трансдисциплінарної науки та 
стратегія майбутнього  
розвитку планетарної цивілізації ........................................ 273 

 
Горщар Т. Що філософія – Духові? ............................................ 277 
 
Дудурич В. Антиутопія як своєрідний 

гуманітарний дискурс .......................................................... 280 
 
Колісник Ю., Рупташ О. Екзистенціал  

страху в бутті людини .......................................................... 282 
 
Московая Е. Дискурс: проблема типологизации ....................... 284 
 
Омельчук І. Статус плюралізму та поняття 

«плюралістичної парадигми» в науковому знанні ............ 288 
 
Поліщук Р. Мультикультуралізм як сучасна 

ідентифікаційна модель суспільства .................................. 291 
 
Продан Т. Марк Тулій Цицерон про гідність ............................. 294 
 
Чуйко Н. Методологічне розмежування ґенези  

та застосування мови (критичний аналіз  
структуралістських студій) .................................................. 297 
 

Яремко І. Концепція наукового  
знання М. Малкея ................................................................. 300 

 



312 

 

Наукове видання 
 
 

ГУМАНІТАРНО- 
НАУКОВЕ ЗНАННЯ:  

ДИСЦИПЛІНАРНІ МАТРИЦІ 
 

Матеріали  
міжнародної наукової конференції 

9-10 жовтня 2015 р. 
м. Чернівці 

 
 
 


