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історією філософської думки України та світу, історико-теологічними та релігієзнавчими розвідками, 
етикою, естетикою, теорією та філософією культури. 

Для викладачів, аспірантів і студентів, усіх небайдужих до сучасної світоглядно-метафізичної та 
гуманітарно-методологічної думки. 

 
Scientific bulletin investigates issues related to the problems of modern methodology of science, human 

dimensional aspects of philosophy of scientific knowledge, scientific paradigms in terms of the humanities, history of 
philosophical thought in Ukraine and the world, historical, theological, and religious studies concepts, various 
aspects of ethics, aesthetics, theory and philosophy of culture. 
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FOR A RENEWAL OF PHILOSOPHY 

 
The goal of the paper is to expose what the change that phenomenology introduced in the early twentieth 

century represents in Ortega’s view. For it first a speech of Ortega from 1913 is used, in which Ortega sets the 
framework for the classification of the history of philosophy (paragraph 1), giving the intuition the primary range 
that surpasses the models of antiquity and modernity about knowledge. In the second section Ortega’s text on 
Scheler is commented, in which the philosopher from Madrid, albeit with a misconception of culture, interprets the 
difference between neo-Kantianism and phenomenology by the place where both put the sense, in the culture or in 
the things selves. In the third section, the above results are assumed and it is conjectured why the reform of 
philosophy did not advance equally in the reform of the conception of practical reason that followed depending on 
Kant. Key words: history of philosophy, culture, sense, knowledge, ethics. 

 
In the writing which Zubiri published on March 8, 1936 in El Sol with the title “Ortega, a teacher of 

philosophy", to celebrate the twenty-fifth anniversary – silver wedding of Ortega’s nomination to the chair 
of Metaphysics1 he recalls those times: "Eighteen years ago I met him [Ortega] – Xavier Zubiri tells us, – in 
an afternoon in late January; he began his first lesson of Metaphysics Course (a flu epidemic had delayed 
the beginning until then) in a dark and nearly deserted classroom of the King’s street. I still remember his 
words: «Let’s see, gentlemen, a gigantic struggle between two titans of human thought: between Kant, 
modern man, and Aristotle, the old man.» Since then, Ortega's intellectual life has been nothing but the 
course, in his mind, of this gigantomachy that began imperceptibly in Europe.2 Commenting this text, the 
physician and philosopher Diego Gracia writes: “At the height of 1919 is certain that Ortega did not intend 
to defend the one facing the other, but rather to promote a third one, namely, Edmund Husserl, whom 
Ortega considered principle and foundation of a truly contemporary philosophy”.3 

I wanted to start with these words by Zubiri referring to Ortega, because they are a good summary 
of what happened at the beginning of the century, the renewal of the philosophy held by phenomenology 
as an alternative synthesis of the two philosophies that had commanded until then: the naive realism of 
antiquity and the Middle Ages, and constructivism or representationalism that had been imposed since 
Descartes in Modernity, prototype of a representational philosophy, enclosing us in the subject. If the first 
was perfectly represented by Aristotle, it was the second by Kant. In this paper, which comes from the 
author’s intervention in a meeting4 to celebrate the centenary of the Generation of 1914,1 I will try to 

                                                 
1 In 1909 Ortega took possession of the position of Professor of Psychology, Logic and Ethics in the School of 

Education, but he gained his chair of Metaphysics in the Central University of Madrid – the afterwards 
Complutense University – by the end of 1910, shortly before going to Germany in 1911. He did not begin to 
teach in fact until early 1912, once returned from Germany where he was already married and where Miguel 
Germán their first child was born. See Javier Zamora, Ortega y Gasset, Barcelona: Plaza y Janes, 2002, p. 109, 
and Jordi Gracia, José Ortega y Gasset, Madrid: Taurus, 2014, pp. 101 and 127. 

2 See citation in José Ortega Spottorno, Los Ortega, Madrid: Taurus, 2002, p. 372 f. 
3 Diego Gracia, Voluntad de verdad. Para leer a Zubiri, Barcelona: Labor, 1986. 2d. edition, Madrid: Triacastela, 

2008, p. 34. 
4 The Meeting was organized by several institutions, among which were the Ortega y Gasset / Marañón 

Foundation, the Complutense University and the Student Residence, in Madrid. The meeting took place in 
November 2014. 
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unravel the meaning of the reform of philosophy that occurs at the beginning of the century when the 
phenomenology appears. My paper is assembled from Ortega’s interpretation especially in two texts, 
which will mark an important guideline for interpreting and understanding the meaning of this reform. In 
the first part I will focus on speech at the Fourth Congress of the Association for the Advancement of 
Science. In the following I will focus on the paper Ortega wrote almost as obituary for Scheler when he 
died in 1928. The third section will clarify the theoretical and practical meaning of this reform. 

 
1. Ortega's speech at the Congress of the Association for the Advancement of Science 
In the opening speech of the section “Historical, philosophical and philological Sciences” of the 6th 

Congress of the Spanish Association for the Advancement of Science, held in Madrid from 15th to 20th 
June, 1913,2 Ortega put it very clearly, what the twentieth century means for the philosophy. The speech 
was entitled “Sensation, construction, intuition”. It was the first time that Ortega exposed to a wide 
audience his vision of what the renewal of philosophy in the twentieth century signifies, the overcoming 
in a new synthesis of what firstly the ancient philosophy represented; this philosophy started from the 
impressions of thinks which leave their footprints in the mind, like a mark on the wax, and that somehow 
or other was a philosophy that not only circulated throughout antiquity, but also in the Middle Ages; and, 
secondly, of the view that Descartes gives from consciousness as the area in which those impressions as 
footprints become the contents of consciousness as representations, inaugurating the era of representation, 
the mark of the whole modernity, Kant included, because the impressions are received and reported by 
the forms of sensibility, both external and internal. 

This model of understanding the history of philosophy, which considers the beginning of 
phenomenology in 1900, when Husserl published the Logical Investigations, as the end of modernity, and 
which Ortega explicitly formulated in June 1913, will continue until 1929, when Ortega also explicitly 
move the date of 1900, including that date and all the phenomenology symbolized by that date, in 
Modernity, to consider this philosophy even as the culmination of modern philosophy. Do not forget 
therefore a detail: from the conference “Sensation, construction, intuition”, Ortega assigned to 
phenomenology, represented symbolically on that date 1900, the overcoming of modern philosophy, for 
the radical reform that the passage of a paradigm supposes, in which sensations dominate, and another in 
which construction rules, to a new paradigm, in which dominates intuition, which involves the direct 
giving of intuited being. But from 1929 on, Ortega give a radical turn, considering phenomenology not 
only does not exceed the modern model, but it is its culmination. 

However, to that date of 1929, Ortega operates with the model of “Sensation, construction, 
intuition” which reappears, first, in the course of System of Psychology (OC. VII, pp. 473 ff.)3, and in the 
writing in El Sol in May 1924 “The two great metaphors”, that Ortega wrote to mark Kant’s second 
                                                                                                                                                             

1 Generation of 14 is the generation that was formed that year or the previous and was led by Ortega, and is 
characterized by harsh criticism of the political system, then, the “Restoration” in Spain [of the Bourbon 
monarchy] after the failure of the First Republic. This generation, when newly the monarchy failed, and 
supported against the Constitution Primo de Rivera’s dictatorship, was instrumental in the advent and 
proclamation of the Second Republic, which also failed, in its turn, by the rebellion of the military, first led by 
General Mola and afterward Franco, who as a result of his victory in the civil war established a terrible 
dictatorship of nearly forty years. The Generation of 14 is mainly constituted following the conference “Old and 
new politics”, which Ortega spoke in Madrid in the Teatro de la Comedia, the March 23, 1914, following which 
it was created The “League of Spanish political education”, around which the various components of that 
generation coalesced. The fate of the Generation of 14 was exile abroad in most cases, or interior exile, as in the 
case of Ortega. At the meeting to which I allude it was talked about the various facets of this generation, ending 
with an interesting lecture on one of its most perceptive members, Ramón Gómez de la Serna. About the 
Generation of 14 see the book The Generation of 14. An intellectual adventure, by Manuel Menéndez Alzamora, 
Siglo XXI, Madrid, 2006. 

2 This text, which is crucial to put Ortega’s thought in the whole of philosophy, was published in the Acts of the 
Congress , which were entitled Spanish Association for the Advancement of Science, Volume I. Opening 
speeches, Madrid, E. Arias Press, 1913, pp . 77-88. Such publications, as is known, circulate very rarely, and 
because that this Ortega’s publication remained virtually unknown until the editor of Ortega’s work, Paulino 
Garagorri, introduced in publication of posthumous Investigaciones psicológicas, Madrid: Alianza Editorial, 
1982, pp . 203-218. He is currently in Obras completes vol. I, pp . 642-652. A broad interpretation of this paper 
can be seen in VIth Chapter of my book Ensayos sobre Ortega titled “The three possibilities of the theory of 
knowledge. Comment of a paper of young Ortega", Madrid, UNED , 1994, pp . 133-160. 

3 This work are the lessons 1914-15, Paulino Garagorri published with the title of Investigaciones psicológicas, 
which I quoted in the previous note. 
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centenary, and that later would be picked up in El Espectador IV, 1925 (OC. II, 505-517). The two great 
metaphors refer to the two periods mentioned in the inaugural conference in June 1913. The thesis of the 
two great metaphors had already appeared on the lessons of Buenos Aires, 1916: "We cannot reduce the 
subject to the object, as Aristotle did, but neither the object to the subject, partly as Kant did and Fichte, 
the positivist, resolutely made” (OC. VII, 580) Rather, we should level subject and object, and hence the 
third metaphor appears, the metaphor of the dii consentes. At the end of his lessons Ortega says: 
 

If we had to find the right metaphor to this doctrine we would find it in what I told you in one of 
the first conferences: we cannot like the ancient man reduce the subject to the object, or as modern 
man reduce the object to the subject: we foresee a time in which the future man will try to be fair to 
both and imagine them as those gods of the Etruscans they called dii consentes, fellow deities that 
according to the myth had been born together and will die together. (VII, 662) 

 
He ends commenting that he has announced: "New trends of thought which now occupy the new 

European generations and in some points move in the opposite direction from which triumphed in the recent 
past" (VII, 665). He is referring, therefore, to reform and innovation of the phenomenology of 1900. 

 
2. The article on Max Scheler, 1928 
I discuss next a wonderful text, through which we can understand more accurately what, according 

to Ortega, phenomenology represented. The text was written on the occasion of Max Scheler’s death, a 
thinker, within phenomenology, who had strong influence on Ortega. Scheler died on May 19, 1928 at the 
age of fifty-four years. Ortega published the text in June of that year in Revista de Occidente, and then the 
first of July of that same year in the newspaper El Sol. In 1932 Ortega included his essay in the book 
Pidiendo un Goethe desde dentro [In Search of Goethe from Within] (OC. V, pp. 216- 220). 

 
The article on Scheler, entitled “Max Scheler. A drunk with essences (1874-1928)”, is one of those 

Ortega’s texts to be read carefully, first, for the date and, second, because it is a necessary complement to 
fit Ortega’s philosophy, on the one hand, of course, against positivism, position in which he agrees with 
all transcendental philosophy, including previous philosophy, for example Neo-Kantianism. But, 
secondly, what it is more important, to confront him with this Neo-Kantianism, marking distances that 
never must be forgotten. Indeed, very often phenomenology is confused with Neo-Kantianism by the fact 
that both are transcendental philosophies. But in the confrontation with the Neo-Kantianism and in the 
interpretation of the writing on Scheler the constructivist representationalism of the philosophy of his 
teachers in Marburg must not be taken into account, but another point is decisive when it comes to 
understanding what phenomenology includes on the Novelty against Neo-Kantianism. So, what most 
interests me about this text – indeed, very beautiful – is the characterization of phenomenology, and this 
should not be overlooked, because it is essentially that we are in 1928, the eve of the change of meaning 
of the date of 1900, from being the principle of overcoming modernity, to be its culmination for 
belonging totally to it. So let's see the characteristics of this text. 

First, the rejection of positivism, which, according to Ortega, had emptied of sense the world, the 
world had been emptied by positivism, this rejection is “a mental operation by which, by thinking about 
the world, to evacuate the world, deflate and pulverize it is achieved.” (V, 216) Positivism makes the 
world pure res extensa, pure facts, equipped with an atomic force which get to complicate the matter 
increasingly, reaching to our brain where the same matter continues across circuits, now of electro-
chemical character. The world is a very complex blind machine, whose tiniest part is the subatomic 
matter, from which emergent properties are generated, up to the highest creations of human life that they, 
too, are but various combinations of atoms in multiple measures. The world is nothing more. 

When I quoted the words of Ortega, that according to the positivism the world “was” only pure 
facts, the author of Meditations on Quixote spoke in past tense. I preferred to use the present, because this 
positivism, in the terms in which I have stated, is at the present time the most universal philosophy, 
because it is itself, not just only the vision of philosophers, but also is the “naive” philosophy – because it 
is not professionally – with which the vast majority of the of the natural scientists, including here the vast 
majority of neurologists, computer scientist, and many psychologists and biologists operate. Then, only 
with that, one can think about the high widespread validity of that philosophy. 

Well, the positivist philosophy has emptied of sense the world. This word ‘sense’ is a word that the 
philosopher Gustavo Bueno, on one occasion, described as “insidious” “treacherous”, “deceptive” words. 
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Gustavo Bueno used this expression in a sustained dialogue at a meeting in Gijon1 to answer to my 
definition of culture as the sense of our understanding and appreciation of the world – which serve to 
interact with the world, because culture is nothing other: that animation or spiritualization with which we 
perceive materials or things,2 or with which we endow materiality, be this of whatever type, according to 
which we value and desire thinks and thus we act with them. 

For the positivism there is no sense because all thinks are just facts, i.e., result of other facts. “Fact” 
is what “result” of other facts is. Be mere fact means that facts exhausted his being in being caused, 
therefore the positivist is located in what Husserl called naturalistic attitude, i.e. an attitude that has 
erased or deleted any reference to other beings and that does not enter in the concept of “be made” or 
“being caused”. What it is removed is, therefore, a reference that a being can have to beings who know, 
evaluate or manage or manipulate thinks. For positivism there is no stile of being, that is the only 
condition for there be a sense: “When we find what a thing is, this think has for us sense” (Ortega, OC V, 
217.), while for positivism nothing has to be because it is only a result of a past event, so it is “made”, 
whose only value will be to be a link in the chain of other events. 

Ortega calls this a “frenetic” world because it is out of itself. In that world only causal relations are 
interesting, which by “a shocking coincidence” (ibid.) seem fixed, not arbitrary, and so, despite thinks 
have no being, by “practical gravitation” (ibid.), noting that these relations between them maintain 
stability, that positivist philosophy of science notes that the world was filled by science with machines, 
and the world ended up being the most comfortable and secure world. It was that practice compensation 
what puts the positivists happy, thinking that they were who had made that improvement of life, or that 
this was a result of their philosophy. 

Positivists ignored that the foundations of science were put by philosophers and scientists who were not 
at all positivists, who saw the world populated by beings that were not at all mere facts. Ortega says: 

 
People were not missing, however, who were incorruptible by the mess of pottage of 

technology, economics, mastery over matter. The higher is the latest and most secure man feels to do 
the things he wants, the more urgent he will feel to know what the sense of their own activity is. It is 
the terrible problem of the millionaire who the poor man does not presume: in what you will spend 
your money. These incorrupt people were struggling to let see that denying Sense lacked, in turn, of 
sense; that science itself was an inexplicable fact in a chaos of pure facts; positivism, in short, was an 
inconsistency. But these great people were, after all, of his time and also wore positivist blood in their 
veins. From here they needed a huge detour to get to show that some things were in fact a being and a 
sense. In fact, they could not discover more than the culture. (218 V)  

 
And here comes the twist. First, Ortega writes that at least there were those who faced positivists 

indicating that indeed the world would be meaningless, but at least there was sense in the culture and so 
they discovered that “some things had, in effect, a being and a sense” (V, 218). Ortega attributed the 
flourishing of these philosophies restorative of sense in a world emptied of any meaning, to the neo-
Kantian and neo-Hegelianism of the century, with its peak in 1900. Thus, compared with positivism, 
Neo-Kantianism assumes that the meaning is in the culture, it lets the positivism with his thesis that the 
world is the set of facts, so that the world does not make sense, but human life itself creates meaning 
through culture. Culture is the repository of meaning. 

And the radical change comes now, because, if these philosophies assumed that it was true that the 
world did not make sense but only culture was sense or meaning, there is another philosophy that appears 
right then and which exceeds the neo-Kantian position. But although Ortega gets a correct result, his 
argument is based on a misconception of culture. In a text on Meditations on Quixote I read that same 
year of 2014 in another Congress, this time to celebrate the centenary of the publication of Ortega’s first 
book, I show how Ortega operated with two concepts of culture, culture as world sense, and culture as 

                                                 
1 The Meeting was held at the Foundation Gustavo Bueno, the year 2002 – if I remember – about Ortega’s 

philosophy. 
2 This is Husserl’s analysis in Ideas II, whose third section, the constitution of the spiritual world, is not but the 

beginning of Husserl's phenomenology of culture, a subject to which he devoted numerous texts, especially 
under the topic or item of opposition nature / spirit [Natur / Geist], where spirit is nothing but culture, being this 
subjective or objective. For the phenomenology of culture, see by the authors Teoría de la cultura, Madrid: 
Synthesis , 1999, especially, ch. II. 
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high culture.1 Because, according to Ortega “in man, culture is only a corner” (Ibid.). This sentence is 
very important because it puts us on the track of the concept of culture, with which Ortega operates here, 
because culture is mainly for Ortega only high culture, i.e.: Science, ethics, art. And to avoid all mistakes, 
Ortega says: “Science, ethics, art, etc., seem excellent endeavors, as long man does not hollow his voice 
enumerating them. Because then the harsh truth is incorporated in us and invites us to underline the 
modest credit of such cultural powers.” (ibid.)  

It is sure that this thesis is not clear in Meditations on Quixote. I explain in the paper cited in note 
10 a mixture that occurs in Ortega, who starts from the culture as high culture, but in Meditations on 
Quixote another concept of culture emerges, culture as sense or meaning, as the logos by which we 
interpret reality, that reality that channels tasks we must perform in human activity. As that occurs in the 
most elementary perception, or in the home furnishings, or in the more humble tool, like a hammer, it is 
sure we are then not talking about high culture. But soon Ortega will slide the notion of culture as high 
culture, even in Meditations on Quixote,2 as I show in the quoted text. 

And now the key announcement of the turn comes that begins on that date, of which Scheler is 
privileged heir, and in which Husserl plaid the leading role, the beginning of the phenomenology for 
which also Ortega signed up in those years. The change was to discover that the meaning was not only in 
high culture, in that culture that was only a small part of the human life, for Ortega “Science, ethics, art”, 
but sense is in all things: 

 
Today [1928] we feel fabulous that thirty years [1898-1900] ago was necessary to spend so much 
trouble and so tiptoe on tiptoe to glimpse at vaguely utopian distance something that shows being and 
sense. The gigantic innovation between that time and ours has been Husserl’s “phenomenology”. 
Suddenly the world is caught on and began to ooze sense from every pore. The pores are the things, all 
things ... Each of these things began calm and resolute to be what he was, to have a specific and 
unchanging way of being and behaving, to have an “essence”, to consist of something so fixed or, as I 
say, to have a “consistency” (ibid.). 

 
3. The renewal of philosophy in the twentieth century in theory and in practice 
With all that we have said, we can clarify what the philosophical renewal in the twentieth century 

involves. We have, according to the above, two key elements in the renewal of philosophy, first, in front 
of the previous philosophy, all of which put mediation for knowledge of things, putting intuition as the 
first contact with thinks exceeds the representational philosophy of modernity. Front representations as 
contents in the consciousness, representations to which the impossible miracle was attributed, that it gives 
us the knowledge of what represented is, phenomenology defends the direct donation of things through 
intuition. So the renewal lies in the opposition to the modern era, which is based on the construction, and 
to the antiquity, in which the object dominates, without the object itself has nothing to do with the 
subject, which can only receive the impregnation of the object to know it. The modern miracle comes 
from that, if all knowledge is representational, always we need a representation to access to the things, so 
the representation can never leave the representation, and if I ever get out, I needed no more 
representation, thus the scheme of representationalism was invalid. The problem starts from taking as 
model of knowledge to model the way science approaches to things, assuming that ordinary knowledge is 
unreliable. Because ordinary knowledge is not reliable for specific practices of great technical precision, 
man deduces ordinary knowledge is misleading in every occasion, echoing an inveterate Platonism, in 
which the doxa is considered pure deceptive appearance. The only knowledge then admitted is the 
scientist, who is indeed a knowledge that tries to solve problems, and for that proceed by constructivist 
mode: produces a hypothesis to solve a problem and according to it tries to explain the data, adjusting to 
the hypothesis or changing those assumptions if not ratified. But always it forgets that science is always 

                                                 
1 See by the author “Meditaciones del Quijote, un libro de encrucijada” [Meditations on Quixote, a book of 

crossroads], in SCIO. Revista de filosofía, No. 10, November 2014, 127-143. The evaluation of El tema de 
nuestro tiempo I make in my paper "La recepción de la fenomenología y su filosofía en torno a El tema de 
nuestro tiempo” (in Guía Comares Ortega y Gasset, ed. by Javier Zamora Bonilla, Granada, Comares, 2013) is 
also based on Ortega’s use of this two concepts of culture. See op. cit. pp . 47-67. 

2 Note that the neo-Kantian concept of culture as high culture: science, morality, art, predominates in Ortega, 
although Ortega’s base is the phenomenology of culture of Meditations on Quixote, what makes the concept to 
be unstable, and it could be a good explanation for its almost total disappearance of that category in the Ortega in 
the last twenty years of his life. 
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late, always comes when we are in the world and know by intuition all the terms of the science, which 
were not a result of any hypothesis. 

We have secondly the sense in which all things are given to us. Ortega thought that the Neo-
Kantianism had not seen that, in what he is right, but does not take into account in his paper that he had 
said in Meditations on Quixote that culture is the logos with which we understand things just to ensure 
their use, management, understanding the limits that are channeling and classify things. And nothing 
more is culture. 

Both points, intuition and sense are different and, of course, Ortega became aware of them only 
when he read Husserl’s Ideas of 1913, because in 1912 Ortega still has a constructivist notion, though he 
assume that things give themselves in an idea, in a sense1, but this is the idea constructed by the science. 
But I think that phenomenology begins to be effective when the sense is no longer a mere social or 
scientific construction settled in culture to become the way a thing – or even the world as a whole – come 
to manifestation and the way those thinks behave, the way we have to count on to face action. The sense 
is then the being of the thinks, which gives itself to me, what includes a style of being on which I always 
must count in my insertion in the world, in which I am always acting. To the extent that the thing has a 
way of being, it is not a mere fact, because that style of being carries with it a way of behaving that 
knowledge assumes, because knowing is just that: learning to know2, learning the way of being of a thing, 
so his behavior with me if I approach or use. 

Thus, with phenomenology the twentieth century transcends positivism radically because it 
rediscovers the sense; things and the world that hosts them have a being; but this means they have a style 
or way of being, on which we necessarily count in our life. Thus representationalism is overcome because 
the world and things are given to us directly without there being any representation thereof. That does not 
empty the mental life, because this is the set of habits of recognition, valuations and action within which 
we live in the world. This meaningful life precedes the so called culture as science because it is its 
condition, because the science is irremediably living on that immediate life, and not vice versa, as 
proposed in the Neo-Kantianism: immediate life, of science. With this we have explained the great 
change or renewal of philosophy in the early twentieth century, accomplished between 1900 and 1913, 
with criticism of psychologism and constructivism, which Ortega understands with the metaphor of the 
dii consentes he proposed in 1915 but that is rooted in the speech of 1913 “Sensation, construction, 
intuition.” 

But with these explanations we have given a reason for the renewal of the theory. But there’s a 
second line of renewal, consistent with the above, but less clear than that concerning the renewal of the 
theory. It is the renewal of practical philosophy. I say it is less clear because in regard to the practical 
reason there has been interference that has darkened this renewal. I propose the remaining pages as a trial. 
We have, first, the phase corresponding to that what Ortega attributed to Neo-Kantianism, which, in 
accordance with positivism, assumes the nonsense of the world, but proposes the sense of high culture: 
science and ethics. Well, this neo-Kantian line has interfered with the renewal of practical reason. For if 

                                                 
1 Until the publication of the volume VII of the Obras completas, we did not know precisely when Ortega left the 

Neo-Kantianism. Indeed, in the lectures he gave at the Ateneo de Madrid, in December 1912, one can still 
perceive a neo-Kantian tendency. See the two new published texts of this year: “The ‘idea’ in Plato” and  
“Current trends in philosophy”, OC respectively, VII, pp. 221-231 and pp. 232-269, especially, the first text, p. 
230, where a full constructivist sentence appears, which otherwise had appeared in the Cartas de un joven 
español [Letters of a Spanish young], and the “Ensayo de estética a manera de prólogo” [Essay of aesthetics as a 
prologue], where Ortega says: "That I see going up over the horizon and hesitating upon the elongated clouds of 
dawn like a golden amphora is not the sun, but an image of the sun” (OC. I, p. 669). Well, in 1912 he said, “so 
what we see going down in the twilight of the evening by the West is not the sun, but our image of the sun. The 
actual sun, sun res [thing] is still, as a pontoon anchored in astronomy books. This reality is the reality of the 
concept” (OC. VII, 229). We are reminded of that letter to his fiancée, in June 3, 1907, in which he said that the 
earth was not round in the eyes but in science: “In astronomy”, Cartas de un joven español, p . 552. 

2 Husserl, Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge, Husserliana I, p. 113: „Husserl writes in German 
„Kennenlernen“. This verb is literally get to know, to make acquaintance, but one must not forget the nuance 
involved in the root, that knowing is actually "learn" [lernen] that involves taking and become familiar with the 
way of being of the known thing. In the two Spanish translations we have of the Cartesianische Meditationen, 
this detail is ignored. See in M. A. Presas’ translation, p. 136; in Gaos and García- Baró, p. l25, 2004 edition. 
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in the knowledge, in theoretical renovation, phenomenology, considered as a whole – that is, taking into 
account both the School of Munich and the entire phenomenologist – imposed renewal, the same has not 
happened in practice renewal, where I think it continued to operate Kantianism. The main reason I see in 
the fact that ethics was the stronghold that could combat the reduction operated by the positivist 
philosophy. If after the scientific development which, with the mediation of positivism, the world was 
emptied of meaning, only ethics saved philosophy, so much as ethics has largely gone in the modern 
world to be first philosophy, as the last stronghold of philosophy, so that argument by which the 
hollowing operated by positivism stopped. 

But here the question arises whether the expected renewal promoted by the philosophy, i.e. mainly 
by phenomenology, had nothing to say in that regard. For in my opinion it had a lot to say, and it said, but 
there was another important interference, or rather two significant interferences, which allowed the 
Kantian ethics inspires on all the time, or at least the more powerful currents of ethics. The two 
interferences are, first, the fact that Husserl did not publish his research on ethics, i.e. the personal notes 
for a phenomenological ethics. And second, the fact that Scheler, who did it, had first a life under severe 
jolts that could subtract intellectual-academic authority; and then what is more important, his early death 
prevented the phenomenological renewal of practical philosophy entered in the discourse, moderating or 
expanding Kantian ethics in a more Aristotelian direction in which ethics became an ethics based on 
intuition of goods and values. 

I explain. Scheler’s criticism of Kantian ethics is of its formalism. Husserl rejects that ethics as 
well, putting behind ethics a pure will that were not determined by an object (see Hua XXXVII, 214 s.). 
The phenomenological analysis of the will indicates that, according to the principle of intentionality, also 
the will must want something, want to realize a value or get a fine. The will, which is to want something, 
is so linked to evaluate as the intensity to the tone or extension to color (ibid.). But these analyzes, which 
Husserl read in the lessons on ethics in 1920 and repeated in 1924 (Hua XXXVII) were not known and 
were not effective. Then, Scheler’s falling out of the philosophical horizon, mainly by his early death, 
also took his ethics, by some definitions that he could have given about the somewhat spectral values as 
entities that do not fit well with the obvious reference of values to the subject who esteems them. But by 
dismissing the theory of values for some of these expressions, the baby was thrown with the bathwater. 
After Heidegger talking about values stopped, even to “think about values” was blasphemy, as it says in 
the Brief über den “Humanismus”.1 This, ethics was a repetition of the Kantian principles. Only very 
recently has begun to take seriously the values, understood principally as desirable situations of social 
organization, for example, in the case of justice; or as the fulfillment of expectations of life, etc. But the 
fact of interference or lack of coherent development of theoretical and practical renewal has led, in my 
opinion, to a delay in ethical renewal or at least a lack of clarity in the relevant part of practice renewal. 

Anyway, in Ortega’s trajectory we have two models, on the one hand, his perfect understanding of 
the place the practice renewal has. The most important metaphor of his philosophy is the renewal 
regarding practice, the metaphor of the archer. Life is like an archer aiming at a target. Ortega does not fit 
in the Kantian option of a pure will, because we must always aim at a target, there is the want of a goal. 
Second, as a consequence, human life is subject to the fulfillment of its ideals, that is, the achievement of 
values. We cannot do without these. Moreover, if philosophy is to know about ends, last things, it is 
because only the philosophy puts us in the purposes or goals. 

However, halfway through his career, Ortega misses an ethics, i.e., he misses a rational reflection 
on the criteria that should govern the evaluation of our behavior in the face of such ends. Even he 
promises to write this ethics, but it remained unrealized. However, at the same time, because since the 
beginning the principle of Ortega’s ethics is performing Pindaric principle of “be who you are”, since the 
early thirties Ortega will devote many texts to the theme of vocation and profession because compliance 
of the Pindaric mandate rests on these points, because the vocation is fulfilled in the profession. Therefore 
Ortega shows signs of the direction of his ethics, to a concrete ethics of the vocation and of the 
profession, marking the paths of renewal also of practical philosophy; though in treatments of 
professionals of ethics these teachings Ortega’s have had little or no impact. 

 

                                                 
1 “Das Denken in Werten ist hier und sonst die größte Blasphemie, die sich dem Sein gegenüber denken läßt”, 

Heidegger speaks on Gog as value, but the sentence could be applied to all things because saying something is a 
value would take it his dignity. Brief über den “Humanismus”, Gesamtausgabe, 9, 349. 
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Анотація 
Сан Мартін Хав'єр. Задля оновлення філософії. Мета статті – показати, які зміни запровадила 

феноменологія на початку ХХ століття, з погляду Ортеги. Для цього обрано, по-перше, промову Ортеги 
1913 року, в якій філософ визначає засади класифікації історії філософії (параграф 1), надаючи інтуїції 
першорядного значення, що перевершує моделі давнини й сучасності про знання. У другій частині 
прокоментовано текст Ортеги про Шелера, в якому мадридський філософ, хоча й помилково розуміючи 
культуру, тлумачить відмінність між неокантіанством і феноменологією залежно від місця розташування 
ними смислу – в культурі чи в самих речах. Третя частина присвячена підведенню підсумків, зокрема 
висловлено припущення, чому реформа філософії не просунулася на рівні з реформою концепції практичного 
розуму, започаткованою Кантом. Ключові слова: історія філософії, культура, смисл, знання, етика. 
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FRIEDRICH NIETZSCHE’S PHILOLOGICAL METHOD  
AS A PREAMBLE FOR HIS LATER CRITICAL-GENEALOGICAL METHOD:  

A REINVENTION OF RATIONALITY 

 
A deep analysis of Nietzsche’s philological works reveals the core arguments of their estimation merely as a 

mistake of youth and the prejudices they come from. The author opens one of the promising fields on future Nietzsche 
research that is the development of the Genealogical Method in Nietzsche, starting from his philological works and his 
lessons on the History of Greek Literature in 1874/76, and culminating in his more generic writings. This approach 
demonstrates the way the standard assumption of a rupture and discontinuity in Nietzsche’s methodology (from a 
romantic to a positivistic-illustrated, and from an illustrated to a more poetical type of Philosophy) can be easily 
refuted by these missed texts. It is concluded that the place where all nietzschean thoughts about Classical Antiquity 
and Nietzsche’s late writings can be integrated is Geschichte der griechischen Literatur. Apart from the 
methodological issue, there are in this work several concerns which are also present throughout all nietzschean 
writings, such as criticism of metaphysics, Kulturkritik, and Bildung as an instrument for human perfection. Keywords: 
Nietzsche, critical-genealogical method, Nietzsche’s philological writings, Nietzsche’s Nachlass. 

 
1. The Significance of the Posthumous Philological Writings in Nietzsche’s Work. Short 

History of their Reception. 
Beneath the surface or every phenomenon there is always a plethora of underlying heterogeneous 

elements, forces and influences. This can be also affirmed for a Philosopher’s work. For a long time, 
some monumentalist longing had considered a writer’s work only and exclusively his published legacy. 
All other working materials, in the case they were still available, were just considered expendable if not 
even blemish for the understanding of the eternal character of their classicity. With the passing decades of 
20th century, a historical-critical perspective about these materials turned its gaze to this documents that 
were not meant for publication. Collected letters, private notes, project sketches, other writings or 
academic annotations, each one of them gained a new value for the better understanding of the 
mechanism of more binding thoughts. The common belief in the purity of Cultural images just by means 
of sole inspiration lessened, and the idea of genetics of thoughts by trial and error spread instead.  

In the case of Friedrich Nietzsche, it was Martin Heidegger who emphasized the significance of his 
posthumous writings or Nachlass in its dazzling immensity2. Heidegger didn’t claim the right, as 
Elisabeth Förster-Nietzsche on the contrary did, to publish in the name of Nietzsche a single compilation 
of posthumous fragments in the form of a final work titled “Wille zur Macht”, because that would mean 
to succumb to the bad habit of considering valid only what it is meant to be published3. Nevertheless, 
Heidegger was perfectly aware of the value of these materials which Förster-Nietzsche’s own vanity had 
saved from getting lost, to the extent that he points out that many doctrines of late Nietzsche 
(Übermensch, Wille zur Macht, etc.) originate in those notebooks4. Critical editions of the complete 
Works and documents of a writer are from that moment a high priority in the editorial research: Hegel, 
Schelling, Hölderlin, Marx, or even Heidegger among many others, they all have at last a critical edition 
to observe the history of their transmission (Überlieferung). With respect to Nietzsche, and after several 
unsuccessful attempts5, we have since 1967 the Friedrich Nietzsche Werke. Kritische Gesamtausgabe 
(KGW), edited by Colli and Montinari and published in 1984 as a more manageable edition named 

                                                 
1 This Project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein. 

2 For a critical consideration about the value of the Nachlass, see Sánchez Meca, D., Introducción general a la edición 
española de los fragmentos póstumos, in: FP I, pp. 15-34. 

3 Against all falsifications made by Förster-Nietzsche and Peter Gast motivated by their longing for classicity, Karl Schlecta 
defended the thesis that the late Nietzsche had renounced to publish a work with materials from his Nachlass. This is the 
reason why he published anew this posthumous although this time without any systematicity. See Nietzsche F., Werke in 
drei Bänden, Schlechta, K. (ed.), Hanser, München, 1956. 

4 See Heidegger, M., Nietzsche, vol. 1. 1988, Stuttgart, Neske, 1998, p. 6 and forward. 
5 For a short description of these attempts, see Sánchez Meca, D., Op. cit., pp. 16 and forward.  
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Kritische Studienausgabe (KSA). Besides, this KGW edition was the source for th e translation into 
Spanish of Obras Completas (4 vols.) and Fragmentos Póstumos (4 vols.), both edited by prof. Diego 
Sánchez Meca and published with support from SEDEN (Sociedad Española de Estudios Nietzscheanos). 
Such critical editions confirm the need of a related accurate critical research. In regard of Nietzsche’s 
philosophical posthumous fragments, this aim has been certainly achieved, and nobody can today 
conceive Nietzsche’s work without this collection of writings. 

However, something very different happened in the case of the Philologica or posthumous writings 
during Nietzsche’s teaching period in Basel, as well as his early writings on Greek and Latin Philology. 
Like Diego Sánchez Meca points out, “we just need a quick look over the topics of the available literature 
about Nietzsche until the 1970s to realize a barely interest on his philological writings”1. We can find in 
the specifics of these materials composed or dedicated for the philological teaching the paradox that, on 
the one hand, this early period of Nietzsche’s intellectual production has been of little interest for the 
philosophers, because (they claimed) nothing useful can be found there other than their character as a 
preamble or even a counterpoint for his truly later thoughts. On the other hand, philologist considered 
Nietzsche – especially after the verdict of Wilamowitz-Möllendorf and the anathema of his colleagues – 
someone who was lead astray from real Philology. As a result, both sides estimated Nietzsche’s 
philological Works merely as a mistake of youth2.  

Nonetheless, a deeper look at this writings will reveal the core of these arguments and the 
prejudices they come from. First of all, this hypothetical phase of “Nietzsche as a Philologist” is not as 
short as they believe: in strict sense, this period begins by his time at Schulpforta in 1858, and its 
concludes with his giving up in 1879 after his experience in Bonn, Leipzig and Basel – it takes hence 
more than 20 years of his life. Secondly, in a broad sense this period does not end “cleanly” after his 
resignation, but rather his achievements will walk with him beyond his critical philosophy until the end of 
his life, as many recent studies are now starting to show. Being part of the Nachlass, Basel Vorlesungen 
alone use the last four sections of the five sections which compose the Abteilung II in the KGW. This 
KGW has reported the significance of these materials, which were entirely published for the first time 
from 1993 through 1995, as well as in the first two volumes of the Obras Completas in Spanish language 
with support of the SEDEN (Sociedad Española de Estudios Nietzscheanos). The specific circumstance of 
this recent publication might partially justify the lack of attention and understanding referring these 
writings to date; but from now on, there is no valid excuse for a probable inattention. Those words uttered 
by Heidegger for the Nachlass in general can be hereby specifically applied for the Philologica, as we can 
trace in them some essential clues contained in Nietzsche’s latest thoughts, like for example the influence 
of Antiquity and the confrontation with the science of it or the first evidences of his genealogical 
methodology3. This hypothesis was formulated by Andler back in the 1920s, but “successfully” ignored 
after that4. It raises the doubt about the significance of the Philologica in Nietzsche’s work, noticed also 

                                                 
1 Sánchez Meca, D., Introducción al volumen II, in: OC II, p. 15. See also Hildebrandt, K., Nietzsches Wettkampf mit Sokrates 

und Plato, Dresden, Sybillen, 1922, p. 75; Howald, E., Nietzsche und die klassische Philologie, Gotha, Perthes, 1920, p. 7; 
or Vogt, E., Nietzsche und Wettkampf Homers, in: Antike und Abendland 1962, (11), pp. 103-113. 

2 Hermann Diels, in a Speech at the Königlichen Preußischen Akademie der Wissenschaften in Berlin would say: “Friedrich 
Nietzsche ist aus den Reihen der strengen Wissenschaft, die ihm früh, zu früh, ihre Kränze reichte, in das Lager der Gegner 
übergegangen. Dieser Schritt war innerlich längst vorbereitet. Denn von Jugend auf war seine Seele mehr künstlerisch als 
wissenschaftlich angelegt. Der laute Beifall seiner Freunde und die vorsclmelle und, ivie man jetzt wohl allgemein 
zugestehen wird, unberechtigte Überschätzung seiner Lehrer konnte ihn nur zeitweilig darüber hinwegtäuschen, dass er 
sich in der Wahl seines Berufes vergriffen. So genügte ihm die Wissenschaft nicht mehr, weil er ilir nicht genügte. Seine 
gelehrten Jugendarbeiten sind zwar lebhaft, zum Theil glänzend geschrieben, aber unmethodisch gearbeitet. Es sind Spiele 
des Witzes, blendende Einfalle, im besten Falle vage Ahnungen des Richtigen , aber niemals und nirgends strenge 
Wissenschaft”. Diels, H., Eine Rede über Wissenschaft und Romantik, in: Sitzungsberichte der könig. preußischen 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 23. Januar 1902, (4), pp. 31-32. 

3 Nietzsche’s early philological hermeneutics and its pre-genealogical methods have been explained by Figl, J., 
Hermeneutische Voraussetzungen der philologischen Kritik. Zur wissenschaftsphilosophischen Grundproblematik im 
Denken des jungen Nietzsche, in: Nietzsche Studien, vol. 13, 1984, pp. 111-128. 

4 “On peut suivre, dans les Philologica les marches et contre-marches de cette methode nouvelle qui se cherche (*). Elles 
symbolisent le mouvement général de la pensée nietzschéenne […] Comment ne pas reconnaître que Nietzsche projette ainsi 
dans l'histoire impersonnelle revolution de sa pensée proper?” Andler, C., Nietzsche, sa vie et sa pensée, Editións Bossard, 
Paris, (2nd ed. 1921), p. 96. 
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by Crusius in the Vorwort to the Großoktavausgabe (GA) according to Holzer’s design1. Nowadays, we 
are confronted by few case studies – mostly slightly unfocused. Nevertheless, we can predict an 
unstoppable reconsideration of this writings. As C. Benne has recently claimed:   

 
In der Nietzscheforschung hingegen ist die philologische Herangehensweise an 

Nietzsche heute nicht mehr umstritten. Der philologische Imperativ in Nietzsches Werk ist 
so stark […]. In der Nietzscheforschung ist die Philologie, ganz im Gegenteil zu den 
Mainstream-Literaturwissenscahften, wieder zur Avantgarde geworden […]. 
Mögliecherweise kann die Nietzscheforschung sogar zu einer Wiederbelebung der 
philologische Tradition insgesamt führen, wenn sie auf ihrem Weg nur fortschreitet.2  
 

 
2. The Significance of Vorlesungen über Geschichte der griechischen Literatur from 1874/76. 
Any updated study about Nietzsche’s Philologica has to point in my opinion the significance of an 

essential writing of Nietzsche at Basel, i.e. the Vorlesungen über Geschichte der griechischen Literatur 
(GGL) from 1874/76. We are talking here of a course in two parts delivered by Nietzsche during winter 
semester 1874 and winter semester 1876. In Crusius’ opinion, this text is “eine Quintessenz” for the 
Sonderkollegien and Übungen previously taught3. The lesson was edited for the first time in 1912 in the 
second volume of the Philologica “Unveröffentlichtes zur Litteraturgeschichte, Rhetorik und Rhythmik4, 
although in an incomplete form. This defect was not solved until 1995 by the complete edition of the 
Kritische Gesamtausgabe by Fritz Bornmann and Mario Carpitella5. As Carlotta Santini remarks: “Si 
tratta infatti del corso più complete, più longo e più organic del suo Nachlass e quello per cui Nietzsche 
spese maggiori forze per concepirlo ed elaborarlo” 6. More than a text perfectly accomplished, these are 
rather teaching materials in the form of a script for the public lecture, created in the context of the 
academic freedom of a professor and an academy that became more and more estranged each time. The 
idiosyncrasy of these materials, in addition to the fact that they were scientifically published for the first 
time only recently, produced as result that GGL remains a text scarcely studied by the 
Nietzscheforschung, let alone the Classic Philology in general7. As well as for the common problem of the 
reception of the Nachlass and the Philologica, this detail has led to a conflict between what GGL really is 
and what GGL seems to be. May it serve as an example of the assessments of contemporary philologists 
like Gherardo Ugolini, who does not see any relation between GGL and other text of that period such as 
Der Gottesdienst der Griechen which he criticizes for showing a “ziemlich traditionellen 
Darstellungsmuster”8. Other studies, such as the investigations made by Carlota Santini or Barbara von 
Reibnitz, didn’t understood fully the originality of its exposition, even though they are otherwise bright 
dissertations which clarify many other contents of GGL (especially GGL III). According to Santini, for 
example, many materials exposed in GGL “sono solo relativametne originali, poiché nelle vaste sezione a 
carattere compilativo Nietzsche riprende liberamente o letteralmente i resoconti dei manualli 
dell´epoca”9. As I say, this is correct but only partially. For it is true that Nietzsche uses many modern 
Handbooks to compose GGL, but it is also true that the way to organize those contents is anything but 
typical, and any observant gaze will find there the first attempt in Nietzsche’s work to built a genealogical 
historiography in terms of the Wille zur Macht. It is not my aim to depreciate Santini’s or von Reibnitz’s 
                                                 

1 “In dieser Richtung liegt auch, nach Holzer’s planvoller Auslese, Zweck und Ziel der ganzen Veröffentlichung. Was bedeutet die 
Fachstudien für Nietzsche’s Persönlichkeit und selbständige Schriften? Wer mit diesem Gedanken die Vorlesungen durchgeht, 
wird auf Schrift und Tritt halt machen und einen Fund mitzunehmen haben”. Crusius, O., Vorwort in: GA, 18, p. X. 

2 Benne, C., Nietzsche und die historisch-kritische Philologie, Berlin/New York, 2005, p. 358. 
3 GA 18, p. 323. 
4 GA 18, Abt. III.2, pp. 1-128 (GGL I/II) y pp. 129-198 (GGL III). 
5 KGW II.5, pp. 1-353. 
6 Santini, C., Nietzsche e la Grecia. La riflessione sul mondo greco nelle Lezione di Basilea, Tesi sostenuta a Parigi il 5 

Settembre 2012, Università del Salento – Paris IV (Sorbonne), p. 2.  
7 As an exception, we can find the aforementioned doctoral thesis by Carlotta Santini, as well as Barbara von Reibnitz´ paper 

Vom “Sprachkunstwerk” zur „Leseliteratur”, in: Borsche, T./Gerrantana, F./Venturelli, A. (ed.), “Centauren-Geburten”. 
Wissenschaft, Kunst und Philosophie beim jungen Nietzsche, Berlin/New York, 1994. 

8 See Ugolini, G., Philologica, in: Ottmann, H. (ed.), Nietzsche Handbuch, Leben-Werk-Wirkung, Metzler, Stuttgart, 2000/11, 
p. 167. 

9 Santini, C., Op. cit., p. 2. 
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researches, which have revealed indeed many aspects of GGL unknown to date. My only concern is the 
fact that the difficulties and complexity of a text such as GGL lead often to some dislocations which only 
a meticulous historical-critical reading can solve1.  

A critical research of Geschichte der griechischen Literatur from 1874/76 (in two parts: GGL I/II 
and GGL III) requires therefore to recognize the historical-critical nature of the text. For that purpose, we 
will use the critical edition in KGW II.5 and the translation into Spanish made by me along with prof. 
Diego Sánchez Meca in OC II. A critical research of this text should therefore be divided in two parts: a 
first theoretical part [I] organized around the definition of nietzschean (philological) method in collision 
with the contemporary (philological) method by that time; and a second part [II] devoted to GGL itself, in 
order to show the way Nietzsche puts into practice the critics formulated in the first part. Generally 
speaking, both parts flow spirally from the very same center of Nietzsche’s permanent concerns since his 
early writings: Kulturkritik and the question of Bildung. These concerns continue uninterrupted until 
1878, when Nietzsche writes Menschlich allzumenschlich, his first philosophical work in sensu stricto. In 
1879 he will leave his job as a professor in Basel. The destiny of Nietzsche’s work from this point on is a 
larger discussion. But we can tell beforehand that our treatment of the Philologica from the perspective of 
a non teleological, historical-critical method anticipates the genealogical method in the forms in which it 
will materialize from that point forward. In contrast to the standard assumption of a rupture and 
discontinuity in Nietzsche’s thoughts as defended by the establishment of the Nietzscheforschung to date, 
we can conclude instead that there is a certain methodological continuity throughout all his work.  

 
 

3. History of Greek Literature, Rhythm and Great Style: Is Nietzsche a Philosopher of 
Irrationality? 

For a long time, academic studies on Nietzsche’s reception of antiquity focused uniquely on a 
single work: Die Geburt der Tragödie (1872). This essay, so it was thought, was the quintessence in early 
Nietzsche’s writing; and many cultural monuments, such as Russian Silver Age starting on the late 19th 
century or some Avant-gardes were sumptuously built on the thesis contained in that book. Nevertheless, 
the habit of considering Nietzsche a Classic just because of a few single works seems today quite 
unscientific, on the grounds that nowadays no literary creation can be analyzed without reference to its 
specific context anymore. In this regard, it must be outlined the Critical Edition of Nietzsche’s writings – 
published works as much as his Nachlass. A historical-critical perspective which can finally scope the 
fluid conception of their “emergence” (Entstehung) is therefore needed. 

The idiosyncratic editing of Nietzsche’s works throughout the 20th century meant that the Lectures 
which Nietzsche gave in 1874/76 on Greek Literature Geschichte der griechischen Literatur (History of 
Greek Literature) was scientifically published for the first time only in the late 90s, something that makes 
its content a gold mine for contemporary research on Nietzsche. In this text, Nietzsche attempts a specific 
approach to the Greek question, summarizing to date all his efforts on that subject from his early works, 
but in this case introducing a methodological element which he also made use of in his late work. This 
element is the Genealogical Methodology. The Texts on History of Greek Literature from 1874/76 are in 
this respect a genuine and essential link to the whole nietzschean work, and a key element for the 
understanding of the whole scientific criticism of 20th Philosophy of Science (e.g. Michel Foucault). 

One of the more promising fields on future Nietzsche research is the development of the Genealogical 
Method in Nietzsche, starting from his philological works and his lessons on the History of Greek Literature 
in 1874/76, and culminating in his more generic writings. In my opinion, this open horizon has to 
demonstrate the way the standard assumption of a rupture and discontinuity in Nietzsche’s methodology 
(from a romantic to a positivistic-illustrated, and from an illustrated to a more poetical type of Philosophy) 
can be easily refuted by these missed texts. My idea of an empirical critical-historical continuity in 
Nietzsche tends to see the romantic approach taken by Nietzsche in some of his books (such as, for example, 
Die Geburt der Tragödie) as an exception, influenced by several personalities of that time like A. 
Schopenhauer and R. Wagner, but not bearing much relation to the line of continuity between Nietzsche’s 
early philological works, his works in the middle period in the 1870s, and extending finally to his late works 
                                                 

1 See Sommer, A., Von Nutzen und Nachteil kritischer Quellenforschung. Einige Überlegungen zum Fall Nietzsches, in: 
Nietzsche-Studien, v. 29, Walter de Gruyter, Berlin/New York, 2000.  
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in the 1880s. In view of the lack of any studies to date on Nietzsche’s lessons about History of Greek 
literature, it is needed now to demonstrate with the help of the newly discovered text this hypothesis which 
could certainly change the understanding of some important features of nietzschean philosophy. 

Considering the fluid nature to the entire nietzschean work, it is very improbable to find an 
absolute coherence in Nietzsche’s writing. However, if there is a place where all nietzschean thoughts 
about Classical Antiquity and Nietzsche’s late writings can be integrated, that is Geschichte der 
griechischen Literatur. One of the main questions raised in GGL is: how did ancient Greeks manage to 
produce a classical literature? Or in other words: What can we learn from them in order to write in a 
classical way today? What makes a classical classical? The key to answer this question revolves around 
the idea of Kunstmässigkeit of classical artwork, that is to say its compliance with a law. One of the 
features shown by the analysis of Greek literary genres in terms of Wille zur Macht was their strict formal 
rigidness. This is an essential part of aesthetical experience in Antiquity, materialized by its orality as 
Rhythm and effect (Wirkung) on individual and community. According to Nietzsche, the power of 
Rhythm has a sort of religious nature, because this is the way old Greek tamed divine forces and 
transformed chaos into beauty. If we have something to learn from them, that is their Great Style (Grosser 
Stil), by means of which Greek harmonized forces of heterogeneous provenance. Against the erroneous 
vulgate that considers Nietzsche a Philosopher of irrationality, we discover rather an implementation of 
self-control through discipline (Züchtung). In Nietzsche’s opinion every aesthetical paradigm is an ethical 
paradigm as well. Nietzsche’s philosophy is an evidence of his commitment to this belief. 

Apart from the methodological issue, there are consequently in History of Greek literature several 
concerns which are also present throughout the whole nietzschean work, such as criticism of metaphysics, 
Kulturkritik, and Bildung as an instrument for human perfection. Nietzsche’s “historical Philosophy” 
analyzes the values of Antiquity in connection with its uses for modernity. Classical education, formal 
education, self-control, all these refer to the same question: what can we learn from past? In this context, a 
central idea in Basel Vorlesungen and GGL specifically is that precise contents are not as important as the 
practical processes of assimilate them (einverleiben) in the marks of our infinite possibility for upgrading 
and betterment. Nachahmung vs. Nachbildung. In contrast to modern philological scholasticism, 
Nietzsche’s philology becomes philosophy, and so it returns to the propaedeutical goals of the discipline.  

Thanks to the highly detailed genealogical research contained in it, GGL displays therefore two 
different ideas about Culture (Kultur): one classical based on orality, and one modern based on literality. 
The first one is productive, the second merely reproductive. The first is built by and for the polis. The 
second is made by and for modern individuality. As a consequence, it can be affirmed that the breach 
opened by nihilism in our time is not only an epistemological breach, but also an aesthetical and ethical 
one. The genealogical studies on literary genres, works and authors of GGL reveal thus a new perspective 
about Nietzsche’s conception of science and arts. And the famous imperative of GT that we “view 
science through the lens of the artist, and art through that of life” (“Die Wissenschaft unter der Optik des 
Künstlers zu sehen, die Kunst aber unter der des Lebens…”1) gains now, beyond any kind of 
metaphysical digression, a new meaning.  

 
Анотація 

Аріас Р. К. Філологічний метод Ф.Ніцше як преамбула до його пізнього критично-генеалогічного 
методу: перевинайдення раціональності. Глибокий аналіз філологічних праць Ніцше розкриває головні 
аргументи на користь їхньої оцінки лише як помилки юності й упереджень, з яких вони походять. Автор 
відкриває нове поле досліджень Ніцше – розвиток генеалогічного методу, починаючи від філологічних праць 
і його лекцій з Історії грецької літератури 1874–76 рр. і завершуючи більш загальними працями. Цей підхід 
демонструє, що усталене припущення про розрив і порушення тяглості Ніцшевої методології (від 
романтичної до позитивістської та від філософії ілюстрованого до більш поетичного типу) можна легко 
заперечити завдяки зверненню до цих пропущених текстів. Підсумовуючи, автор стверджує, що місце 
інтеграції усіх ніцшеанських поглядів на класичну античність і його пізніх праць – «Історія грецької 
літератури». Окрім методологічних питань, об’єднавчими для усіх творів Ніцше є критика метафізики – 
Kulturkritik та інструмент удосконалення людини – Bildung. Ключові слова: Ніцше, критично-генеалогчний 
метод, філологічні твори Ніцше, спадщина Ніцше. 

                                                 
1 GT, KSA 1, 14. 
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THE ROLE OF INTERDISCIPLINARY APPROACHES IN ESTABLISHMENT 
OF CONTEMPORARY SCIENTIFIC MODEL OF THE WORLD 

 
The article analyzes the ideological role of interactive science capacity, which is that it defines the style 

of modern scientific and rational thought in general, considering that under the influence of postmodern 
theories subjectivism and relativism are currently spreading. At different historical stages interdisciplinary 
research took on forms which ensure the integrity of the scientific world, evolving from an encyclopedic 
cummulativism of classical science to modern methodological pluralism. In this regard, it becomes more 
important to determine interdisciplinary approaches that play a vital role in constantly updated scientific 
world picture. Keywords: science, interdisciplinary, scientific world picture, synergetic. 

 
The transition from classical to contemporary science determined the overview of value 

dimensions. They are known as human dimension defined objectives and standards. Dominant 
axiological approach to the phenomenon of science is one of the distinctive features of its interpretation 
in today's technological and information revolution [1]. Today the search for scientific truth is 
accompanied by axiological imperatives. 

A fundamental feature of science, as conceived by most scientists, is that it deals with facts, not 
values. Further, science is objective, while values are not. These benchmarks can offer great comfort to 
scientists, who often see themselves as working in the privileged domain of certain and permanent 
knowledge. Such views of science are also closely allied in the public sphere with the authority of 
scientists and the powerful imprimatur of evidence as "scientific". Recently, however, sociologists of 
science, among others, have challenged the notion of science as value-free and thereby raised questions--
especially important for emerging scientists--about the authority of science and its methods.  

Contemporary, also known as post-non-classical, worldview transformation of science as an element 
of contemporary culture and related relevant picture of the world is inseparable from understanding the 
value dimensions of recognizable image of reality. The perception of being in the light of contemporary 
science represents, firstly, the logic of the modern understanding of reality, and secondly, the essence of 
"axiological shift" in interpreting the scientific world, which boils down to overcoming guidance on values 
neutrality and strengthening human dimensional universe as an organic whole. 

The common characterization of science as value-free or value-neutral can be misleading. Scientists 
strongly disvalue fraud, error and "pseudoscience", for example. At the same time, scientists typically value 
reliability, testability, accuracy, precision, generality, simplicity of concepts and heuristic power. Scientists 
also value novelty, exemplified in the professional credit given for significant new discoveries (prestige 
among peers, eponymous laws, Nobel Prizes, etc.). The pursuit of science as an activity is itself an implicit 
endorsement of the value of developing knowledge of the material world. While few would tend to disagree 
with these aims, they can become important in the context of costs and alternative values. 

It is often argued that the development of science represents the entire set of values that originate within 
one system outlook, and later can be revealed in the other system. Therefore an idea that occurs is perceived 
only in a particular part, that is not realized all of its content. Transformation of science from classical to 
contemporary changed an understanding associated with the revaluation of certain quality of worldview of 
science and criteria of scientific approaches. Although it showed the reality is not always clear.  

Study of the social dimensions of scientific knowledge encompasses the effects of scientific 
research on human life and social relations, the effects of social relations and values on scientific 
research, and the social aspects of inquiry itself. Several factors have combined to make these questions 
salient to contemporary philosophy of science. These factors include the emergence of social movements, 
like environmentalism and feminism, critical of mainstream science; concerns about the social effects of 
science-based technologies; epistemological questions made salient by big science; new trends in the 
history of science, especially the move away from internalist historiography; anti-normative approaches 
in the sociology of science; turns in philosophy to naturalism and pragmatism [2]. 

Despite all efforts and warnings about the thoughtless and careless attitude of humanity toward the 
use of resources it keeps stating its dominant position. The fact that it [humanity] as a whole no longer 
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recognizes its universal nature and, as before, spends great material and spiritual resources for mutual 
rivalry and hostility [5]. This practice devalues human and world relationships and makes a negative 
impact on their development like losing awareness of the uniqueness and originality of cosmic life. The 
best way out of the present difficult threatening situation according to scientists is the promotion of basic 
human values of charity, prudence, justice, fortitude and temperance. 

Some researchers point to the still not overcome gap between the humanities and natural sciences, 
others – to an even deeper division – between science and culture [3]. Therefore the rejection of scientific 
interpretation model of science and departure from the myth of axiological neutrality in scientific 
knowledge is emphasized today. 

The current stage of the study axiological aspects of knowledge has expanded, contributing to the 
emergence of new branches in the general theory of values. The main characteristics of values, which are 
realized through their existential rise: personal meaning, functional load and substantial value. They study 
the deepening and specification of separate spheres of value relation of man to reality. For example, there 
were educational, political, psychological, theological axiologies [4, 23]. This points to the relevance and 
need for further research. In recent years it is often being said that postmodern theory assumes additional 
functions and fill those niches that are left inside science. The very concept of "knowledge" tends to 
change. Blurred distinction between everyday human experiences and specialized knowledge, between 
the subjective and objective processes of the world denotes the relativity of some rigorous standards of 
science. For example, K.Huebner says that there are no definitive boundaries between true science and 
true myth. We always interpret the world we live in, whether it is scientific or mythical by perceiving it as 
the only recognition of reality. It all depends on the reference point, the position of the subject of 
knowledge subconsciously to the pre-selected values [3, 90]. Moreover, we can speak about a crisis of 
consciousness in the modern world, growing attraction to religion and especially the deployment of 
philosophical and metaphysical speculation by actively assimilated into the religious ideas and 
intellectual-ideological stereotypes. 

Analyzing cross-correlation of information both scientific and mystical or religious worldview 
concepts the attention is drawn to their interconnective dialectics. "Science does not need mysticism, 
mysticism does not need science, but people need something. Science is indispensable in daily life, 
religious and mystical perception sensitivity can extend range and achieve a deep understanding of how 
things work, and their interpenetration, a dynamic sequence creates a new, more adequate perception of 
the world "[2, 105]. Degree of development of pattern image which is the world model determines the 
level of maturity of the complex science of man and society, as well as qualitative parameters of the entire 
system of knowledge and management of social processes 

Is it enough to limit the idea of proclamation of integrity, common scientific and ideological 
worldview? Many researchers say that today we live in a secularized and rationalized world devoid of 
metaphysical horizons of meaning. While living in a new paradigm, we still continue to use the old 
system of coordinates. Despite the sweeping events of the late 20th - early 21st centuries, associated with 
changes in existential foundations of everyday existence, it is difficult to identify ourselves within the 
traditional cultural values. Therefore, for the formation of the modern scientific world picture new ideas 
of reform are necessary. The transformation should occur not only with the addition of new knowledge, 
but also with changes in consciousness of science.  

The scientific picture of the world is perceived as a certain sign, the use of which will determine 
goals and objectives of science. That is, it again confirms the complementarity of private scientific and 
non-scientific forms of knowledge and understanding of reality. No system of rules and regulations can 
claim to absoluteness and versatility. Scientific knowledge is a live dialogue with the surrounding reality. 
It is characterized as stability, conservatism and analyticity and criticism. And this is manifested by most 
significant normative value and scientific knowledge. 

Given the fact that the scientific picture of the world is increasingly stronger conviction about the 
inseparable connection between man and the Universe, their unity is perceived not as a mechanical 
combination, on the other hand, a resolution is not synonymous favor of independence and opposition. In 
this regard, relevant representatives of cosmism ideas and teachings of the noosphere as they provide 
humane treatment of all life in the biosphere, the unity of our actions and thoughts become more popular.  

Modern scientific world demonstrates shrinkage principles of objectivity and worldview. It 
creates a vision of a world in which man and the cosmos merged. "The new paradigm, which is still 
being formed, can be described as a" single view of the world ", which involves perception of the world 
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as a whole, not as individual parts together" [3, 33]. This is largely associated with the synthesis of 
Western and Eastern cultural traditions. 

Scientific opinion is moving towards the idea of the integrity of the person and the environment. In 
this sense, the development of science is an important prerequisite destructive use of the environment and 
the emergence of new intelligent relationship between man and nature. Therefore, the traditional 
requirement of objectivity of scientific knowledge was in the light of the lack of non-classical science. 
Science enriched and developed through heuristic axiological components. Most arguments are 
predefined values, and the subject of knowledge, together with its philosophical principles appears inside 
the object. The process of humanization of science, its main arguments and statements is based planetary 
and even universal processes. 

The scale of human activity and trends affect today's ambiguous picture of the cosmic universe. 
The speed with which the humanity goes through the process of self-determination can be compared with 
a similar natural disaster, the results of which could be catastrophic for all life. 

 From this perspective, the study of the phenomenon of the anthropic principle, disclosure 
mechanisms and manifestations of his character will not only understand the universal cosmic processes, 
but also due to walk to mainstream society development trends and possible future of mankind.  

 Synergetic plays a significant role in building of the contemporary scientific world picture and 
strengthening its tendencies to anthropologization, which gradually turns into interdisciplinary methodological 
model that explains and evaluates not only the complex processes of self-organization in inanimate nature, but 
also in human society. Synergetic was the first to open purely scientific way for a general theoretical picture of 
the world, because it really is combines philosophy and both natural and social sciences.  

Current tendencies in science convince scientists that not only the past but also the future somehow 
affects the present state, and this is essentially a new axiological emphasis in transforming scientific 
world. Despite the still ongoing research in this area, the lack of universally accepted concept through 
modern picture of the world, science more adequately understands holistic world and its role in it, as well 
as commensurate with the grandeur of its moral responsibility. 

Synergetic rebuilds our worldview. It reveals unusual side of the world: its instability and 
aggravation of modes, nonlinearity and openness (various options for the future), increasing complexity 
and evolving integrity (co-evolution laws).  

Synergetic researches area within which the behaviors of subsystems of different types and levels which 
require identifying the general principles of management, the relationship of different sciences are observed. 
Synergetic vision of the world based on the fact that the development of the world is due to irreversible 
instability that only systems, far from equilibrium system in a state of instability, are able to spontaneously 
organize themselves and develop. Synergetic is more than just a scientific discipline, it’s an integrative 
teaching, direction, or a research program that becomes more integrated. In a sense it can be considered a 
continuation of the strategy of cybernetics and systems theory, the object of it is self-organization mechanisms. 
These mechanisms are dependent on the specific nature of the components and subsystems, as inherent to the 
world of the living or non-living systems and the world's natural and social systems. 

Throughout numerous studies, it was found that the systems are in a state of equilibrium 
(thermodynamic, social, environmental, computer, biotech, etc.), show surprising capacity for self-
directed. Passing through stages of extreme instability (bifurcation point), they spontaneously form new 
ordered structures. This indicates that the state of chaos and order are in difficult dynamic communication 
and inherently includes parameters likely reality. 

 Contemporary scientific world relates to the recognition of heuristic value of chaos, uncertainty, 
instability and nonlinearity of random systems that are in a state of unstable equilibrium, significantly 
transformed the knowledge of scientific criteria to include - as heuristically meaningful – human 
dimensional truth-value components. Therefore, synergetic (or chaos theory) clearly focuses on the 
properties of highly complex objects as irreversible, spontaneity, coincidence malfunctioning. In 
nonlinear systems choice is spontaneous, influenced by random factors. Non-linearity of complex systems 
means multiple positive solutions of specific situation. Another definition of synergy is a theory of self-
organization of open nonlinear dissipative systems. The main feature is the nonlinearity of the world, 
because it manages this global process. From the standpoint of the theory of self-development, the 
emergence of the biosphere and its evolution - the best evidence of synergy manifestations laws. 
Interestingly, the transition from perception to thought is also a process of self-organization. 
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The nonlinearity leads to bifurcation, random selection of the development. Small fluctuations at 
the bifurcation point are capable of leading nonlinear system in this or that trajectory. This means that 
two identical systems over time find themselves in completely different conditions. In other words, 
slightly changing the initial condition can put the system in a completely different qualitative state. 
Such a strong dependence on initial conditions is called "butterfly effect". For example, political will 
and authority of one person can steer the country completely in a different way of progress. They lead 
the minds and lives of millions of people. 

On the contrary to the classic science that reveals the fact that the fundamental laws of nature 
related terminality and irreversibility. "In open nonlinear media (typical in the world we live in) small 
effect, fluctuation, chance can lead to significant results. The small fluctuation can grow in 
macrostructure. In contemporary science the problem of randomness is rather actively studied. It is the 
process of transformation of our understanding of general scientific picture of the world. As shown by 
recent studies probable phenomena play a fundamental role in modern world. 
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Анотація 
Манчул Б. Роль міждисциплінарних підходів у становленні сучасної наукової картини світу. 

Проаналізовано світоглядну роль інтегративного потенціалу науки, яка полягає в тому, що вона визначає 
стиль наукового та й сучасного раціонального мислення загалом, ураховуючи те, що під впливом 
постмодерністських теорій сьогодні поширюються суб’єктивізм і релятивізм. На різних історичних 
етапах міждисциплінарні дослідження  набували форм, які забезпечували цілісність наукової картини 
світу, еволюціонуючи від енциклопедичного кумулятивізму класичної науки до сучасного методологічного 
плюралізму. У зв’язку з цим дедалі більш актуальним стає дослідження міждисциплінарних підходів, які 
відіграють істотну роль у постійному оновлені наукової картини світу. Ключові слова: наука, 
міждисциплінарність, наукова картина світу, синергетика.  
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ТИПОВІ ГНОСЕОЛОГІЧНІ ТА ЛОГІЧНІ ПОМИЛКИ  
У НАВЧАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ З ФІЛОСОФСЬКИХ ДИСЦИПЛІН  

 
Крізь призму теорії пізнання та логіки проаналізовано помилки, які часто зустрічаються у навчальній 

філософській літературі. Йдеться про визначення поняття «матерія», про помилковість ототожнення 
матерії та відповідної категорії (думки про неї), добра і категорії «добро», реальної любові і категорії 
«любов», реального красномовства і теорії красномовства, моралі і науки про мораль і т. ін. Проаналізовано 
помилки у розв’язанні окремих проблем діалектики, типові логічні помилки у визначенні та поділі понять у 
підручниках. Ключові слова: визначення, викладання філософії, матерія, розподіл понять, правила. 

 
У період тоталітарного режиму дискусії філософів відбувалися постійно (між «фізиками» і 

«ліриками», природниками і гуманітаріями, прихильниками різного розуміння проблем онтології, 
гносеології, етики, естетики, діалектики тощо. Інколи вони набували політичного забарвлення. 
Нині у цій сфері панує спокій. Пишуть, що заманеться, а критика зовсім не дає про себе знати. 
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Повна одностайність: творча філософська думка вмерла. Наслідком такої пасивності є наявність 
сотень помилок у навчальній літературі з філософії.  

Толерантність – священний принцип філософії. Але істинна толерантність не має нічого 
спільного з терпимим ставленням до явно помилкових тверджень.  

Актуальність означеної теми полягає в тому, що в останні роки у підручниках і навчальних 
посібниках, у словниках і енциклопедіях їх автори допускаються багатьох елементарних помилок, 
яких професійні філософи повинні уникати. 

Мета цієї статті продиктована бажанням захистити студентську молодь від явно хибних 
тверджень, якими їх продовжують «годувати» сучасні автори підручників і словників з філософії.  

 
1. Про абсурдність ленінського визначення матерії. 
Згадаймо визначення матерії В. Ульянова: «Матерія – це філософська категорія...» [1]. 

Стверджувати, ніби матерія то категорія – означає називати матерію поняттям (категорія – це 
найзагальніше поняття), тобто формою мислення, думкою, духовним феноменом. Читаємо далі: 
«...для позначення (переклад на українську мову – «для означення» – не відповідає оригіналу) 
об’єктивної реальності…». Ця частина визначення теж помилкова: роль знаку можуть виконувати 
лише матеріальні предмети або явища. Не категорії, не поняття, не думки. Жаль, що рекламодавці 
не знають того, що категоріями, думками можна позначати. А то вони безкоштовно думками 
намалювали б реклами на стінах будинків і навіть на небі. 

Як же правильно визначити матерію? Зробимо кілька спроб. 
«“Матерія” – це філософська категорія...». Перша частина визначення матерії стала 

правильною. Наявність лапок свідчить, що йдеться не про власне матерію, а про поняття про неї. 
Але друга частина визначення («...категорія для позначення об’єктивної реальності...» залишається 
неправильною: категорією, духовним феноменом позначати неможливо.  

Правильні визначення (для матеріалістів!): 
а). «“Матерія” – термін для позначення категорії, найзагальнішого поняття про об’єктивну 

реальність» (лапки тут використовуються для того, щоб підкреслити, що йдеться про термін, 
слово, а не про власне матерію).  

б). «“Матерія” – це філософська категорія, в якій мислиться об’єктивна реальність» (лапки 
пишуться для того, щоб підкреслити, що йдеться не про реальність, а про її мисленнєве 
«відображення» – категорію). 

До речі, визначення матерії Енгельсом («Матерія – це об’єктивна реальність») є логічно 
правильним, але не для всіх воно прийнятне, зокрема для віруючих, які вважають (повинні 
вважати) його хибним.  

Прикро, що це абсурдне визначення матерії дублюється і в сучасних підручниках (і не лише 
в підручниках). «Матерія – це категорія для означення (?) об’єктивної реальності…» [2, с. 366]. І 
подібних «шедеврів» можна назвати десятки.  

Ще один аналогічний приклад: «Материя – философская категория, которая в 
материалистической традиции... обозначает субстанцию, обладающую статусом первоначала 
(объективной реальностью) по отношению к сознанию (субъективной реальности» [3, с. 606]. 

Поміркуємо і про істинність такого виразу: «...яка дана людині у відчуттях її, яка 
копіюється, фотографується, відображається нашими відчуттями (українською мовою 
«отражение» – це відбиття)…». Запитуємо: «А якщо нейтрино не доступне відчуттям людини, то 
воно не є матеріальним?». Світ нескінченно різноманітний. І люди дедалі більше будуть 
відкривати такі вияви матерії, які недоступні не лише відчуттям, а «найчутливішим» приладам. У 
майбутньому люди дедалі частіше будуть «вираховувати», одержувати інформацію про такі вияви 
(не уявлення!) опосередковано. «Це визначення, – сказав один із моїх колег, – дало можливість 
перебороти кризу у фізиці». Поширювати комуністичну пропаганду – злочин! Немає сумніву в 
тому, що жоден фізик навіть не чув і не читав це виключно абсурдне визначення матерії. 

Заслуга Енгельса полягає в тому, що він зрозумів: виявити властивості, притаманні всім речам 
об’єктивного світу (тобто дати визначення матерії) неможливо, оскільки речі нескінченно 
різноманітні. Тому він відмовляється від формально-логічного визначення, зокрема від правила, 
згідно з яким визначення не повинно бути заперечним і фактично дає заперечне визначення: про те, 
що ми називаємо матерією нічого сказати неможливо. Єдиний вихід – сказати, що матерія – це не 
свідомість. І додати, що вона не залежить від свідомості, тобто сказати, що вона об’єктивна. А до 
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появи людини її не тільки було неможливо визначити (тобто окреслити її буття у просторі, часі чи в 
специфічному якісному бутті), а навіть назвати її «щось». 

Обгрунтовуючи цю думку, звернімося до геніального Гегеля. Він так моделює світ за 
допомогою системи категорій («духовних цеглин»). Першою такою «цеглинкою» (категорією) є у 
нього «просте буття». Яка в ній інформація? Настільки бідна, що «просте буття» і «ніщо» тотожні. 
Далі він так моделює світ: «просте буття» → «становлення» → «наявне буття», яке можна назвати 
«щось», бо наявність буття передбачає існування іншого. Визнаєш наявне буття визнаєш існування 
«іншого», яке існує за межами його якості, і до якого («іншого») потрапляєш, переходячи відповідну 
міру. До людини, на думку матеріалістів іншого не було. Звідси випливає, що навіть визначення 
Енгельса при всій його логічності  та раціональності позбавлене смислу. Немає «другого» – 
неможливо визначити навіть так (немає смислу визначати, тобто окреслювати те, що не 
піддається окресленню). Але віруючі можуть окреслити. Крім матерії є ще Бог. Матерія – це те, що 
створив Бог. Матерія не об’єктивна, ні від кого незалежна реальність, а створена Богом. 

Звідси випливають ще й такі висновки: віруючі викладачі філософії, які по-ленінському 
визначають матерію, по-перше, виявляють свою неосвіченість і нав’язують студентам абсурдні 
думки, а по-друге, навіть даючи це визначення без логічних помилок (наприклад, визначення 
матерії Енгельсом), роблять великий гріх, бо тим самим заперечують існування Бога чи 
щонайменше заперечують, що Бог створив світ. І останнє: вимагаючи від студентів, щоб вони 
саме так визначали матерію, – це ігнорувати принцип толерантності, нав’язувати віруючим 
студентам атеїстичне визначення матерії. 

 
2. Помилки, аналогічні тим, які мають місце у визначеннях матерії. 
«Любов – провідна категорія етики…» [4, с. 143]. Реальна любов – це категорія?! Якщо 

любов – це категорія, найзагальніше поняття, форма мислення, то той, хто прагне звідати почуття 
любові, повинен шукати її в бібліотеці, у відповідних словниках і підручниках. «Добро – основна 
позитивна катеґорія моралі, що є повною протилежністю зла…» [5, с. 164]. Добро, по-перше, – це 
не категорія, не поняття, не думка. По-друге, не «категорія моралі», а категорія теорії моралі, 
етики, оскільки моральна свідомість – одна із форм свідомості буденного рівня. Вона «не знає» 
змісту категорій, хоча й послуговується відповідними термінами (хто бажає перевірити істинність 
цієї думки, нехай запитає знайомих: «що називається добром»? Лише етика позначає цими 
термінами зміст і обсяг найзагальніших понять науки про мораль. Сумнівним є і поділ категорій 
на позитивні та негативні. Всі вони позитивні, оскільки слугують людству. Правда, лише за умови, 
що вони є істинними. Тим, хто послуговується лише формальною логікою, висловлення «є повною 
протилежністю зла» може здатися помилковим, оскільки у ньому порушено правило визначення, 
згідно з яким визначення повинно бути стверджувальним. Але тут немає помилки з погляду 
діалектичної логіки. Філософія, вдаючись переважно до розмірковувань, а не до формально-
логічних міркувань, постійно роздвоює пізнаваний об’єкт, досліджує його протилежності та, 
протиставляючи їх, одержує істотні висновки. 

Замислюючись над причиною подібних помилок, висловлюємо таку думку: по-перше, 
правильне визначення матерії Ф. Енгельса («Матерія – об’єктивна реальність») виражене засобами 
об’єктної (не ототожнювати з «об’єктивної!) мови, а визначення матерії, «удосконалене» 
В. Ульяновим, було невдалою спробою сформулювати його засобами метамови, тобто мови про 
мову. Другою причиною названих помилкових визначень матерії є той факт, що реальна матерія, 
будучи тотожною за змістом із категорією «матерія» (якщо вона адекватно відображає відповідний 
об’єкт), але вони (матерія і категорія «матерія») принципово відрізняються за способом буття, так 
відрізняються, як лише можливо! Матерія має об’єктивну природу існування, а категорії, думки – 
ідеальну. Іншими словами, подібні помилки є результатом того, що, ототожнюючи ці феномени за 
змістом, вони помилково несвідомо ототожнюють їх і за способом буття. 

Помилки такого типу зустрічаються дуже часто. Риторику іноді називають красномовством, а 
не теорією красномовства. Трапляється, що етику ототожнюють із мораллю. Наприклад, іноді про 
людину, яка поводиться аморально, кажуть: «Така в неї етика». Так, іноді характеризують навіть 
людей, які не лише нічого не читали про теорію моралі, а навіть не чули слова «етика». Основною 
причиною ототожнення матерії та відповідної категорії, думки про неї, добра і категорії «добро», 
реальної любові і категорії «любов», реального красномовства і теорії красномовства, моралі і науки 
про мораль є та обставина, що названі автори послуговуються засобами буденної свідомості, яка, як 
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правило, не роздвоює світ на об’єктивний (матеріальний) і суб’єктивний – ідеальний, на об’єкт 
пізнання і його суб’єктивний образ, представлений у свідомості людини. Парадоксально, але така 
«сліпота» є не лише недоліком, а й обставиною, завдяки якій вона абстрагується від філософського 
бачення світу як виключно громіздкого, такого, що заважає оперативно приймати однозначні 
рішення і діяти у конкретних життєвих ситуаціях. Страшно навіть подумати про те, що якби людина 
(навіть філософ у буденних життєвих ситуаціях) постійно пам’ятала, що представлене в її свідомості 
в принципі відрізняється від реального світу. Що одне існує об’єктивно, а інше – лише в її 
свідомості. Світ нескінченний, а в свідомості людини представлені лише незначні його фрагменти. 
Проте набір цих фрагментів світу-природи і світу-суспільства, як здається буденній свідомості, 
поєднується в єдиний світ, точніше – в трохи ширший або вужчий «світок». Те, що вона знає 
(представлене в її свідомості), для неї існує, а не представлене – не існує. 

 
3. Помилки у розв’язанні окремих проблем діалектики. 
a). Діалектика вивчає найзагальніші закони розвитку природи, суспільства та людського 

мислення (Ф. Енгельс). У цьому поділі порушено правило однієї основи. Члени поділу 
«найзагальніші закони розвитку природи» і «найзагальніші закони розвитку суспільства» одержані у 
поділі за однією основою, а члени поділу «найзагальніші закони розвитку людського мислення» і 
«…?» – за іншою. До того ж, два перші члени поділу вичерпують усю множину предметів, які 
мисляться в понятті «найзагальніші закони розвитку», оскільки у світі немає нічого, крім природи і 
суспільства. Слід підкреслити й те, що під «найзагальнішими законами розвитку людського 
мислення» Ф. Енгельс, очевидно, мав на увазі найзагальніші закони розвитку свідомості, духовного 
світу. Аналогічної помилки поділу понять припускається і К. Маркс, коли, крім відомих нам 
способів виробництва, називав ще й азіатський. Але автор цієї статті переконаний, що К. Маркс 
розумів, що порушує правила поділу, і назвав “азіатський” напівжартома. Мовляв, у Європі моя 
класифікація “працює”, але ж є ще й Азія, яка не вкладається в цю переконливу для Європи схему. 

б.). «Роздвоєння єдиного і пізнання суперечливих частин його… є суть (одна із «сутностей», 
одна із основних, коли не основна, особливостей або рис) діалектики» [6]. Із цим висловлюванням, 
зокрема і визначенням сутності діалектики, не можна погодитися. По-перше, тому, що мова 
повинна йти не про «суперечливі частини його», а про протилежні (згадаймо знайоме: єдність і 
боротьба протилежностей). Суперечливою може бути лише система, що розвивається – «єдине». 
По-друге, не «частин його», а сторін, моментів, оскільки результати роздвоєння єдиного не мають 
окремого буття у часі та просторі. Мислення роздвоює, «розриває» єдине «по живому» на два 
моменти і штучно утримує їх нарізно до тих пір, доки вони не будуть визначені й синтезовані, не 
«спадуть у єдність». Сутністю діалектики скоріше можна назвати синтез цих моментів, з’ясування 
характеру їх взаємодії, взаємозв’язку. Так, виявлення кількості та якості не дають можливості 
розгадати секрет загального механізму розвитку систем. Основне тут визначення міри, тобто 
взаємозв’язку та взаємозалежності кількості і якості. Інший приклад: поняття «прогрес» і «регрес» 
відомі мислителям дуже давно, проте напрям розвитку пояснив лише Гегель, синтезувавши ці 
поняття (ми абстрагуємось від того, істинне це пояснення чи хибне). 

 
4. Типові логічні помилки у визначені та поділі понять у підручниках.  
а). «Дефініція повинна бути відповідною» [7, с. 172]. У цьому визначенні порушено 

правило логіки, згідно з яким визначення повинно бути ясним за змістом і чітким за обсягом. 
Проте поняття «відповідне» ніхто не назве ні ясним, ні чітким. У подальшому автор 
намагається виправити формулювання цього правила, уточнивши його, проте наукові 
визначення мають бути ясними і чіткими та без пояснень. Проте й уточнення автора («W Dfd і 
W Dfn повинні бути однаковими за обсягом») неточне. Потрібно: «права частина визначення 
повинна дорівнювати лівій», оскільки від того, хто має керуватися цим правилом, вимагається 
сформулювати саме праву його частину. 

б). «Спростування – це встановлення хибності якогось положення з використання логічних 
засобів та положень, істинність яких доведена заздалегідь» [8, с. 233]. Це визначення «надто 
вузьке», оскільки до спростувань належать і такі види критики, в яких обґрунтовується не 
«…хибність якогось положення…», а логічна недосконалість складників доведення. Я називаю їх 
«слабкими» спростуваннями. Довівши, що навіть з істинних, названих опонентом аргументів не 
випливає висновок про істинність проголошеної ним тези, пропонент спростував міркування 
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опонента, переміг його в суперечці та змусив того принаймні на якийсь час «замовкнути». Але 
опонент у такій ситуації має право сказати: «Ти мене зараз переміг, але я відшукаю інші 
аргументи, такі, з яких з неодмінністю випливає істинність моєї тези. Можна назвати й інші види 
«слабких спростувань). Правильне визначення спростування: «Спростуванням називається 
обґрунтування хибності тези опонента (такі спростування я називаю «сильними») або логічної 
недосконалості (неправильності) доведення, тобто порушення логічних правил щодо складників 
доведення – тези, аргументів або демонстрації («слабкі» спростування). 

в). «Поділ повинен бути співмірним, тобто обсяг подільного поняття повинен дорівнювати 
сумі обсягів членів поділу» [8, с. 209]. Це правило не орієнтує того, хто здійснює поділ, на те, що 
ж воно вимагає від нього. Він повинен відшукати таку множину членів поділу, обсяг якої повинен 
бути таким, який має поняття, обсяг якого він має розкрити. Але його орієнтують на те, що 
предметом його роздумів має бути обсяг подільного поняття (наприклад, у підручнику «Логіка – 
юристам»). Неточним є навіть визначення цього правила, в якому стверджується, що обидві частини 
визначення повинні бути тотожними, оскільки воно не концентрує увагу на основному – від нього 
вимагають з’ясувати, якою повинна бути саме права частина визначення, враховуючи зміст лівої.  

г). «Алфавіт S1 складається з: а) нелогічних символів; б) логічних символів» в) технічних 
символів» [7, с. 311]. Поділ неправильний, оскільки поняття «логічні символи» і «нелогічні символи» 
як суперечні вичерпують множину символів. Крім них більше немає жодних. Залишається лише 
питання про те, до якої множини символів включити технічні – логічних чи нелогічних.  

е). Гіпотезу часто визначають так: «Гіпотеза – наукове припущення…». «Наукове припущення» – 
нонсенс. Науковою є лише думка, яка є не лише істинною, а й достовірною. Серед тих думок, які 
висловлюють некомпетентні люди, є багато істинних, однак, оскільки вони необґрунтовані, 
недостовірні, їх не можна вважати науковими, їх не рекомендується використовувати на практиці. На 
нашу думку, гіпотеза – це припущення про…, до якого змушена вдаватися наука… 

є). Невиправданими є твердження, ніби якісь поняття не піддаються визначенню. Якщо людство 
має певне поняття, то воно вже знає таку сукупність загальних й істотних ознак, кожна з яких 
необхідна, а всі разом достатні, щоб відрізнити мислиму в поняття множину предметів від усіх інших.  

ж). У сучасних підручниках з логіки має місце помилка, яка називається «надто вузьке 
визначення»: законом логіки називають «завжди істинну формулу» (або – «завжди істинне 
висловлювання»). Звідси випливає, що у традиційній логіці законів мислення немає. Це поняття 
потрібно визначати так: закон традиційної логіки – це необхідний зв'язок між думками, а законом 
сучасної логіки є завжди істинна формула. 

з). Хоча наука дуже сувора до своїх визначень, але її розвиток немислимий без постійних 
пошукав, спроб мислити якусь неокреслену множину предметів як окреслену й чітко визначену. 
Тому вислів «це поняття не можна визначити» не орієнтує читача, зокрема і вченого, на подібні 
пошуки. Цей вислів потрібно формулювати так: «цей термін поки що не можна визначити» 
(чому термін? Бо якщо поняття існує, то воно вже визначене). «Поки що» закликає пропонувати 
своє визначення, критика якого буде сприяти уточненню його змісту й обсягу. Скажімо, Фалес 
запропонував визначення матерії: матерією (тобто спільним для всіх предметів і явищ) є вода. І 
процес удосконалення визначення пішов…. 

Розглянемо такий приклад. Існує думка, ніби некласичних логічних систем так багато, і вони 
настільки різні, що виявити спільні для всіх них істотні ознаки неможливо. 

Щоб зрушити з мертвої точки процес визначення поняття «некласична логіка», пропоную 
таке, «сімейне» визначення. «Сім’я» некласичних логік має такі ознаки: 

1) більшість ознак характеризує її як альтернативну щодо класичної логіки, що перебуває в 
опозиції щодо неї, і водночас прагне її вдосконалити;  

2) орієнтування некласичної логіки на нові філософські концепції (критика філософських 
систем, на яких ґрунтується класична логіка); 

3) використання нової методології, яка виявляється в методологічних паралелях з 
неевклідовою геометрією, квантовою механікою, у зв’язку метатеорій з топологією, новому 
погляді на парадокси раціональності тощо. 

4) спроба сформулювати (і використати) загальніші принципи, ніж ті, до яких вдавалася 
класична філософія (критика принципу двозначності та використання принципу багатозначності. 
Точніше принципу n>2 істиннісного значення висловлювань; принципів екстенційності, 
підстановки тотожного тощо; 
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5) перенесення центру уваги з асерторичних (лат. аssertorius – стверджую) суджень, у яких 
щось стверджується чи заперечується, на судження (висловлювання), між якими не діють окремі 
закони класичної логіки, насамперед закон виключеного третього (критика уявлень про 
необмежену сфер застосовності окремих законів класичної логіки); 

6) створення та використання якісно нової формалізованої мови для вираження 
«нестандартних» взаємозв’язків між висловлюваннями, насамперед нового синтаксису, що пропонує 
багатшу систему знаків, нові правила їх утворення та перетворення, розширення інтерпретацій 
пропозиційних констант і змінних; розробка проблеми істинності оцінки висловлювань (критика 
недосконалості мови класичної логіки, зокрема логічних сполучників, насамперед матеріальної 
імплікації і диз’юнкції, та обмеженості виражальних засобів класичної логіки) тощо; 

7) спроба створити досконалішу систему логічного слідування (строга імплікація К.-
І. Льюїса, сильна імплікація В. Аккермана, релевантна (англ. relefantт – суттєвий) логіка (критика 
недосконалості класичної системи логічного слідування з її відомими парадоксами); 

8) нове розуміння відношення мовних виразів до об’єктів, які вони позначають, і до смислу 
який вони виражають. Ідеться про створення якісно нової логічної семантики, що прагне подолати 
недоліки семантики класичної логіки, і нових, універсальніших, штучних мов; 

9) створення нових логічних систем, завдяки яким розв’язують (чи принаймні здійснюють 
такі спроби розв’язати) прикладні логічні проблеми (критика обмежених можливостей класичної 
логіки у розв’язанні прикладних проблем);  

10) генетичний і теоретичний зв’язок некласичних логічних систем із класичною логікою (а 
опосередковано – з традиційною); 

11) жоден член «сім’ї» некласичної логіки (жодна некласична логічна система) не має 
повного набору ознак, властивого «сім’ї» цих логічних систем загалом.  

Труднощі визначення сім’ї некласичних логічних систем, зокрема й окреслення їх обсягу, 
зумовлені насамперед постійним процесом створення нових видів цих систем. Оскільки ж між 
змістом і обсягом понять існує закон зворотного відношення, то розширення обсягу поняття 
«некласична логіка» (створення нових їх видів) змушує вносити корективи у зміст цього поняття – 
збіднювати його зміст, тобто вилучати деякі ознаки, які приписували попередній «сім’ї» 
некласичних логічних систем. 
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Summary 

Toftul M. Typical Epistemological and Logical Errors in the Academic Literature on Philosophical 
Subjects. The theory of knowledge and logic analysis of errors that are common in academic philosophical 
literature is consiedered. The definition of "matter", the misunderstanding of matter and the relevant category, kind 
and category of "good", the real love and the category of "love", real rhetoric and theory of rhetoric, morality and 
science of morality, etc are analyzed. The author denotes mistakes in solving specific problems of dialectics common 
logical errors in the determination and division concepts in textbooks. Keywords: definition, teaching philosophy, 
matter, distribution concepts. rules.  
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ЕКОЛОГІЧНА ЗМІСТОВНІСТЬ ПРАКТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ 

 
Досліджується взаємозв’язок між визначальними поняттями практичної філософії, такими як 

комунікативна раціональність і життєсвіт, і глобальними екологічними проблемами. Такий зв'язок 
ґрунтується на універсальних засадах співіснування людини і природи. Порушення такої взаємодії 
призвело до кризи цивілізації, а тому практична філософія пропонує вихід з цієї ситуації. Технічну 
раціональність, за якої пригноблення природи обертається пригнобленням людини, пропонується 
доповнити комунікативною, заснувавши її на фундаменті життєсвіту. Ключові слова: практична 
філософія, екологія, комунікативна раціональність, життєсвіт. 

 
Актуальність теми. В актуалізації екологічної проблематики велике значення має практична 

філософія, а точніше – комунікативна практична філософія. Згадаймо, що філософське осмислення 
екологічної ситуації може допомогти кращому розв'язанню та більш раціональному, точному 
уявленню про тісні взаємини в системі «людина – природа». На сучасному етапі розвитку людства в 
період становлення нової інтелектуальної епохи однією з найбільш значущих її особливостей стає 
нагальна потреба вивчення зростаючих масштабів глобалізації природних зрушень, що охоплюють 
практично всі аспекти функціювання навколишнього світу і людини. 

Отже, одним із головних завдань, яке ставить перед собою комунікативна філософія, є 
раціональне обґрунтування універсальних підстав людського взаєморозуміння та гармонізація 
стосунків між людьми, а також між людиною і навколишнім світом (природою). 

Для кращого розуміння поставленого завдання ми розглянемо, що таке екологічна 
змістовність практичної філософії, а також здійснимо спробу визначити ці екологічні смисли крізь 
феномени комунікативної раціональності та життєсвіту (життєвого світу). 

Стан опрацювання. Згадані проблеми серед українських дослідників вивчали, зокрема, 
М. Кисельов, А. Єрмоленко, Л. Сидоренко, В. Загороднюк, Т. Гардашук, К. Зарубицький та ін. 

Детальніше слід зупинитися на основних зарубіжних висновках щодо взаємозв’язку практичної 
філософії  та екологічної проблематики. Варто зазначити, що комунікативна філософія пропонує 
відмінні від класичної філософії свідомості світоглядні орієнтири. Однією з причин сучасної кризи є 
стратегічно зорієнтований науково-технічний тип поведінки людини. Людина прагне заволодіти всім, 
дослідити все, та зрозуміти, навіть якщо вона цього не потребує. Через свою зухвалість вона знищує 
природу, цінності та врешті-решт знищує сама себе. У процесі емансипації людина поділяє долю 
всього світу. Підкорення природи означає теж підкорення людини. Непокора та жадання, що виросли з 
цього підкорення природи, від самого початку загрожували цивілізації у вигляді суспільних заколотів, 
… індивідуальних злочинств і безумств [див.: 2, с. 91]. 

Не дивно, що останніми роками досить чутно лунають голоси дослідників, які вважають, що 
у ХХ ст. виявилися межі техногенної цивілізації і що наука стала джерелом багатьох глобальних 
проблем, у тому числі й екологічної. В. Гьосле глибинною причиною екологічної кризи вважає 
дисбаланс між різними формами людської раціональності. На його погляд, окремі форми 
раціональності, особливо технічна, розвиваються досить швидко, тоді як інші, які традиційно 
називаються мудрістю, регресують. Невідповідність між цільовою і ціннісною формою 
раціональності, між владою і мудрістю і є, на думку дослідника, причиною екологічної кризи 
[див.: 5].  М. Горкгаймер в одній зі своїх праць так прокоментував цю ситуацію: «Чинник 
цивілізації можна описати як поступову заміну природної селекції раціональною дією. Виживання 
– або, скажімо успіх – залежить від здатності індивіда адаптуватися до примусів, які йому нав’язує 
суспільство. Аби вижити, людина перетворюється на апарат, який кожну мить відповідає точною 
адекватною реакцією на заплутані й складні ситуації, що становлять її життя. Вона повинна бути 
готовою до будь-якої ситуації» [2, с. 92].  Саме тут виходить на арену комунікативна філософія, 
адже вона створює «місток» між проблемою, її розв’язанням і розумінням. 

Основна частина. Базовим, краще сказати – одним з основних для людини є феномен 
комунікації, або мовленнєвої взаємодії між людьми: “Комунікація визнається останнім підґрунтям 
і свідомості, і пізнання, і суспільного буття” [4, с. 60].  Завданням комунікативної філософії у 
цьому випадку є визначення взаєморозуміння та гармонізації у відношеннях: «людина-людина» та 
«людина-природа». Крім того, мову в комунікативній філософії тлумачать не лише як знакову 
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систему, а й трансцендентальну, ідеальну величину, яка є конститутивною для людського буття та 
світовідношення. Отже, плавно ми підходимо до з’ясування окремих складників екологічної 
змістовності практичної філософії, а саме до феномену комунікативної раціональності.  

Цей феномен аналізує у своїх працях Л. Сидоренко. Вона пише, що з кризою класичного 
типу раціональності пов'язують переосмислення поняття розумності людської діяльності в 
природі. Звертаючись до проблеми кризи класичного раціоналізму, М. Булатов, К. Малєєв, 
В. Загороднюк і Л. Солонько зазначають, що зміна ціннісних орієнтацій і уявлень про 
раціональність призвели до переосмислення традиційного поняття ноосфери і набуття нового 
змісту цього феномену: «Якщо класичні концепції ноосфери будувались на вірі в безмежні 
можливості розуму і побудову на його основі раціональної екосистеми людина – природа – 
суспільство, то сучасна онтологія ноосфери загрожує самому існуванню людства. Діяльність 
людини, що відповідала традиційним класичним канонам раціональності, призвела людство до 
можливості термоядерної катастрофи, спричинила сучасну екологічну кризу» [5]. 

Хоча наука вважається причиною сучасних проблем людства, все-таки вихід з екологічної 
кризи не можна знайти, не спираючись на сучасну науку і новітні технології (зокрема, 
біотехнологію). Отже, проблема полягає в тому, на яких світоглядних засадах використовувати 
науку. І, крім того, шукаючи продуктивні науково-технологічні ідеї щодо розв'язання екологічної 
проблеми, треба оцінити, яким є тип раціональності, що відповідає сучасному етапу 
цивілізаційного буття. На думку В. Зінченка, розв'язуючи глобальні проблеми, людству потрібно 
звертатися до “іншої, гуманної, культурної науки”; згідно з міркуваннями І.Пригожина, потрібно 
зробити всі науки гуманітарними. 

Пошук такої науки в сучасній філософії науки відбивається в дослідженнях нового типу 
наукової раціональності, орієнтація на який не спричиняє кризового стану культури, природи і 
людини. Отже, тут ми вже зустрічаємось із раціональністю, та наслідками її використання. 
З'являються вже такі поняття, як комунікативна раціональність, дискурс та інші.  

Поняття комунікативної раціональності спочатку розроблялось у контексті розв’язання, з 
одного боку, проблеми подолання кризи розуму, а з іншого боку, – проблеми обґрунтування 
універсальної системи цінностей; воно об’єднало в собі два основні виміри – герменевтичний 
(мовно-лінгвістичний і логіко-рефлексивний) та етичний, причому останній набуває тут 
системотворчого значення. На думку Ю. Габермаса, «дискурсом є форма комунікації, що 
визначається аргументацією, форма, в якій домагання значущості, що стали проблематичними, 
стають темою обговорення» [3, с. 47].  Ця категорія тісно пов’язана з категорією життєсвіту (який 
ми проаналізуємо згодом). Ю. Габермас протиставляє дискурс життєсвіту. Дискурс є чимось 
протилежним життєвому світові, оскільки в ньому діє принцип «волі до влади» як стратегічної дії, 
а не принцип «волі до взаємності», що є основою комунікативної дії, тобто життєвого світу, а 
отже, й основою толерантності.  Водночас дискурс – це форма раціоналізованого життєвого світу; 
він вимагає виходу за межі матеріальних ціннісних уподобань локальних життєвих форм, 
забезпечуючи обґрунтування та легітимізацію моральних норм на основі інституціоналізації як 
суспільної метаінституції [див.: 3, с. 48]. 

Саме раціональна аргументація в дискурсі стає для комунікативної філософії критерієм 
істинності (справедливості, щирості). В цьому контексті “дискурсивно-теоретичний критерій 
розуму (формально чи процедурно) заступає онтологічні змістові (лад буття, світ ідей, Бог, 
природа) чи трансцендентальні (філософія свідомості) та монологічні концепти розуму 
традиційної філософії” [4, с. 60-66].   

Новий тип раціональності зараз утверджується і в науці, і в технологічній діяльності зі 
складними системами, що розвиваються і є людиновимірними. Він виявляє себе через такі суттєві 
риси. По-перше, на відміну від новоєвропейської науки, сучасна наука трактує природу як 
цілісний організм, у який включено й людину, а біосферу – як глобальну екосистему. По-друге, 
вивчення системних об’єктів, що розвиваються і є людиновимірними, потребує нових стратегій 
діяльності. Так, синергетика показує, що важливу роль у таких системах відіграють несилові 
впливи, а теорія біфуркації передбачає можливість декількох сценаріїв поведінки системи. По-
третє, істотну роль починають відігравати моральні засади. У діяльності зі складними системами 
орієнтирами є не лише знання, а й моральні принципи, які є заборонами на небезпечні для людини 
і природи дії [див.: 5]. «Формалізація розуму, –  пише М. Горкгаймер, – веде до парадоксальної 
ситуації в культурі. З одного боку, в цю добу досягає своєї вершини руйнівний антагонізм самості 
й природи – антагонізм, який охоплює всю історію буржуазної цивілізації. Тоталітарна спроба 
підкорення природи редукує «Я», людський суб’єкт, до простого інструменту пригноблення. 
Дискредитовані всі інші функції самості, оскільки вони виражаються в загальних поняттях, ідеях. 
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З іншого ж боку, саме філософське мислення – позитивістське  і так зване онтологічне, – що 
нібито шукало примирення, переходить до заперечення антагонізму або забуває про нього. Воно 
зверхньо, разом із іншими галузями культури, перекриває розрив між «Я» та природою, замість 
того, щоб бути у нього всередині…» [2, с. 141]. 

Збоченість розуму виходить далеко за межі очевидних спотворень, які сьогодні його 
характеризують. Розум може здійснити свою розумність лише через рефлексію роботи світу, що 
його створює та відтворює людина; у такій самокритиці розум одночасно залишається вірним 
самому собі, оскільки дотримуватиметься проголошеного лише ним самим принципу істини, не 
звертаючись до жодних інших. Пригноблення природи відгукнеться пригнобленням людини і, 
навпаки, це триватиме доти, доки людина не зрозуміє свого власного розуму і процесу,  що лежить 
в його основі, через який вона створила й підтримує антагонізм, який намагається  її знищити. 
Розум може стати більшим за природу лише через конкретне усвідомлення своєї «природності», 
котра у парадоксальній спосіб відчужує його від природи. Стаючи інструментом примирення, 
розум одночасно перетворюється на щось більше, ніж інструмент [див.: 2, с. 151]. 

Баланс між різними формами людської раціональності впродовж кількох століть радикально 
розхитується. Справді, окремі форми раціональності, особливо технічна раціональність, 
розвиваються досить швидко, понад те, вони наростають по експоненті, тоді як інші, традиційно 
звані мудрістю, іншими словами, пов'язані з розсудом цінностей, нині не розвиваються зовсім і 
навіть зазнають регресу. Зміна напряму, поступи й регреси  під час здійснення цього процесу 
відображають розвиток дефініції філософії. Кожне поняття постає фрагментом всеохопної істини, 
в якій воно досягає свого значення. Саме конструювання істини з таких фрагментів є 
найважливішою справою філософії [див.: 2, с. 144].  

Сучасна байдужість щодо природи насправді є лише варіантом прагматистської настанови, 
загалом типової для західно-європейської цивілізації, різними є лише форми, як вважає Горкгаймер. 
Наприклад, колишній мисливець бачив у преріях і горах тільки умову для доброго полювання; 
сучасний бізнесмен помічає в краєвиді лише добру можливість розташувати рекламу для цигарок. 

Історія зусиль людства підкорити природу є також історією підкорення людини людиною. 
А проте природу сьогодні більш, ніж будь коли, сприймають як простий інструмент людини. Вона 
є об’єктом тотальної експлуатації, що не має цілі, встановленої розумом, а відтак не знає меж 
[див.: 2, с. 101].  Вчення, які підносять природу або примітивізм за рахунок духу, не сприяють 
примиренню з природою, навпаки, вони емпатично виражають холодність і сліпоту щодо неї. 
Завжди, коли людина робить своїм принципом  насамперед природу, вона повертається до 
примітивних потягів. Щоб допомогти природі, на думку Горкгаймера, залишається один шлях – 
звільнити її позірну протилежність, незалежне  мислення. 

Постає нове проблематичне поле, а саме розробка сучасної екології, з урахуванням зазначених 
тонкощів і нюансів. Треба зазначити, що сучасний стан екології як науки за параметрами, які означені 
дослідниками, може кваліфікуватись як становлення постнекласичної науки. М. Кисельов зазначає, що 
дослідження екологічних систем, які є нерівноважними, складно-динамічними, комплексними, зі 
складним переплетінням соціально-політичних, економічних, технологічних і природних виявів, 
потребує орієнтації на статистичність, нелінійність, поліваріантність, полісемантичність, плюральність 
[див.: 5]. Отже, об'єктивізм, однозначність, аналітичність, жорстке кваліфікування, що є вимогами 
класичного природознавства, втрачають свою вагомість. 

Потреба розробки сучасної екології на нових концептуальних засадах висловлюється і в 
зв'язку з невідповідністю теоретико-методологічних орієнтацій теорії біотичної регуляції довкілля 
екологічній реальності. На думку В. Алексенка, недостатньо обґрунтованим є твердження цієї 
теорії про неодмінність стабільності планетарних умов, незмінності складу і властивостей 
біосфери. І тому не можна вважати причиною екологічної кризи глобальну біотичну кризу. Як 
вважає дослідник, погляди на біосферу як стабільну систему призводять до відродження 
атмосфери мальтузіанства в ставленні до людини, відроджують тезу про доконечність значного 
скорочення населення. Не виводить за межі класичних екологічних уявлень і теорія компенсації 
біотою негативних людських впливів, тому що базується на уявленні про біосферу як стійку 
систему. З таких позицій антропогенні впливи вважаються зовнішніми стосовно біосфери, що 
давно не відповідає реальності. Більш евристичним у методологічному розумінні дослідник 
вважає принцип коеволюції всіх форм планетного життя [див.: там само]. 

Ми з'ясували, що собою становить феномен комунікативної раціональності, та для цілісного 
уявлення про екологічну змістовність практичної філософії нам необхідно визначити яке ж місце 
посідає феномен життєсвіту. Одним із найпродуктивніших кроків стала тут комунікативна філософія. 
Вона прагне привернути увагу до світу повсякденної комунікації, життєвого світу людини взагалі. 
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Першим, хто досліджував феномен «життєсвіту», був Е. Гусерль. Для представників 
комунікативної теорії важливе питання: якою мірою поняття «життєвий світ», започатковане 
Е. Гуссерлем у праці «Криза європейських наук і трансцедентальна феноменологія», може слугувати 
основою для раціонального обґрунтування універсальних  моральних належностей? Адже життєвий 
світ є первинною основою взаєморозуміння: «Життєвий світ повсякденності, – зазначають А. Шютц 
і Т. Лукман, – є дійсністю, яка уможливлює порозуміння людей щодо ситуації, в якій вони 
стикаються один з одним віч-на-віч». Він становить частину досвіду повсякденної практики, яка 
більш-менш «дана нам наочно, оскільки ми занурені в її сферу» [3, с. 40]. 

Цей життєсвіт утворює протилежне щодо ідеалізації поняття, що конституює сферу об'єктів 
природничих наук і постає суперечністю між дотеоретичними переконаннями повсякденності та 
науково-дослідним знанням експертів [3, с. 41].  Він утворює тотальність із центром всередині та 
невизначеними, пористими, водночас нетрансцендуючими і такими, що стикаються, межами. 
Знання горизонту  і контексту, що на попередньому плані, запозичує (як у площині сприйняття, 
так і у площині значення) свій світоглядний характер у підґрунті, в якому воно вкорінене. Центр, у 
якому обертаються ближче чи далі розташовані від нього соціальні простори і структуровані у 
трьох вимірах історичні часи для будь-якої об’єктивації через операції виміру, утворює спільна 
мовленнєва ситуація – а не, скажімо, моє тіло, як стверджує антропологічна феноменологія. 
Простори і часи, що переживаються (як от: сільська громада, регіон, держава, нація, світове 
суспільство тощо чи як ланцюг поколінь, епох всесвітів, індивідуйовані через Бога біографії), є 
завжди конкретно інтерпретовані чи опредметнені координати нашого світу. 

Життєвий світ сучасної людини спирається на певні традиції та звичаї. Але передовсім це 
світ пошуку, критичності й самокритичності, постійної інтерпретації набутого досвіду, що може 
бути реалізованим лише в процесі спілкування, діалогічного зв'язку, в комунікативній сфері. 
Найвагомішими складниками цього світу постають комунікативна дія і дискурс. За 
Ю. Габермасом, під комунікативною дією розуміється мовлення, обмін інформацією (значення і 
смисли якої сприймаються без додаткової рефлексії, як засоби передавання того чи того змісту). 
Незважаючи на такий нібито непретензійний характер комунікативної дії, вона має принципове 
значення в сучасному світі безперервної та масової комунікації. Саме завдяки їй відбувається 
прорив людини зі стереотипізованого, бюрократизованого світу цілераціональності у 
багатовимірний життєвий світ, де можливе порозуміння через комунікацію. Узгоджено з 
комунікативною дією Ю. Габермас і говорить про життєсвіт. У найзагальнішому розумінні вчений 
трактує його як сферу реальності, яку нормальні дорослі люди беруть як очевидну. Життєсвіт 
завжди постає тлом, на якому відбуваються всі події. Він є основою усього, що дано в “моєму” 
досвіді, рамкою, в якій зосереджені всі проблеми, з якими “я” маю справу. 

Життєсвіт являє собою своєрідне “місце”, де актори зустрічаються, посилаються у своїх 
мовленнєвих висловленнях на речі в об’єктивному, соціальному та суб’єктивному світах, тобто на 
факти, соціальні норми і суб’єктивні переживання, і підіймають претензії на істину, нормативну 
правильність і щирість. На противагу цьому, життєсвіт не є чимось таким, на що можна посилатись. 
Він постає непроблематизованим тлом, усередині якого рухаються учасники комунікації. 

Ю. Габермас виокремлює три структурні компоненти життєсвіту: культуру, суспільство, 
особистість. Під культурою вчений розуміє запас знання, з якого учасники комунікації 
забезпечують себе інтерпретаціями; під суспільством – легітимні порядки, через які учасники 
регулюють своє членство в соціальних спільнотах і за посередництвом цього охороняють 
соціальну інтеграцію; під особистістю – компетенції, які забезпечують суб’єкту можливість 
говорити і діяти, тобто дають йому змогу брати участь у процесах досягнення взаємопорозуміння. 
Культура, суспільство та особистість являють собою символічний субстрат життєсвіту, який 
відтворюється через повсякденну комунікативну практику [див.: 5].  Проте ці компоненти 
життєвого світу не можуть визначатись як системи. 

Виражене поняття життєвого світу дає не лише відповідь на класичне запитання: як 
уможливлюється соціальний лад? Ідеєю сплетіння компонентів життєвого світу цей концепт дає 
відповідь і на інше запитання класичної теорії суспільства, а саме про відношення індивіда і 
суспільства. Життєвий світ не становить довкілля, щодо контингентних впливів якого має 
стверджуватись індивід. Індивід і суспільство не становить систем, які знаходять одна одну як 
навколишнє середовище і відносяться одна до одної зовні як спостерігач. Так само мало утворює 
життєвий світ певний вид утримання, в якому були б вбудовані індивіди як частини цілого. Фігури 
мислення філософії суб’єкта так само хибні, як і фігури системної теорії. 
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Життєвий світ Ю. Габермас вважає раціоналізованим настільки, наскільки він створює 
інтеракцію, що визначається не нормативно визначеною згодою на основі наслідування традиції, а 
безпосередньо  чи опосередковано – взаєморозумінням, яке досягається комунікативно [3, с. 115]. 

Життєвий світ споруджує з гарантій, які ми отримуємо лише з досвіду, мур проти 
несподіванок, які знову ж таки походять з досвіду. Коли знання про світ визначається так, що 
воно є знанням апостеріорі, тим часом як мовленнєве знання, так би мовити, є знанням апріорі, 
тоді можна угледіти парадокс у тому, що в підґрунті життєвого світу знання про світ і знання 
мови інтегровані одне в одне [3, с. 314]. 

Цікаву думку щодо цього феномену висловив М. Мерло-Понті. Він теж вважає, що 
головним предметом гуссерліанських пошуків є життєсвіт. «Світ завжди присутній і будь-які 
акти свідомості відбуваються на тлі природної настанови». М. Мерло-Понті у першу чергу 
цікавить людина та її життєсвіт, проблема світовідчуття та світорозуміння. Людина 
нерозривно пов’язана зі світом, фактично “вплетена” в нього. Тому для нього “шукати 
сутність світу – не означає, що ми маємо шукати те, що світ є в ідеї, це означає, що ми маємо 
шукати те, що світ означає для нас насправді, в будь-якій його легітимації”, вибудовуючи 
власне бачення характеру взаємовідносин “людина-світ” [1].  Природа передує досвіду всіх 
культурних об’єктів, або, швидше, є одним із них. “Нам, відповідно, належить по-новому 
відкрити природний світ і його модус існування, який потрібно відрізняти від існування 
наукового об’єкта” [1]. 

Продовжуючи думку, про людину та її ставлення до природи, зауважимо, що на особливу 
увагу заслуговує здійснене К.-О. Апелем у кращих традиціях трансцендентальної філософії 
обґрунтування критичних норм і принципів. Завдяки цьому поєднано ідею реалізації свободи (як 
утілення фундаментального для XX сторіччя принципу осібності) та ідею людського співбуття як 
принципово інтерсуб'єктивного (такого, що будується на основі взаємних вимог відповідальності 
мислячих людей у межах комунікативної спільноти). Етика відповідальності (перед іншими, собою, 
майбутнім) дає для цього дуже багато. Справді, діяльність і стосунки людей раціонально 
обґрунтовані лише тоді, коли вони не підривають онтологічних підвалин людського існування, 
забезпечують виживання роду людського. Центром окресленого підходу є людина як жива, чуттєва 
істота, питання життєвого світу людини, не спаплюженого довкілля. І, зрештою, – не викривлені 
людські стосунки як основоположний принцип збереження людського в людині.  

Висновок. Отже, підводячи підсумки, зазначимо, що екологічна змістовність практичної 
філософії формується на феноменах комунікативної раціональності та життєсвіту. Поняття 
комунікативної раціональності спочатку розроблялось у контексті розв’язання, з одного боку, 
проблеми подолання кризи розуму, а з іншого боку, – проблеми обґрунтування універсальної системи 
цінностей. Життєсвіт у сучасному розумінні спирається на традиції та звичаї. Це світ людини, що 
виражається у раціональній формі. У нашому випадку поняття комунікативної раціональності треба 
трактувати як реакцію на екологічну кризу, враховуючи, що саме через комунікативну раціональність і 
життєсвіт можна знайти розв’язання створених людиною проблем, що полонили світ. 
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Summary 
Ostrynska L., Roshkulets R. Ecological Content of Practical Philosophy. The article investigates the connection 

between basic concepts of practical philosophy, such as communicative rationality and living world, and global 
ecological problems. Such connection is based on the fundamental coexistence of human being and nature. When this 
interaction is disturbed civilization crisis emerges, so practical philosophy proposes the solution to this trouble. Technical 
rationality, which occupies not only nature, but human being too, must be completed with communicative rationality with 
living world as its basis. Keywords: practical philosophy, ecology, communicative rationality, living world. 
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ФІЛОСОФСЬКІ ВИТОКИ ЕПІСТЕМНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ  

(стаття перша) 
 

Досліджуються теоретико-методологічні засади концепції епістемного плюралізму. 
Обґрунтовується думка, що природа і методологічний потенціал епістемного плюралізму безпосередньо 
залежать від глибини розуміння змісту поняття «плюралізм», історія якого ще значною мірою не 
з'ясована. Визначаються тенденції, що зумовлюють інституціалізацію плюралізму на рівні 
загальнофілософської та наукової проблеми. Показано, що історія поняття «плюралізм» розпочинається у 
XVIII сторіччі у працях К. Вольфа та І. Канта. З іншого боку, плюралістична проблематика 
актуалізується значно раніше – у період античної філософії, в контексті проблеми єдиного і множинного. 
Також показано, що в межах античної філософії, формуються перші спроби концептуалізації 
плюралістичних уявлень. Далі, на прикладі понять «плюралізм філософських учень», «плюралізм філософії» 
та «філософський плюралізм» з'ясовується, що для філософії плюралізм цілком прийнятний і виправданий, 
адже виконує специфікуючу та системотворчу функцію. Ключові слова: анахронізм, Вольф, егоїзм, 
епістемний плюралізм, Кант, першооснова, філософський плюралізм. 

 
Дослідження витоків концепції епістемного плюралізму від самого початку засвідчує 

труднощі у відтворенні внутрішньої логіки ґенези цієї ідеї. Теоретична реконструкція сутності та 
розвитку тих або тих ідей здійснюється зазвичай на ґрунті принципу єдності історичного та 
логічного. Втілення такого підходу щодо ідеї епістемного плюралізму проблематичне з багатьох 
причин. По-перше, ні епістемний плюралізм, ані плюралізм загалом не існує у вигляді якоїсь 
єдиної, самостійної філософської течії, себто, він не переріс в окрему філософську школу, а постає 
як характеристика й елемент різних філософських систем і напрямів [див.: 5, с. 85], по-друге, в 
системі філософського та наукового знання плюралістичний підхід здебільшого перебуває на 
периферії, під впливом непропорційного поширення моністичного підходу [див.: 13, p.1-3], по-
третє, нинішеє широке практичне впровадження в життя плюралістичного підходу випереджає 
його теоретичне осмислення [див.: 10, с. 3]. Така невизначеність горизонту осмислення епістемно-
плюралістичного матеріалу зумовлює, з одного боку, потребу зважити на обставини його 
історичного розвитку, а з іншого – порівняння з усталеними стандартами науковості. З огляду на 
це, становлення епістемного плюралізму можна уявити як детермінований соціокультурними і 
гносеологічними чинниками історичний процес. У процесі з’ясування витоків цього процесу 
окреслюється тенденція конституювання своєрідного предметного поля – від перших світоглядних 
інтуїцій до перетворення їх на концепти.  

Одразу ж слід хоча б приблизно визначити основну ідею, що вирізняє поняття «епістемний 
плюралізм» серед інших численних «ізмів». У нашому дослідженні під епістемним плюралізмом 
ми розумітимемо філософський підхід, згідно з яким існує декілька різних, рівноправних, 
незалежних і таких, що не зводяться одна до одної, методологічних стратегій. Інакше кажучи, 
епістемний плюралізм «припускає існування конкуруючих теорій, «картин світу», дослідницьких 
програм і парадигм, суперництво між якими сприяє досягненню істини і прогресу науки» [8, 
с. 381]. Ми розуміємо, що така дефініція епістемного плюралізму наразі є неминуче абстрактною. 
Та без усебічного, глибокого і, головне, переконливого філософського обґрунтування цей термін 
не може претендувати на роль філософського поняття.  

Тож у цьому дослідженні ми маємо намір визначити основні тенденції, що зумовлюють 
інституціалізацію плюралізму на рівні загальнофілософської та наукової проблеми. Відповідно 
завдання статті полягає в аналізі прикметних особливостей становлення проблеми епістемного 
плюралізму як історичного процесу, щомає відповідні контексти й етапи. 

Питання про походження епістемного плюралізму не таке просте, як здається на перший погляд. 
По-перше, хронологічні точки відліку в цьому випадку вельми умовні, по-друге, його природа і 
методологічний потенціал безпосередньо залежатимуть від глибини розуміння власне поняття 
«плюралізм», «філософські витоки якого, хоча в наші дні воно у всіх на вустах, – як писав Норберт 
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Хінске, – давно втрачені» [11, с. 18]. Тож аби верифікувати потенціал ідеї епістемного плюралізму 
потрібно передусім визначити пізнавальні межі поняття, історія якого ще значною мірою не з'ясована. 

Термін «плюралізм» уперше, наскільки нам відомо, застосував німецький філософ, 
систематизатор філософського знання, послідовник і популяризатор ідей Ґ. Ляйбніца Кристіан 
Вольф. Сказане підтверджується тим фактом, що переважна більшість енциклопедичних і 
довідникових видань з філософії, в яких є стаття, присвячена плюралізму, одностайні щодо 
авторства цього терміну. Серед таких можна назвати «Філософський енциклопедичний словник» 
за редакцією Л. Іллічова (1983 р.), «Філософський словник» І. Фролова (2001 р.), «Всесвітня 
енциклопедія філософії» А. Гріцанова (2001 р.), «Філософський словник» В. Малініна (2003 р.), 
«Енциклопедія епістемології та філософії науки» І. Касавіна (2009 р.), «Нова філософська 
енциклопедія» за редакцією В. Стьопіна, А. Гусейнова та ін. (2010 р.). Для всіх названих словників 
спільним є міркування, котре наближено можна сформульована так: «Термін «плюралізм» був 
введений німецьким філософом К. Вольфом у XVIII ст.». 

Цікаво, що західні автори найбільших англомовних філософських енциклопедій Європи і 
Сполучених Штатів Америки, зокрема таких як «Routledge Encyclopedia of Philosophy» [див.: 17, 
p. 6602-6603], «Encyclopedia of Philosophy» [див.: 18, p. 642-644], «The Cambridge Dictionary of 
Philosophy» [див.: 14, p. 714-715], «Stanford Encyclopedia of Philosophy» [див.: 16], уникають теми 
авторства терміну «плюралізм», наче в нього зовсім не було минулого. Таке явище радше 
характеризує своєрідність західного стилю філософування, ніж мотив сумніватися в істинності 
цього твердження. Оскільки ті ж самі західні вчені повсякчас віддають належне творчому доробку 
К. Вольфа, зокрема нагадуючи, що саме «він заклав основи професійної академічної 
німецькомовної філософії» [23, p. 398], або інакше: «створив філософську термінологію сучасної 
Німеччини» [14, p. 980], і нарешті так: К. Вольф «розвинув німецьку мову у філософську (напр., 
виробив концепцію), створив термінологію, яка досі є актуальною в двадцять першому сторіччі 
(напр., «монізм» і «дуалізм»)» [18, р. 822].  

Цілком логічно продовжити зазначений перелік впровадженям німецьким філософом слова 
«плюралізм», і не лише тому, що «монізм» і «дуалізм» мають суміжну з ним проблематику та 
вживаються переважно в єдиному смисловому контексті, а й тому, що їхня поява збігається за 
часом із появою терміна «плюралізм», який К. Вольф вводить у 1721 році у передмові до другого 
видання праці «Раціональні міркування про Бога, світ і людську душу, а також про різні речі 
загалом» (нім. «Vernünfftige Gedancken Von Gott, Der Welt und der Seele des Menschen, Auch allen 
Dingen überhaupt»). Метою цієї книги, зазначав К. Вольф, був опис істотних фундаментальних 
істин, таких як Бог, світ, людська душа, пошук передумов і можливостей їх перманентної 
взаємодії та актуалізація їхнього політичного та етичного потенціалу.  

Впроваджуючи термін «плюралізм», К. Вольф трактує його в контексті власної класифікації 
типів філософів, протиставляючи плюралістів егоїстам. Загалом ця класифікація має такий вигляд. 
Спершу він виокремлює скептиків і догматиків поміж усіх тих, «хто намагається пізнати речі та 
прагне осягнути Істину». Тих, які «вирішили зовсім не приймати жодного вчення, щоб не 
сприйняти неправильне за правильне і, внаслідок, заплутатись», називає Scepticos (нім. Zweifeler – 
той, хто сумнівається), а інших, які все ж «наважились і використовують окремі вчення, за 
допомогою яких вони трактують явища», – Dogmaticos (нім. Lehrreiche – повчальний). Стосовно 
Scepticos, К. Вольф говорить, що оскільки вони «не стверджують нічого конкретного, а лише все 
піддають сумніву, то кожен з них подібний до іншого і між ними не має суттєвої різниці». 
Водночас Dogmaticos поділяються ним на різні групи. Першу групу К. Вольф називає дуалістами, 
оскільки вони «сприймають речі в їхній двоякій подобі», інакше кажучи трактують тілесне і 
духовне як окремі першооснови. Другу групу він назвав моністами, тому що вони «вирізняють 
один вид речей». Моністи своєю чергою поділяються ним на ідеалістів і матеріалістів. Зрештою, 
ідеалісти, котрі стверджують себе єдиною справжньою сутністю, називаються ним егоїстами, а ті, 
хто допускає більш ніж одну сутність – плюралістами [див.: 24, s. 3-4]. 

Подібні погляди на проблему плюралізму ми знаходимо й у дослідженнях Іммануїла Канта. 
Кьоніґсберзький філософ, як і К. Вольф, протиставляє плюралізм егоїзмові, проте, в контексті своєї 
філософії людини визначає останній інакше. В «Антропології з прагматичного погляду» (1798 р.) 
І. Кант виокремлює логічний, естетичний та моральний різновиди егоїзму. «Логічний егоїст, – пише 
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І. Кант, – вважає зайвим перевіряти свої судження за допомогою розуму інших людей... Естетичний 
егоїст – це людина, яка задовольняється своїм власним смаком... І нарешті, моральний егоїст той, хто 
обмежує всі цілі самим собою, вважає корисним лише те, що корисне йому...» [4, с. 144-145]. 

«Егоїзмові, – пише далі І. Кант, – може бути протиставлений лише плюралізм, тобто 
напрям думки, за допомогою якого людина розпізнає себе і поводиться не так, ніби вона 
охоплює в своєму Я весь світ, а лише як громадянин світу» [4, с. 145]. Таке означення 
плюралізму сам І. Кант вважає антропологічним, а не метафізичним.  

Цікаво, що конкретним варіантам претензійності егоїзму І. Кант протиставляє не менш 
визначені правила плюралістичної поведінки, такий спосіб організовуючи оригінальні бінарні 
опозиції. Зокрема, на противагу «логічному егоїсту», І. Кант висуває вимогу «свободи друку», 
«бо якщо у нас відбирають таке право, – вважає він, – то цим нас позбавляють надійного 
засобу перевірки правильності наших власних суджень і наражають на загрозу омани» [4, 
с. 144]. «Естетичному егоїсту» як людині ізольованій у своєму власному судженні І. Кант 
рекомендує, в шуканнях критерію прекрасного в мистецтві, дослухатися не лише до себе, аби 
таким чином не втратити для себе можливості подальшого розвитку [4, с. 145]. Нарешті, в 
опозицію «моральному егоїсту», котрий, нівелюючи поняття обов'язку, встановлює найвищою 
головною підставою своєї волі особисту користь і власне щастя, І. Кант установлює вимогу 
віднайти «критерій справжнього поняття про обов'язок, яке неодмінно повинно бути 
загальнозначущим принципом» [там само]. 

Тож оскільки І. Кант протиставляє плюралізм різним варіантам егоїзму, можемо 
припустити, що вимога «свободи друку» постає важливим аспектом «логічного плюралізму». 
Вимога, умовно кажучи, «почути іншого» може вважатись аспектом «естетичного 
плюралізму», а почуття обов'язку одним із атрибутів «морального плюралізму». З іншого боку, 
сам І. Кант ніколи не вживав понять «естетичний плюралізм» або «моральний плюралізм». 
Поза всяким сумнівом, це лише наше власне припущення.  

Важливу роль у розв'язанні проблеми протиставлення плюралізму егоїзмові відіграє 
кантівське тлумачення здатності судження, яку він називає «максимою широкого мислення». 
«Образ думки тоді засвідчує широту мислення, – пише І. Кант, – коли людина здатна вийти за 
межі суб'єктивних приватних умов судження – тимчасом як більшість ніби скута ними – і, 
виходячи з загального погляду (який вона може визначити лише обіймаючи погляд інших), 
рефлексує про власні судження» [3, с.135-136]. Здатність судження в такому розумінні 
можлива саме завдяки перетворенню «безмовного діалогу душі з самою собою» в її здатність 
розуміти іншого, співпереживати, співчувати, змінювати перспективу. 

Розуміння вагомої ролі свободи мислення, потреби порівнювати власне бачення з 
поглядами когось іншого, усвідомлення власної відповідальності та почуття обов'язку 
акумулюються І. Кантом у дефініцію «логічного плюралізму»: «Якщо ми порівнюємо свої 
пізнання з пізнаннями інших і висуваємо судження про істину стосовно відповідності з 
розумом інших, то це – логічний плюралізм» [11, с.36, 112]. 

І. Кант опрацьовує поняття «плюралізм» у колі логічної та антропологічної 
проблематики. Вживаючи це поняття, німецький філософ, формулює своє власне уявлення про 
розум. І навіть те, що поняття «плюралізм» з'являється доволі пізно в опублікованих творах 
І. Канта (1790 р.), «Антропологія з прагматичної точки зору»1 показує, що ця проблема 
хвилювала мислителя до кінця його життя.  

Отже, історія поняття «плюралізм» розпочинається у XVIII сторіччі у творчості двох 
німецьких мислителів. Протиставляючи його егоїзмові, К. Вольф та І. Кант, конкретизують певні 
онтологічні уявлення про множинність і влючають їх у смислові характеристики поняття 
«плюралізму». В їхніх філософських системах це поняття набуває оригінального концептуального 
звучання. Зокрема, у філософії Вольфа плюралізм розкривається в метафізичному розумінні як 

                                                 
1 Те, що «Антропологія з прагматичного погляду» має самостійну непересічну цінність, говорить зокрема А. Гулига, 
редактор 8-томного зібрання творів І. Канта, називаючи її «підсумковою роботою Канта». У цій праці «філософ 
уточнює, а іноді й править окремі свої ідеї» [див. 2, с. 16]; «наче підбиває підсумок розмислам про людину та й взагалі 
всім своїм філософським розмислам» [2, с. 48]. З погляду А. Гулиги, «починати вивчення філософії Канта доцільно саме 
з “Антропології”» [там само]. 
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підхід, який припускає існування більш ніж однієї сутності, тоді як у Канта плюралізм набуває 
антропологічного забарвлення та розкривається в понятті «логічного плюралізму». 

Однак, постає запитання: чи можливо, аби попередня історія філософської та наукової 
думки залишала осторонь плюралістичну проблематику? Чи ймовірно, що історія походження ідеї 
плюралізму розпочинається з появою спеціального терміну? Все ж, мабуть не слід абстрагувати 
історію становлення ідеї від її передумов. Так, М. Марчук небезпідставно зазначає, що «як 
правило, спеціальні терміни (і пов’язані з ними концепції) з’являються лише тоді, коли сам 
предмет осмислення в основному сформувався» [6, c. 10]. Себто, поява певного фахового терміну, 
на кшталт «монізм» або «егоїзм», надзвичайно важлива, хоч історія становлення самого змісту 
понять сягає глибини віків. Очевидно, що й плюралізм, предмет якого сьогодні породжує багато 
суперечок, так само входив у тематичне коло багатьох класичних філософських учень. Як 
відзначають професорки університетського коледжу Дубліна Марія Баґграміан й Аттраста Інґрам: 
«Плюралізм явище не нове... Нове у плюралізмі – це рівень його розвитку та поширення у світі 
ідей» [21, p. 1]. І справді, навіть якщо з огляду на історію пошук перших натяків на це поняття 
неодмінно приведе нас до К. Вольфа та І. Канта, все ж витоки плюралізму глибші – в античній 
філософії1. З приводу цього вельми промовистою є метафора Лорен Апфел, авторки книги «Поява 
плюралізму. Різноманіття та конфлікт в епоху Софокла» (англ. «The Advent of Pluralism. Diversity 
and Conflict in the Age of Sophocles»), ґрунтовного дослідження проблеми витоків плюралізму: 
«Єретичне2 полум'я плюралізму надто палахкотіло у стародавніх греків» [13, p. 2]. 

З погляду сьогодення актуалізація пошуку витоків плюралізму в античній філософії 
зумовлена декількома слушними заувагами. Так, Л. Апфел виокремлює два ймовірні заперечення, 
розв'язання яких, у підсумку, «забезпечить потрібне обґрунтування ідеї двосторонніх взаємин між 
плюралізмом і грецькою думкою» [13, p. 3]. 

Одне із заперечень Л. Апфел називає «проблемою анахронізму». Зміст цієї проблеми 
розкривається у двох аспектах. Першим з них є звинувачення в тому, що плюралізм – це 
виключно винахід сучасності, що не має стосунку до античності, тому вживання плюралізму в 
контексті античної філософії зловмисно неісторичне. Інакше кажучи, якщо ми стверджуємо, що 
деякі з греків були плюралістами чи мали плюралістичні інтелектуальні прагнення, тим самим 
ми нав'язуємо свої концепції та свій словниковий запас минулому. «Це правда, – пише далі 
Л. Апфел, – що саме сучасна філософія наклеїла ярлики монізму та плюралізму... Однак, це не 
означає, що перш ніж ми дали плюралізму ім'я, існувала якась прірва чи плюралізм не був 
предметом інтересу» [13, p. 3-4].  

Важливим аргументом проти першого аспекту «проблеми анахронізму», на думку Л. Апфел, 
повинна стати історія становлення сучасної європейської філософської думки, в якій греки є 
невід'ємною частиною її культурної спадщини. «Найактуальнішим (для нашого дослідження) є те, – 
говорить Л. Апфел, – що численні способи осмислення світу, за допомогою яких ми окреслюємо 
його винятковість і запитання, які ми задаємо йому – отриманні нами від греків3» [13, p. 4].  

До цього слід лише додати, що незважаючи на те, що терміни «монізм» та «плюралізм» 
можуть бути продуктами сучасного наукового етосу, суперництво єдиного та множинного є 
однією з найдавніших проблем філософії4. Це те, що Вільям Джеймс назвав древньою проблемою 

                                                 
1 Таке припущення, як з'ясувалося, цілком слушне. Так, В. Шкода зазначає: «Сьогодні можна стверджувати, що плюралістичні 
ідеї в філософії відомі з часів античності» [див.: 12, с. 38]. Цю думку поділяє також В. Огородніков: «...сьогодні ні в науці, ні 
в буденній практиці не постулюється якісна одноманітність світу, його «монолітна» нерозчленованість. Подібний «монізм» 
не був притаманний навіть першим давньогрецьким мислителям...» [див.: 7, c. 102].  

2 Вживаючи слово «єретичне», Л. Апфел, натякає на висловлення І. Берліна, а саме: «єресь – мати плюралізму» [див.: 19, 
p. 56]. І. Берлін показує, що спочатку ідея плюралізму народжується в лоні протистояння різних моністичних ідей. 
Тобто внаслідок суперечності однієї моністичної концепції з іншою виникає ситуація «вільного вибору» (наприклад, 
вибору між тим або тим монізмом). Саме це породжує плюралізм – «зерно ширшого світобачення» [там само]. Така 
ситуація, говорить далі І. Берлін, внутрішньо притаманна всій античній філософії, зокрема у вигляді протиставлення 
різних філософських шкіл, коли «єресь» наважується протистояти «ортодоксальному» вченню. 

3 Цей вислів Л. Апфель посилює міркуваннями Р. Рорті стосовно того, що саме на ґрунті досягнень грецької античної 
філософії сформовані характерні риси й особливості сучасної філософії [див.: 22, p. XVI–XXII]. 

4 Див., наприклад, міркування з цього приводу Л. Столовича: «Проблема співвідношення єдиного і множинного була 
центральною з часу виникнення філософської думки» [див.: 9, с. 139]; або міркування Дж. Кекеса: «Чи світ один, чи їх 
багато є одним з найстаріших питань філософії» [див.: 20, p. 17]; у статті в «The Cambridge Dictionary of Philosophy» 
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«єдиного і множинного» – «найцентральнішою з філософських проблем» [1, с. 62], а Ісайя Берлін 
охрестив «древнім антагонізмом»: вічними людськими потребами – потребою в єдності та 
гомогенності і потребою в різноманітті й гетерогенності [див.: 15, p. 46-47]. 

Другим аспектом «проблеми анахронізму» є, на думку Л. Апфел, так звана дія 
«привласнення минулого». Адже, як ми щойно побачили, сучасна філософія існує у нерозривному 
зв'язку з античною традицією. І навіть за можливої відсутності мовних еквівалентів чимало 
понять, категорій, концепцій, котрі складають ядро сучасної філософії, отриманні нами у спадок 
від греків. Проте, «цей зв'язок працює в обох напрямах, – говорить Л. Апфел, – не тільки ми 
продукт архаїки, але й вона досі актуальна для нас» [13, p. 5-6].  

Отже, проблема співвідношення сучасних надбань із спадщиною античного світу складна й 
багатогранна. Її осмислення повинно бути обачним і відповідальним, адже зрозуміло, що 
давньогрецька інтелектуальна спадщина не зобов’язана бути служницею модерної філософії. 
Понад те, «мусимо визнати, що погляди греків не тільки ствердно співвідносяться із сучасністю, 
що певна річ є позитивним моментом, оскільки це унеможливлює маніпуляції з їхнім доробком за 
будь якою нашою примхою. Інакше кажучи, ми не повинні надумано експлуатувати їхній досвід і 
штучно залучати до обговорення сучасних питань, аби без власного мисленнєвого пошуку 
вимагати аналогічних відповідей» [13, p. 6]. 

Як було сказано, системне дослідження витоків плюралізму в античній філософії повинно 
передусім розпочинатися врахуванням низки чітких застережень. По-перше, не слід абстрагувати 
історію становлення поняття плюралізму від його передумов. Тепер здається зрозумілим, що 
навіть за відсутності слова «плюралізм» у давньогрецьких текстах потенціал плюралізму в 
античній культурі актуалізується первісно в контексті проблеми єдиного і множинного. По-друге, 
не потрібно нав'язувати свій стиль мислення та власну лексику архаїчній культурі. Разом із тим 
існує тісний взаємозв'язок сучасності з античною спадщиною, яка володіє питомим їй 
непересічним ціннісним потенціалом. У світлі сказаного, мабуть, найкращим способом 
умотивувати такі застороги буде ілюстрація того, якою мірою та в який спосіб плюралізм 
представлений в епоху античної думки. Але про це – вже в наступній статті. 
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Summary 
Omelchuk I. Philosophical Sources of Epistemic Pluralism. The article examines the theoretical and 

methodological basis of the concept of epistemic pluralism. In the research it is substantiated the view that the nature 
and methodological potential of epistemic pluralism depended on the depth of understanding the notion of «pluralism», 
whose history has largely not understood. So, identifies the main trends that lead to institutionalization of pluralism at 
the level of general philosophical and scientific problems. In particular, demonstrates that the history of the concept of 
«pluralism» begins in the XVIII century in the work of two German thinkers, С. Wolff and I. Kant, who mostly use it in 
the context of confrontation between egoism, metaphysical – in C Wolff, anthropological – in I. Kant. On the other 
hand, it appears that the pluralistic perspective is updated much earlier – during the period of ancient philosophy, in 
the context of singular and plural. It is also shown that within the ancient philosophy, formed by the first attempt 
conceptualization pluralistic ideas. Further, the example of the concepts of «pluralism of philosophical doctrines», 
«pluralism philosophy» and «philosophical pluralism» it appears that the philosophy pluralism it is acceptable thing 
beyond what is necessary, as represents specific and systemic function of philosophical knowledge. It is assumed that 
considered in that context, the idea of pluralism as on relevant scientific knowledge. Keywords: pluralism, Wolff, Kant, 
egoism, an anachronism, a fundamental principle, philosophical pluralism, epistemic pluralism. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

ПОИСКА ВЕКТОРА КУЛЬТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 
 

При осмыслении современного состояния исследований культуры возникло множество вариантов 
объяснений ёё эволюции, которые, исходя из разных методологических предпосылок, предлагают свои 
видения будущего культуры. Наиболее распространённый подход такого рода связан с пониманием 
культурной традиции. Глубокое выражение такого подхода можно найти в работах Д. Лихачева. Также 
перспективной оказывается модель культурного развития А. Тойнби. Тезаурусный подход дает 
возможность охватить наиболее существенные проявления современной культуры. однако сам подход 
находится в начальной стадии разработки. В статье предпринята попытка анализа данных моделей и 
разработки объединяющей стратегии эволюции культуры. Ключевые слова: культурная традиция, 
«культурный луч», тезаурус культуры, эволюция культуры.  

 
В современном глобализированном мире идет поиск сценариев, раскрывающих характер 

встречи с будущим. Такого рода сценарии описывают ситуации, охватывающие широкий спектр: 
от спокойного неощущаемого перехода в грядущее до такой степени недоверия к будущему, 
которая предполагает всеобщую катастрофу. 

Возникает проблема фильтрации вариантов, которая не решается логическими средствами 
или экспериментальными способами. Обращение к накопленному в истории опыту показывает, 
что механизмы фильтрации, т. е. отсечение нежелательных, а значит нереализуемых вариантов 
будущего, существуют и действуют в контексте культуры. 
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 При этом все чаще исследователи обращаются к представлениям здравого смысла и 
общепринятого употребления понятия «культура» для того, чтобы описать особенности 
культурного многообразия современного мира. Так Л. Бергер и С. Хантингтон, редакторы 
известной работы «Многоликая глобализация» подчеркивают, что культура понимается ими 
«в обычном социально-научном смысле слова, т. е. как верования, ценности и образ жизни 
обыкновенных людей в их повседневном существовании» [1, с. 9]. 

 Человеческое сообщество в различных регионах выработало свои модели восприятия и 
трансляции культурных ценностей. Такими моделями оказались: мифология, религия, мораль, 
искусство, философия, право и т. д. На протяжении тысячелетий различные ракурсы мира 
культуры через модельные каналы оказывали глубокое влияние на эволюцию общества. 

За этот же период сформировались основные векторы, определяющие характер тенденций в 
культуре. Эту проблему глубоко исследовал Ф. Ницше, который определил их как 
“дионисическое” и “аполлоновское” направления в культуре.  

 Вопрос о культуре относится к таким, которые не могут быть разрешены ни чисто 
логическими, ни чисто историческими методами. Знания о культуре возможны благодаря двум 
факторам: пониманию культуры как эволюционирующего множества и осознанию роли культуры 
в становлении будущего. 

 Признание существования мира культуры предполагает не просто его исследование, а 
понимание тенденций, которые определяют особенности современного этапа. Для этого 
необходимо не только выделение множества аспектов видения культуры, но и понимание их 
взаимосвязи. Именно в таком контексте может быть осознанна роль эволюционного подхода к 
культуре. Поэтому одним из первых шагов к пониманию тенденций современной культуры может 
стать эволюционный подход. Методологически корректным в этом плане является сопоставление 
содержательного и деятельностного аспектов на различных уровнях понимания культуры. 

 
Таб 1.  

Эволюционный характер культуры 
 

Содержательный 
аспект 

Деятельностный 
аспект 

Форма Императив 

Культура – специфический способ существования 
человека в природе 

Культурная  
адаптация 

Мифология Все 
предопределено! 

Культура – общественная форма связи, которая 
характеризует единство человека с природой и 

выступает необходимым средством человеческого 
существования в природном универсуме 

Культурная  
эволюция 

Религия Все дозволено, 
что  

не запрещено 
Богом! 

Культура – общий подход, обеспечивающий 
взаимную трансформацию природы и человека 

Культуротворчество Философия Все возможно! 

 
Безусловно, в эволюции культуры прослеживается совокупность традиций. В определенном 

смысле традиция – это законы общества, обращенные в прошлое. Эта их сторона осознана 
недостаточно, поскольку на первом плане оказывается влияние традиций на современное 
состояние дел. 

Многие исследователи стремятся подойти к пониманию особенностей современной 
культуры, рассматривая их через соотношение «традиция – инновация». Действительно такой 
подход многое раскрывает, т. е. фиксирует и воспроизводит, но его “зеркальная” природа не 
позволяет отобразить сущность тенденций, которые пронизывают культуру. В нормальных 
условиях традиционный и инновационный векторы культурных процессов взаимодополняют друг 
друга, компенсируя дефициты и издержки каждого в отдельности.  

 В переломные моменты жизни общества традиция и инновация превращаются в “кривые 
зеркала”, которые не позволяют правильно осознать вектор культурных трансформаций, а тем 
самым возникают трудности формирования адекватных эпохе ценностей. Поэтому более точно 
говорить, когда речь идет о современной культуре, о последовательности: традиция – культура – 
инновация. Такая последовательность не является линейной, поскольку традиция выступает 
необходимым основанием и условием. Это означает, что культура осознается как динамичное 
целое, а инновация оказывается воспринятым элементом, который с одной стороны соотносится и 
продолжает традицию, а с другой – содержит крупицы информации о векторе культурных 
изменений. В целом соотношение «традиция – культура – инновация» выражает преемственность 
развития современной деятельности, культуры и общества.  
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Под традицией понимается способ осуществления преемственности, в котором 
интегрируются тенденции творческой деятельности прошлого, имеющие значение для 
современного развития. Традиция – это не просто сохранение и передача (трансляция) ценностей. 
Она предполагает продуктивный тип связи между культурами, когда старое переходит в новое и 
активно работает в нем. 

Культурная преемственность отнюдь не ограничивается преемственностью 
традиционализма, то есть стремлением к буквальному воспроизведению культурного наследия в 
обычаях, фольклоре и т. д. Культурную традицию следует рассматривать не как нечто застывшее, 
неподвижное, а воспринимать как явление постоянно развивающееся. Поэтому в переломные 
периоды именно традиции и традиционные ценности обретают особый смысл, становясь 
нравственной опорой в поисках путей дальнейшего развития человека, общества, культуры. 
Глубокое осмысление культурной преемственности с необходимостью поднимает вопрос о 
векторе культурных изменений. Поэтому “первостепенная задача, которую мы ставим перед 
такого рода историческим анализом, заключается вовсе не в том, чтобы узнать, какими путями 
может быть установлена непрерывность, как одна и та же модель может состояться в едином 
горизонте для столь различных, разделенных во времени умов, и не в том, чтобы выяснить, какой 
способ действия и какое основание содержит в себе взаимодействие передач, возобновлений, 
забвений и повторений, власть какого источника может простираться за его пределы вплоть до 
недостижимого завершения; проблема состоит вовсе не в традиции и ее следах, а в разделении и 
ограничении, не в незыблемости развертывающегося основания, а в той трансформации, которая 
принимается в качестве основы обновления основ” [2, с. 9]. 

Вектор изменения обеспечивает развитие культурной системы, а традиции образуют 
“коллективную память” поколений, выступая предпосылкой и условием сохранения исторической 
идентичности. В то же время характер динамики культурных ориентаций проявляется в 
формировании исторических периодов, которым присуще явное преобладание и высокая 
значимость традиционных ценностей.  

Наиболее глубокое понимание традиции можно найти в работах Д. Лихачева. Традиция в 
его понимании – это одновременно механизм сохранения культуры, а также элемент культуры и 
средство ее трансляции. Характерное свойство традиции – в ее неоднозначности. Она очень 
пластична, имеет подвижные рамки, проявляет готовность к трансформации. Способна в одной и 
той же культуре существовать в разных формах: то как культурная основа циклического 
повторения элементов жизнедеятельности человеческих сообществ, то как строительный 
материал, на основании которого создается новый слой культуры, либо как критерий, 
относительно которого оценивается современная культура.  

Воспроизводство традиции предполагает ее творческое освоение: “…простое подражание 
старому не есть следование традиции. Творческое следование традиции предполагает поиск 
живого в старом, его продолжение, а не механическое подражание некогда отмершему” [3, с. 334]. 

Именно традиции фактически являются способом фиксации коллективной памяти 
социальных групп, обеспечивая их самоидентификацию, самотождественность и преемственность 
в развитии. Традиции играют незаменимую роль в культуре: “…история культуры есть не только 
история изменений, но и история накопления ценностей, остающихся живыми и действенными 
элементами культуры в последующем развитии” [4, с. 26]. 

Теоретическое осознание особенностей динамики традиций становится основанием 
создания различных концепций и схем. Одна из самых интересных концепций эволюции традиций 
принадлежит Д. Лихачеву. Она базируется на трех основных положениях. Во-первых, некоторые 
традиции, отживая свой век, покидают культуру. Во- вторых, некоторые традиции, видоизменяясь, 
обретают новые черты и новую жизнь. В-третьих, наряду с процессами отмирания и 
видоизменения в культуре постоянно происходит процесс формирования новых традиций. 

Интерпретация эволюции культуры в значительной степени зависит от объема тезауруса, 
структурной глубины и тонкости понятийного и методологического арсенала той или иной 
концепции, каждая из которых реализует свою объяснительную функцию, различную степень 
близости к исторической и эмпирической реальности и разную эвристическую способность 
проникнуть в суть проблем [см.: 5]. 

Создается ситуация, когда возникает сомнение в том, что установка научного сообщества на 
то, что разным аспектам исследований культуры “из соображений здравого смысла могут 
соответствовать разные подходы [см.: 6, с. 180]. Скорее речь может идти о формировании того или 
иного подхода для понимания основных тенденций современной культуры. В таком контексте 
нельзя согласиться с оправданием “методологической скромности“ при изучении культуры. В 
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период интенсивного формирования новых тенденций в условиях бифуркационного выбора 
предпочтение может получить “методологическая амбициозность”. 

В качестве одного из вариантов подобной амбициозности можно рассматривать 
концептуальную схему В. Бранского. В русле его подхода предполагается эффективность модели, 
составными частями которой выступают тезаурус (сокровищница, содержащая полный набор 
образцов), детектор (осуществляет перебор и пакетный отбор) и селектор (реализует однозначный 
выбор) [см.: 7, с.115]. При этом социокультурный тезаурус (множество возможных образцов 
культуры, разнообразие форм искусства и т. п.) создается самоорганизационными механизмами 
иерархизации, ветвления и положительной обратной связи. Тезаурус как модель, в отличие от 
традиционного или энциклопедического словаря, организует элементы не в формальном порядке, 
а исходя из ассоциативных и концептуальных связей, т. е. по смысловой близости. Это связано с 
тем, что в более широком понимании, тезаурус – это информационная сеть культуры, способ 
семантической организации мира. Специфика социокультурного детектора состоит в том, что его 
функцию играет в конечном счете взаимодействие различных, в том числе альтернативных, 
идеалов с точки зрения их массовой привлекательности для целевых преобразований. В роли 
социокультурного селектора во многих случаях выступает тот или иной известный принцип, 
которым руководствуются в своей практике носители идеалов (непримиримости, компромисса, 
нейтрализации, конвергенции). 

Апробация модели В.П.Бранского сталкивается с рядом трудностей, которые стоят перед 
научным сообществом в целом. Речь, прежде всего, идет о синхронизации эволюции культуры и 
совокупности взглядов о ней. Задача объединить в целостную систему эволюцию самой культуры 
и представлений о ней, постижение и переживание исторической инвариантности, а также 
осмысление повсеместного и повседневного разнообразия культуры и собственно 
культурологический анализ и синтез невозможен без адекватной этой сложной системе 
методологической широты, изощренности и определенности. 

Создание подобной методологической схемы связано со значительными трудностями: 
интеллектуально-концептуальными и содержательно-временными. С целью их преодоления в 
контексте понимания тенденций современной культуры сформировалось два подхода: 
методологический и мифологический. 

В рамках методологического подхода предстоит объединить идеи сопоставления, эволюции, 
инновации, конструктивности, информативности, которые могут в своей взаимосвязи охватить 
особенности современной культуры. Второй подход – мифологический – позволяет за счет 
использования устоявшихся образов и моделей поведения осмыслить вектор, определяющий 
тенденции современной культуры. Подобные надежды связаны с тем, что мифологическое 
мышление “не было абсолютно спонтанным и произвольным. Оно функционировало в рамках 
определенных парадигм, то есть было так же парадигмально, как и мышление современного 
человека. Отличие состоит в характере парадигм” [8, с. 100]. Для значительной массы людей 
именно миф оказывается действенным компенсатором недостатка адекватной информации, а тем 
самым может стать средством социальной ориентации. 

Существованию мифа в современных условиях способствуют две основные тенденции: 
мифотворчество и мифовосстановление. Современное мифотворчество может стать как продуктивным 
механизмом культуры, поскольку может служить средством позитивных духовных сдвигов, так и 
кристаллизатором негативных тенденций. Порождаемые технологией и особенно техникой 
“функциональные мифологии прослеживаются вплоть до уровня своеобразного фатума, где эта 
техника, призванная подчинить себе мир, кристаллизуется в своей противоположной, опасной 
направленности” [9, с. 137]. Возникает потребность в осознании роли позитивных традиционных 
факторов, прежде всего – героических мифов. К. Армстронг отмечает: ”Задача героического мифа – не 
дать людям объект для обожания, а пробудить героический дух в них самих” [10, с. 146]. Что касается 
мифовосстановления, то этот механизм, используя совокупность известных образов и ситуаций, не 
только позволяет уйти от влияния стереотипов и общепринятых положений, но и дать оценку как 
прошлой, так и новейшей совокупности стереотипов. Так известное положение “историю делают 
люди” вполне естественно и справедливо может уступить место тезису “историю пишут люди”, что 
будет говорить о конструктивных сдвигах в гражданском обществе. В целом в эпоху глобализации 
мифы позволяют осознавать исторические коллизии и воспринимать волны будущего. Поэтому 
формы осознания культурной традиции (мифология, религия, философия) реально сложившиеся в 
истории человечества не разделены ее известными периодами, а охвачены совокупностью прямых и 
обратных связей. Это означает, что при осмыслении особенностей современной культуры, возможно и 
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необходимо использование потенциала этих форм для определения смысла вектора культурных 
трансформаций в эпоху глобализации. 

Одновременно близкие шаги в поисках такого вектора делает и наука. Радикальные 
культурные сдвиги предполагают существенные преобразования духовной энергии людей. 
Процесс ее трансформации ориентирует на разложение целостной культуры и последующее 
объединение ее отдельных элементов по новым образцам. Поиск таких образцов идет в различных 
направлениях. Так, по аналогии с физическими явлениями излучения света А. Тойнби предложил 
модель для культурных процессов, в которой базовыми выступают три закона [см.: 11, с. 121-122].  

Первый заключается в том, что единый культурный луч распадается на спектр своих 
составляющих, проходя сквозь объект, который представляет определенное препятствие. 

Второй закон фиксирует тот факт, что разложение может происходить даже без ощутимого 
воздействия на чужой общественный организм – если общество-излучатель культурных 
импульсов уже в надломе и идет к распаду. 

Третий закон провозглашает, что скорость и проникающая сила совокупного культурного 
вектора выступает средней величиной разных скоростей и проникающих сил, которые присущи ее 
экономическим, политическим и “культурным” компонентам, когда вследствие разложения все 
они распространяются и воспроизводятся независимо один от другого. При этом традиционно 
экономический и политический компоненты движутся быстрее, чем целостная культура, т. е. 
“культурный” компонент продвигается в замедленном темпе. 

Совокупность этих законов определяет понимание тенденций, действующих как в 
социокультурной сфере, так и в обществе в целом. Подобная ситуация характерна для стабильных 
фаз развития социальных и культурных систем. 

В эпоху глобализации не просто изменяются параметры культурных сдвигов, а происходят 
инверсные процессы – культурные трансформации определяют развитие общественного 
организма. В таком контексте исходный объект – культурный луч – получает не только иную 
интерпретацию, но и начинает выполнять критериальные функции. Причина этого заключается в 
том, что человеческое сообщество в условиях глобализации оказалось в ситуации поиска 
обобщенного вектора эволюции культуры и общества.  
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Summary 
Forkosh S. Methodological Problems of Finding a Vector of Cultural Transformations. Reviewing the 

present state of research culture and its transformations, there was a set of options explaining the evolution of 
culture, which on the basis of different methodological assumptions, anyway, offer their vision of the future of 
culture. The most common approach of this kind is associated with the understanding of cultural traditions. 
Profound expression of this approach can be found in DS Likhachev. Also prospecting is a model of cultural 
development of Arnold Toynbee. Thesaurus approach makes it possible to cover the most significant manifestations 
of contemporary culture. However, the approach is in the early stages of development. This article tries to analyze 
these models and develop a unifying strategy for the evolution of culture. Keywords: cultural tradition, "Cultural 
ray", thesaurus of culture, the evolution of culture. 
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НАУКОВИЙ ДИСКУРС І ВЛАДНІ СТОСУНКИ У МІШЕЛЯ ФУКО 
 
Досліджується проблема взаємодії між науковими дискурсами і владними стосунками у контексті 

філософського вчення французького філософа М. Фуко. Проаналізовано питання дискурсу, дискурсивних 
практик, наукових дискурсів, знання, влади і владних стосунків. Обґрунтовано думку щодо тісної взаємодії 
влади і знання на сучасному етапі розвитку суспільства, розкрито претензії влади і науки на проголошення 
істини, яка постає засобом впливу на суспільство. Ключові слова: влада, «влада-знання», вчений, дискурс, 
дискурсивна практика, диспозитив, знання, істина, науковий дискурс. 

 
Постановка проблеми (актуальність теми). Мішель Фуко вважається одним із 

найпрогресивніших мислителів ХХ ст. Незважаючи на те, що сучасний світ вступив уже у ХХІ ст., 
автор переконаний, що актуальність ідей французького філософа не лише не знизилась, а, навпаки, 
набуває сьогодні ще більшого значення. Зумовлено це тим, що М. Фуко започаткував не просто 
якісно новий погляд на проблеми сучасного світу, а й «проблематизував» значний пласт актуальних 
сьогодні питань філософського, наукового, політичного, соціального, культурного характеру. 
Значимість М. Фуко полягає не так у «новому» погляді на різноманітні суспільні процеси, як у 
створенні «нової» площини для продовження його філософських досліджень, осмислення «нових» 
сфер філософського та наукового пошуку. Французький мислитель, який постійно у своїх працях 
наголошував на «відкритості» подальших досліджень, які були ним започатковані, а також на тому, 
що він не претендує бути «останньою інстанцією» в розробці певної проблеми, зміг відкрити 
великий масив питань, які цікаві нам сьогодні. Незважаючи на те, що М. Фуко має значний творчий 
доробок і великий авторитет серед творців сучасного інтелектуального продукту, він залишив усе ж 
більше запитань, аніж відповідей, більше віьного простору для продовження філософських і 
наукових пошуків, аніж завершеного, сформованого знання з тієї чи тієї проблеми. Філософ і сам 
закликає продовжувати вивчати поставлені ним проблеми. 

Однією з найцікавіших у М. Фуко є проблема взаємодії дискурсів (дискурсивних практик, 
дискурсивних формацій), а також наукових і владних взаємин. Їх осмислення, що сьогодні 
видається недостатньо оціненим, дозволяє поглянути на статус науки крізь призму відношення 
«влада-знання», розкрити ті сутнісні характеристики, які лежать в основі наукового знання. 
«Проблематизація» відповідної проблематики, здійснена М. Фуко, дозволяє зануритись у глибину 
тих процесів, які відбуваються в науці як соціальному інституті.  

Стан дослідження. Проблема взаємодії наукових дискурсів і владних відносин крізь призму 
філософських позицій М. Фуко залишається малодослідженою в літературі. Окремі її аспекти можна 
віднайти у працях В. Абушенко, П. Вена, А. Грицанова, Ж. Дельоза, А. Дьякова, І. Ільїна, 
Ю. Габермаса. Дослідження дискурсів, дискурсивних практик у творчій спадщині М. Фуко були 
частково розкриті в дисертаційних дослідженнях Н. Іпатової, П. Кирилова, Е. Кожемякіна. Проблема 
влади, знання, «влади-знання» з погляду філософської концепції М. Фуко стали об’єктом 
дисертаційних досліджень С. Боголюбової, С. Горчакової, Л. Шкіль, а також невеликих наукових 
розвідок С. Карпової, К. Коткіна, М. Мельничука, О. Новікова, Т. Пода, З. Сокулер та інших. 

Об’єктом нашого дослідження є науковий дискурс і владні стосунки в їхній взаємодії крізь 
призму філософського вчення М. Фуко. Мета статті – розкриття взаємодії наукових дискурсів і 
владних стосунків, оскільки це важливо для розуміння статусу сучасної науки та наукового знання. 

Виклад основного матеріалу. Концепт дискурсу фігурує у М. Фуко як на теоретичному 
(найбільше у працях «Археологія знання», «Порядок дискурсу», «Слова і речі»), так і на 
практичному («Історія безумства», «Наглядати і карати», «Історія сексуальності») рівнях. Можна 
навіть сказати, що метою пошуків і досліджень французького філософа став аналіз дискурсивних 
практик. Слід зазначити, що «дискурс» як поняття вживається переважно у текстах 
постмодерністської філософської та культурної традиції. На думку П. Кирилова, «значення 
дискурсу в постмодерністській логіці аналізу амбівалентне: з одного боку, він постає як 
аналітична одиниця, як самостійна проблема сучасної філософії зі своїм «генеалогічним» та 
«історичним» досвідом, з іншого боку, сам дискурс є інструментом методологічного підходу 
практично в усіх сферах сучасного соціально-гуманітарного знання» [7, с. 11]. Отже, дискурс є 
теоретико-методологічною базою досліджень у соціально-гуманітарних дисциплінах, оскільки 
дозволяє не лише провести демаркаційні лінії формування того чи того типу знань, а й активно 



 

 
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 756 – 757. Філософія 

 
41

долати їхні межі, завдяки чому формуються нові типи, які в подальшому можуть ставати цілими 
науковими дисциплінами. 

Дискурс і дискурсивна формація, за Фуко, підтримують певний «режим» виробництва 
знання, а також уможливлюють одні способи розмислів про реальність і виключають інші. Тобто 
вони визначають, хто може говорити, коли і з яким авторитетом і, навпаки, хто не має на це права. 
Дискурс як предмет аналізу – це механізм, який визначає єдність системи знання, своєрідний набір 
«сполучних» інструментів – «сполучних», оскільки дискурс виникає там, де є потреба і де 
виникають дії, спрямовані на створення, закріплення, розширення чи послаблення та руйнування 
картини світу, сформованої з уявлень, знань, значень, висловлень і т.д.» [8, с. 6]. 

Як зазначає М. Фуко, перш ніж переконатися, що ми «маємо справу з наукою.., ми повинні 
будемо проаналізувати у первинній нейтральності той матеріал, який являє собою популяцію 
подій у просторі дискурсу в цілому» [12, c. 72]. У праці «Слова і речі» мислитель вказує на те, що 
науки завжди несуть у собі проект «вичерпного впорядкування світу; вони завжди спрямовані на 
відкриття простих елементів та їх зростаючого ускладнення; у своїй стихії вони представляють 
собою таблицю, розгортку знань у відповідній своєму часові системі» [12, c. 109]. 

Теоретичне обґрунтування наукового дискурсу здійснене М. Фуко у праці «Археологія 
знання». Французький мислитель закликає не ототожнювати дискурсивні формації «ні з науками, 
ні з дисциплінами, які володіють мінімальним ступенем науковості, ні з тими фігурами, які 
передують майбутнім наукам, ані з тими формами, які від самого початку виключають будь-яку 
науковість» [10, c. 330]. Такі дискурсивні формації «не перебувають у становищі телеологічної 
субординації щодо ортогенезу наук» [10, c. 331].  

Незважаючи на те, що М. Фуко не ототожнює дискурсивні формації з науками, все ж, як 
випливає з його аналізу, перші постають своєрідним підґрунтям формування наукового знання, що 
також має історичний, культурний і соціальний характер, залежить від конкретних умов 
функціювання того чи того суспільства. Наукове знання формується на основі конкретної 
суспільної практики, накопиченого досвіду. 

М. Фуко вважає, що «загадка наукового дискурсу полягає не в його праві бути наукою, а в 
самому факті його існування. І основний пункт розходження цього аналізу зі всіма філософіями 
пізнання полягає у тому, що він співвідносить факт існування наукового дискурсу не з інстанцією 
першопочаткового дару, який би обґрунтував цей факт і це право у трансцендентальному суб’єкті, 
а з процесами історичної практики» [10, c. 352].  

Зазначена позиція дозволяє своєрідно змістити усталене розуміння наукового знання, що 
йде від суб’єкта, у бік об’єктивної історичної практики. Це означає, що наукове знання має 
ситуативний характер. За певних інших умов і чинників, що на нього впливають, воно може мати 
інший зміст. Отже, науковий дискурс є наслідком не мисленнєвої інтелектуальної діяльності його 
суб’єкта, а результатом існуючої суспільної практики, яка формує його правила, критерії, систему 
обґрунтування тощо. 

Поруч із дискурсивними практиками наука характеризується більшою строгістю, вищим рівнем 
формалізації, вона прагне ідеальності, відрізняється також об’єктами її дослідження, поняттєвим 
апаратом тощо. Та для того, щоб склався науковий дискурс, неодмінними, на думку М. Фуко, є певні 
«елементи, які повинні були б бути сформованими дискурсивною практикою» [10, c. 332]. Наука у 
французького мислителя співвідноситься «не з тим, що повинно було би бути пережито для того, щоб 
утворилося властиве їй прагнення до ідеальності, а з тим, що повинно було би бути сказаним – або 
повинно бути сказане – для того, щоб міг утворитися дискурс, який у випадку потреби відповідав би 
експериментальним або формальним критеріям науковості» [10, c. 333].  

Наука, як відзначає М. Фуко, «локалізується у полі знання та відіграє у ньому певну роль. 
Роль, яка варіюється залежно від різноманітних дискурсивних формацій та видозмінюється разом 
із мутаціями» [10, c. 338]. Отже, знову підкреслюється ситуативність, історичний характер 
формування науки та її роль залежно від існуючої суспільної практики. 

Другою стороною нашого дослідження постає проблема влади, яка неодмінно пов’язана зі 
знанням. Як прийнято вважати у літературі, Фуко з погляду обґрунтування проблеми влади 
спирається на Ніцше, який вказав, що джерелом пізнання є стосунки влади. Виходячи з цього, 
А. Дьяков вважає: «щоб пізнати пізнання, з погляду М. Фуко, потрібно походити не на філософа, 
але на політика, тобто розуміти, що таке стосунки боротьби та влади. Це означає, що пізнання 
завжди має характер приватний, опосередкований та перспективний. Перспективність пізнання 
зумовлена його суперечностями і стратегіями, а зовсім не особливостями людської природи, 
якими б універсальними вони нам не уявлялися» [4, c. 262].  
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Зазначена позиція А. Дьякова вказує на те, що як влада, так і знання визначаються 
ситуативністю, опосередкованим характером і залежать від конкретних умов суспільного 
розвитку, практики, в яких вони реалізовуються й отримують своє вираження. 

Поняття волі до знання у М. Фуко може бути витлумачене і як «вільне знання», і як «жага 
знання». Цим поняттям він прагнув підкреслити характерну для західної історії тенденцію до 
раціоналізації соціально-політичних відносин [6, c. 26].  

Прогресивний французький філософ Ж. Дельоз, сучасник М. Фуко, у праці «Фуко» вказує на 
відмінність між владою та знанням. Влада і знання, на його думку, відрізняються за своєю 
природою, вони гетерогенні, проте «між ними мають місце й взаємодопущення, і вторгнення на 
територію одне одного, і примат одного над іншим». На думку Ж. Дельоза, «влада проходить не 
через форми, а лише через сили. Знання ж стосується оформлених видів матерії (субстанцій) та 
матеріалізованих функцій, що посегментно розподілені за наявності двох основоположних 
формальних умов, бачення та говоріння, світла і мови: знання, відповідно, стратифіковане, 
архівізоване, наділене відносно жорсткою сегментацією. Влада, навпаки, діаграматична: вона 
мобілізує нестратифіковані види матерії та функцій і працює із доволі гнучкою сегментарністю, 
тому що вона проходить не через форми, а через точки, одиничні точки, якими щоразу 
відзначається застосування сили, дія чи протидія сили щодо інших сил, тобто афект як «стан 
влади, завжди локальний і нестабільний» [3, c. 100-101]. Проте, додає французький мислитель, усе 
ж «відносини знання не могли б інтегруватись, якби не існувало диференційованих відносин 
влади... якщо першість належить владі, то лише тому, що дві гетерогенні форми знання 
формуються шляхом інтеграції та вступають у опосередковані взаємовідносини» [3, c. 110]. Звідси 
випливає не просто примат влади над знанням, але і той факт, що знання не могло б 
конституюватися поза владними відносинами. Тобто знання певним чином також утілює в собі 
елемент примусу, прояву сили. 

У праці «Наглядати і карати» М. Фуко постулює, що «відношення влади не локалізуються у 
відношеннях між державою і громадянами, для них характерна неперервність, вони виражаються 
у численних точках зіткнення.., кожна з яких несе в собі небезпеку тимчасової зміни відношення 
сил» [2, c. 200]. При цьому особливо важливо те, що: а) влада виробляє знання; б) влада і знання 
безпосередньо передбачають одне одного; в) немає ні відношення влади без відповідного 
утворення сфери знання, ні знання, яке не передбачає і разом з тим не утворює відношення влади. 
Саме у зазначеній праці режим «влада-знання» максимально набуває свого теоретичного та 
практичного втілення. 

Вступаючи у взаємостосунки зі знанням, як відзначає Л. Шкіль, «влада породжує певну 
істину, оскільки спонукає говорити, вона породжує істину у вигляді проблеми. Проблематизація 
сексу розгортає два процеси, які постійно відсилають один до одного: істина як те, що приховане 
глибоко в нас, повинно проявитись, і водночас, вона повинна сказати нам істину про нас самих. Із 
цієї гри й конституюється суб’єкт, знання про нього; довкола питання про секс вибудовується 
наука, яка здатна сказати нам про нас самих, про те, що недоступне, але що становить позитивну 
умову його існування. Істина суб’єкта виявляється певним корелятом процедур влади, які являють 
собою різного роду техніки життя» [14, c. 47].  

Варто відзначити, що проблему взаємодії наукових дискурсів і владних стосунків 
найповніше виражена не у праці «Археологія знання». У ній обгрунтовується твердження, 
відповідно до якого дискурс постає як певне благо – скінченне, бажане та корисне, – яке містить 
власні умови його присвоєння та використання. М. Фуко додає, що «з моменту свого існування 
дискурс постає як благо, виходячи з якого ставиться питання про владу; як благо, яке за своєю 
природою є об’єкт боротьби, і боротьби політичної» [10, c. 233]. Цю думку підтверджує 
Ю. Габермас, який відзначає, що «всі дискурси (а не лише модерний) мають приховану 
властивість – прагнення до влади, а їх походження з практик влади можна довести» [13, c. 161].  

Російський вчений І. Ільїн вказує, що специфіка розуміння «влади» у М. Фуко «полягає, 
перш за все, у тому, що вона виявляється як влада «наукових дискурсів» над свідомістю людини» 
[5, c. 68]. Отже, наукове знання, маючи відносний характер, нав’язується людині як «незаперечний 
авторитет», який змушує її мислити вже готовими уявленнями і поняттями.   

Найповніше взаємодія наукових дискурсів і владних стосунків утілена в інавгураційній 
промові М. Фуко під назвою «Порядок дискурсу», прочитаній 2 грудня 1970 року. У цій промові 
французький філософ чітко вказує на те, що дискурс постає об’єктом бажання, тим, заради чого 
змагаються, тим, що постає об’єктом боротьби і чим прагнуть заволодіти. У кожному суспільстві 
«виробництво дискурсу водночас контролюється, піддається селекції, організовується та 
перерозподіляється за допомогою певної кількості процедур, функція яких – нейтралізувати його 
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владні повноваження та пов’язані з ним небезпеки» [12, c. 51]. У зв’язку із цим мають місце 
процедури виключення дискурсів, серед яких три основні – заборона, розподіл і відкидання, а 
також воля до істини. Такі процедури здійснюються, як зрозуміло, з боку самої влади.  

Найбільша увага М. Фуко приділяється саме волі до істини, яка «спирається на інституційну 
підтримку: її зміцнює та водночас відтворює цілий пласт практик, таких як педагогіка, чи як 
система книг, видавничої справи, бібліотек, таких, як наукові товариства у попередні часи чи 
лабораторії сьогодні». Проте, наголошує мислитель, «глибинніше ця воля відтворюється завдяки 
тому способу, яким знання використовується у суспільстві, яким воно наділяється значимістю, 
розподіляється, розміщується та певною мірою атрибуюється» [12, c. 57]. Зазначена воля до істини 
має тенденцію чинити тиск на інші дискурси в якості певного роду примусової дії. Філософ має на 
увазі тут те, «як західна література вимушена була упродовж століть шукати опору в природному, 
правдоподібному, щирому, в науці, – словом, в істинному дискурсі» [12, c. 58].  

На думку Ю. Габермаса, «ця воля до істини стає для Фуко ключем до внутрішнього 
взаємозв’язку знання і влади. Своїми вимогами, які навряд чи можливо задовольнити, гуманітарні 
науки будують фасад, за яким приховується фактичність, реальність чистої волі; воля прагне 
подолати себе, оволодіти собою за допомогою знання – волі до безмежного накопичення знань, у 
процесі якого й формуються суб’єктивність і самосвідомість» [13, c. 159]. М. Фуко підкреслює, що 
владні механізми в гуманітарних наук реалізуються за допомогою дисциплінарного аналізу. Вони 
присутні у психології, педагогіці та інших науках про людину у формі іспиту, тесту, співбесіди, 
консультацій тощо [9, c. 295].  

Тож у сучасному світі влада діє саме через різного роду дискурси, впливаючи не лише на 
суспільство загалом, а й на окремі його інститути, такі як наука. Людство переживає сьогодні вже 
ХХІ ст., але найефективніший метод впливу так і не змінився – через слово. Змінилися лише 
форми «подання» такого слова. Загалом їх можна назвати дискурсами. Влада, розуміючи силу 
впливу слова на підвладних суб’єктів (суспільство загалом), активно використовує всі можливі 
механізми його реалізації. Влада, яка прагне продукувати істину, виробляє знання, що має в тому 
числі й форму наукового знання. Французький мислитель зазначає, що істинний дискурс 
пронизаний цією волею до істини, що йде від влади, а «істина, яку вона волить, не може цю волю 
не закривати» [12, c. 59]. Отже, «істина», що продукується владою, «приховує» волю до істини, 
завдяки чому її не можна розпізнати. Сучасним суспільством, охопленим бажанням (скоріше 
нав’язаним, аніж природним) осягнення істини та істинного знання, досить легко маніпулювати, 
чим і користується влада, яка намагається продукувати «істинні дискурси», за допомогою чого 
здійснювати вплив на суспільство. 

Дискурс обов’язково пов'язаний з функціюванням пізнання та оформленням певної системи 
дослідження, в чому виявляється стосунок дискурсу до влади і наукової традиції [9, c. 294].  

Наукова дисципліна як система знань трактується французьким мислителем як принцип 
контролю над виробництвом дискурсу. Така дисципліна «встановлює для нього межі завдяки грі 
ідентичності, формою якої є постійна реактуалізація правил. У плодовитості автора, у численності 
коментарів, у розгортанні тієї чи тієї дисципліни звикли бачити переважно нескінченні ресурси 
для виробництва дискурсів. Але не меншою мірою це також і принципи примусу» [12, c. 69].  

Вказане Фуко означає, що автор, який продукує певний дискурс, не може звільнитися, по-
перше, від того, на чому базується його дискурс (адже, сказане ним не є абсолютно новим, про що 
вже було сказано, тож автор – це лише той, хто актуалізує певний існуючий дискурс, навіть якщо 
про нього мало що знають), по-друге, від впливу існуючих правил, які здатні кваліфікувати 
«доцільність» та «істинність» дискурсу, запропонованого автором. Якщо він «не вписується» в 
існуючі межі дискурсу, то випадає із загальних настанов і пануючих наукових позицій. Саме тому, 
зокрема, наука, як каже М. Фуко, формується під впливом інституту університетських досліджень, 
і, маючи форму строгої програми, ризикує накликати на себе підозри в неістинності у випадку, 
якщо суперечить або не відповідає такому статусу [1, c. 117].  

Наука – це один із тих суспільних інститутів, які найбільшою мірою претендують на 
висловлення істини, завдяки чому вона постає своєрідним «закритим» товариством, яке має власні 
правила, критерії прийнятності, обґрунтованості. Встановлені в науці правила можна розцінювати 
також як вияв владних стосунків, засіб примусу, вираження впливу на існуючі взаємини і 
дискурси, які можуть сформуватись у майбутньому. Має місце ситуація, за якої владні стосунки 
виявляються двояко: з одного боку, самі наукові товариства визначають правила існування 
конкретного наукового дискурсу, тобто спосіб його легітимації, а, з іншого, діяльність таких 
наукових спільнот обмежена, тому що вони самі піддаються владному впливу з боку держави. 
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Підводячи підсумки нашого 
дослідження, варто наголосити, що проблема взаємодії наукових дискурсів і владних 
стосунків у філософській концепції М. Фуко була проаналізована нами завдяки визначенню 
особливостей дискурсів, дискурсивних практик, наукових дискурсів, влади, знання, «влади-
знання». Вихідною тезою дослідження стало переконання французького мислителя щодо 
тісного взаємозв’язку між владою та знанням. Як влада, так і наука претендують на 
проголошення істини, що постає засобом впливу на суспільство. 

Автор намагався довести, що встановлені в науці правила варто розцінювати у тому числі як 
вияв владних стосунків, засіб примусу, вираження впливу на існуючі взаємини і дискурси, які 
можуть сформуватись у майбутньому. Наука постає своєрідною системою панування, що 
досягається завдяки її впевненості у продукуванні істинного дискурсу. З одного боку, наукові 
товариства визначають правила існування конкретного наукового дискурсу, тобто спосіб його 
легітимації, а, з іншого, – сама діяльність таких наукових спільнот обмежена, позаяк вони не 
вільні від владного впливу з боку держави. 

Перспективність подальших пошуків у цій сфері може бути пов’язана з аналізом сучасних 
механізмів взаємодії та взаємовпливу між наукою та владою. 
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Summary 
Khodanych J. Scientific Discourse and Power Relations in the Light of M. Foucault. The article deals 

with the problem of interaction between scientific discourses (science) and power relations in terms of the 
philosophical ideas of french philosopher M. Foucault. For this purpose author examines the questions of 
discourse, discursive practice, scientific discourse, knowledge, power and power relations. Particular 
emphasis is placed on express position on the close interaction of power and knowledge in modern society. 
Author gives the conclusion about the same principle of power and science claiming the proclamation of truth, 
which serves a significant means of influencing society. Keywords: discourse, discursive practice, scientific 
discourse, power, knowledge, «power-knowledge», truth, scientist, dispositive. 
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Представлен нетрадиционный подход к анализу соотношения естественнонаучного и гуманитарно-

научного знания, который состоит в преодолении крайностей традиционных представлений, а также 
анализ эпистемологических изменений, которые произошли в науке и философии ХХ ст., в трактовке 
категорий "истина" и "объяснение". Специально обсуждается концепция Р. Рорти и возможности ее 
соотнесения с проблемой истины, ее контекстуальности и когерентности в гуманитарно-научном знании. 
Подчеркивается продуктивная роль идеи нарратива при обсуждении проблемы соотношения естественно-
научного и гуманитарно-научного знания. Ключевые слова: гуманитарно-научное знание, научность знания, 
истина, научное объяснение, нарратив. 

 
1. Введение. 
В эпистемологии и философии науки не утихают дискуссии о природе гуманитарно-научного 

знания и его соотношении с естественнонаучным знанием [см.: 2; 10; 15;17; 37]. По-прежнему остро 
стоит вопрос об эффективности (а порою даже о возможности) экстраполяции естественнонаучных 
познавательных средств в гуманитаристику (последнее понятие охватывает всю сферу 
гуманитарного знания, в том числе и гуманитарно-научного). Не менее остро в этом плане 
обсуждаются такие важные эпистемологические вопросы: можно ли (и если да, то как именно?) 
говорить об объективности в гуманитарно-научном знании; какие модели (концепции) истины 
наиболее приемлемы для гуманитарно-научного знания; насколько адекватны (или неадекватны) 
традиционные трактовки истины специфике гуманитарного знания и что изменилось в современной 
эпистемологии и философии науки в плане преодоления указанных неадекватностей. 

Действительно, при обсуждении проблематики гуманитарно-научного знания часто 
соотносят его с естествознанием. Здесь можно рассматривать, по крайней мере, три позиции. Цель 
данной статьи состоит в обосновании приоритета третьей, “умеренной” позиции, учитывающей 
прогрессивные изменения, происшедшие в последнее время как в науке, так и в эпистемологии. 

 
2. Три эпистемологические позиции о соотношении естественнонаучного и 

гуманитарно-научного знания. 
Первая из трёх (она же – исторически первая) отдаёт приоритет естествознанию и 

утверждает, что подлинную научность гуманитарному знанию может обеспечить лишь учёт 
традиций и достижений естественнонаучной методологии. Философской базой такой позиции 
является, в частности, классическая эпистемология, одной из основ которой, в свою очередь, 
является корреспондентная концепция истины. Согласно этой концепции, знание истинно, если 
оно соответствует фактам либо репрезентирует реальность такою, какая она есть “на самом деле”.. 

Вторая позиция в основном базируется на неокантианской традиции и отдаёт приоритет 
гуманитарному знанию, подчёркивая его исключительную специфику и отвергая в своих 
философских рефлексиях традиции классической эпистемологии. 

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 строгостей, хотя и сохраняя в себе 
такие важные черты научности, как рациональность и объективность содержания знания. Наша 
задача – рассмотрение двух тезисов, которые, как нам представляется, укрепят третью позицию. 
Первый тезис заключается в отказе от доминирования классической корреспондентной концепции 
истины и вообще либерализации категории истины, а второй – во введении в объяснительную 
процедуру нарратива как более адекватного средства в сфере гуманитаристики. 
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3. Об изменениях в критериях научности знания.  
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. Среди особенностей 
знания, которые указывают на его научность, чаще других отмечают предметную определённость, 
системность, объективную истинность и необходимость роста. Эти четыре признакака в “чистом” 
виде относятся, главным образом, к развитому естествознанию. Вообще, критерии научности 
знания, как известно, историчны; за последнее столетие они претерпели серьёзные изменения, что 
относится и к содержанию таких фундаментальных категорий (и признаков научности), как 
“рациональность”, “объективность”, “истина”, “объяснение” и т.п. 

Говоря о критериях научности, имеет смысл различать эпистемологические и 
социокультурные критерии. В первом случае речь идёт об особенностях знания (мы указали выше 
на четыре из них) и деятельности по его получению, а во втором – об особенностях 
социокультурных форм и способов организации этого знания и этой деятельности. 

С самого начала более или менее определённо критерии научности сформировались в 
процессе становления и утверждения науки в качестве суверенной области знания и деятельности. 
Первоначально в этих критериях закреплялся опыт естественных наук и математики. В ХХ веке 
изменения и трансформации коснулись как эпистемологических, так и социокультурных 
критериев научности. Изменения в эпистемологических критериях связаны, прежде всего, с 
пересмотром традиционных представлений о рациональности, истине, объяснении. 

В отношении изменений рациональности мы имеем в виду, прежде всего, феномен 
либерализации критериев научной рациональности [см.: 18] и так называемую “методологию 
отказов” на пути к “мягкой” методологии [см.: 19], отказов от тех (часто неоправданных) 
жёсткостей и строгостей, которые присущи нормам рациональности классической науки. Что же 
касается истины и объяснения, то изменения в содержании этих категорий мы рассмотрим далее 
применительно к третьей (неклассической) позиции по вопросу о соотношении 
естественнонаучного и гуманитарно-научного знания. Отметим сразу, что на формирование этой 
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, обретение им статуса 
научного знания во всё большем числе гуманитарных дисциплин. Последняя сторона как раз и 
связана с трансформацией представлений о научности применительно к гуманитарному знанию. 

 
4. Истина: разнообразие традиций, концепций, трактовок.  
Говоря об истине в гуманитарно-научном знании, целесообразно различать две традиции – 

логико-методологическую и экзистенциально-антропологическую [см.: 15, с. 159-162]. Первая 
традиция оказалась наиболее полезной в научном (преимущественно естественнонаучном) 
познании, с его объективностью и фактуальностью. Она хорошо вписалась в идеалы 
рациональности и традиционную идею репрезентации (или упрощённо – отражения), она 
соответствовала натуралистическому подходу в познании. Во второй традиции делается акцент на 
целостном подходе к результатам познавательной деятельности, принимая во внимание не только 
рациональное, но и иррациональное, не только истину, но и заблуждение и осуществляя 
содержательный анализ их смыслов. 

На сегодняшний день в эпистемологии и философии науки существуют различные 
концепции истины и разнообразные трактовки этой категории. Помимо только что отмеченных 
традиций философского осмысления истины, можно выделить три основные концепции истины – 
корреспондентную, прагматистскую и когерентную [см.: 7; 30], а также разделение трактовок 
истины на классическую и неклассическую (нередко добавляют к ним – по аналогии с популярной 
периодизацией научной рациональности – также и постнеклассическую [см.: 7]). Мы здесь не 
имеем возможности подробно сопоставлять эти традиции, концепции и трактовки с точки зрения 
их эффективности при анализе гуманитарно-научного знания. Всё же хотя бы кратко 
охарактеризуем их и отметим некоторые моменты, относящиеся к проблеме специфики 
гуманитарно-научного знания, как они предстают из анализа философского творчества Р. Рорти.  

Две традиции философского осмысления истины мы уже охарактеризовали; опишем теперь 
кратко три концепции, а также классическую и неклассическую трактовки истины. 

Среди трёх основных концепций корреспондентная концепция является исторически первой 
(ибо она формировалась в эпоху становления классической науки) и наиболее разработанной в 
эпистемологическом отношении. Напомним, что эта концепция является эпистемологической 
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основой первой из трёх выше означенных позиций о соотношении естественнонаучного и 
гуманитарно-научного знания. 

Согласно этой концепции, истинность некоторой мысли – это соответствие её своему 
предмету или реальности. Истина – это свойство знания репрезентировать реальность такою, какая 
она есть “на самом деле”. 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. 

В отличие от корреспондентной, прагматистская концепция истины отвергает идею 
репрезентации и переносит акцент на деятельностный, конструктивный аспект познания. 
Отказываясь от концепции истины как имманентного свойства идеи, приверженцы 
прагматистской концепции (вслед за У. Джеймсом) формулируют понимание истины как 
действенного, конструктивного процесса. Истина не дана нам с самого начала, она должна быть 
достигнута, или создана, сконструирована нами. 

Согласно когерентной концепции истины её критерием является согласованность данного 
знания с более общей, охватывающей его системой знания. «Такое согласие сильнее логической 
непротиворечивости: не всякое высказывание, не противоречащее ранее принятым 
высказываниям, может быть отнесено к истинным. Истинно только положение, являющееся 
необходимым элементом систематической, целостной концепции. …При этом степень истинности 
высказывания зависит только от его вклада в систематическую согласованность элементов 
“целостности”» [7, с. 95]. 

Что же касается деления трактовок истины на классическую и неклассическую, то обычно 
такое деление осуществляется по аналогии с классификацией научной рациональности [см.: 7; 30; 
37]. В эпистемологическом плане классическая трактовка истины, следуя идее репрезентации, 
вполне согласуется с корреспондентной концепцией. Как уже отмечалось, в современной науке, в 
связи с либерализацией критериев научной рациональности нередко выдвигается на передний план 
так называемая “методология отказов”, что ведёт, в частности, и к либерализации традиционной 
(корреспондентной) концепции истины. “Ослабление” её – после краха неопозитивистской 
программы эмпирического обоснования естественнонаучного знания; отказ от верификационизма и 
фальсификационизма, от традиции (догмы) объективной, общезначимой истины – всё это 
стимулировало пересмотр классической трактовки истины. В отношении нетрадиционного, 
неклассического (прежде всего, контекстуалистского и когерентного) подхода к истине 
применительно к гуманитарному знанию уместно обратиться к философскому творчеству Р. Рорти. 

 
5. Р.Рорти о познании, истине и контекстуальности.  
В отношении нетрадиционного подхода к истине применительно к гуманитарному знанию 

уместно, на наш взгляд, обратить внимание на позицию известного американского философа 
Ричарда Рорти (1931–2007). Его философское творчество обычно делят на два периода, которые 
условно можно назвать ранним (аналитическим) и поздним (постмодернистским). В раннем 
периоде он действительно близок к аналитической философии, а во втором он отказывается от 
аналитической традиции (во многом базирующейся на естественнонаучном познавательном 
опыте) и обращается к социокультурной проблематике и постмодернизму.  

Вначале Рорти был под влиянием “лингвистического поворота” в философии [см.: 12; 31] и 
работ другого своего соотечественника – У. Куайна. Согласно Куайну, позицию которого Рорти 
поддерживал в этот период, язык представляет собой самообосновывающуюся систему и не 
выполняет репрезентативной функции. Язык – это как бы своеобразная словесная “ткань”, 
накинутая на наш опыт; это – некая самодостаточная, “повисающая в воздухе” конструкция, 
связанная с опытом лишь “по краям”. «...Нет смысла говорить о том, –  пиcал У. Куайн, – что 
представляют собой объекты теории сами по себе, за пределами обсуждения вопроса о том, каким 
образом интерпретировать или переинтерпретировать одну теорию в другую» [11, с. 55]. 
Основной упор в своих философских построениях Рорти делает на языке и его высказываниях, 
релятивизируя при этом значение (и значимость) для познания.  

В работах, относящихся ещё к первому периоду, Рорти развивает идеи прагматистской 
аналитики У. Куайна, Н. Гудмена и “дескриптивной метафизики” П. Строссона. В центре его 
внимания здесь – в основном проблемы контекстуального употребления языка. Предложение 
обретает определённое значение только в контексте словоупотребления, уже в то время полагает 
Рорти, и оно не зависит от указания на объект. Значение – это результат соглашения, “конвенции” 
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конкретного сообщества. Контексты словоупотребления выражаются Рорти термином “словарь” 
(и в этом же смысле он использует словосочетания “языковая система” и “концептуальная 
схема”), изначально введённые Строссоном. 

Всё это нашло отражение позже в его трактовке истины, где контекстуальный подход занял 
одно из ведущих мест. Наиболее ярко это было представлено в его книге “Философия и зеркало 
природы” (1979) [см.: 22; 34]. В этой книге, помимо прочего, была дана резкая критика 
традиционной корреспондентной концепции истины как одной из основ классической 
эпистемологии, которая ведёт свою историю от Платона через Декарта и Канта к современной 
аналитической школе. С этой традицией связывается доминирование в эпистемологии концепции 
репрезентации, которая, в свою очередь, является базой для корреспондентной концепция 
истины. Прежняя эпистемологическая традиция допускала, что познанию всегда предшествует 
самостоятельная, независимая от человеческого мышления реальность, точным и адекватным 
отображением которой призвана служить философия. Утверждалось, что философское или 
научное познание (в этом плане он их почти не различает), репрезентирующее (воспроизводящее) 
объективную реальность, должно быть методически строго выверенным и подтверждённым. 

В рамках такой традиции стремились найти обоснование нашего знания или наших 
верований в каких-то незыблемых принципах и началах, вроде идей Платона, априорных 
категорий рассудка (Кант), независимых объектов (реалисты), "чувственных данных" (логические 
позитивисты), свойств нашего языка (аналитические философы) [см.: 22]. 

Рорти в упомянутой книге видел свою задачу в том, чтобы радикальным образом 
деконструировать и преодолеть это традиционное, восходящее к Декарту и Локку, представление о 
философии как дисциплине, обеспечивающей точную репрезентацию бытия. Такое представление 
он описывает с помощью метафоры зеркала, как "зеркала Природы", отражающего объективный 
мир. Тогда познание, с его точки зрения, не отражает реальность, а только взаимодействует, как бы 
“справляется” с ней – взаимодействует на манер инструмента с податливым материалом. Он всё 
чаще выступает против традиционной аналитической философии, базирующейся в основном на 
идеях репрезентации и опыте естественнонаучного познания. Он использует при этом 
трансформированные в новых условиях (релятивистские) принципы прагматизма, наследованные от 
своих выдающихся предшественников – Ч. Пирса, У. Джеймса и Дж. Дьюи. Гуманитарное же 
знание становится для него всё более близким и предпочтительным в его рефлексиях.  

Кроме того, связывая познание и понимание, он своеобразно трактует последнее. 
Понимание для Рорти означает как бы "извлечение пользы" и умение "справляться с событием"; 
это – способ держать ситуацию под контролем [см.: 8, с. 399]. В данном случае имеет место 
сходство с прагматистской трактовкой (прежде всего, Пирсом и Джеймсом) мышления и познания 
как приспособительной деятельности, когда эффективность познания рассматривалась через успех 
приспособления человека к ситуации, к среде.  

Отвергая концепцию репрезентации, Рорти воспользовался идеями куайновского 
эпистемологического бихевиоризма, согласно которому о характере познания следует судить по 
характеру поведения субъекта познания. «Объяснение природы познания, – утверждал Рорти, – 
может быть, самое большее, описанием человеческого поведения... Оно не может основываться на 
теории репрезентаций, которые находятся в привилегированных отношениях к реальности» [22, 
с.134]. И ещё в другом месте: «Объяснение рациональности и эпистемологического авторитета 
ссылкой на то, что говорит общество, а не наоборот, является сущностью того, что я называю 
эпистемологическим бихевиоризмом» [22, с. 129]. 

Эту трактовку уместно соотнести с оценкой эпистемологического бихевиоризма, данной 
Бьёрном Рембергом, автором статьи о Рорти в Стенфордской философской энциклопедии: 
«Предполагая, что эпистемические практики различаются (или, по крайней мере, могут 
различаться), то не удивительно, что приверженность Рорти к эпистемологическому бихевиоризму 
должна привести к обвинениям в релятивизме или субъективизме» [32].  

Как прагматизм, так и эпистемологический бихевиоризм выступали за пересмотр 
традиционного понимания истины. В обоих случаях для обоснования истинности какого-либо 
языкового выражения не нужно, как в традиционном случае корреспондентной концепции, 
обращаться к внеязыковой реальности. И потому Рорти резко выступал против того, чтобы истина 
(прежде всего, в гуманитаристике) требовала особого онтологического обоснования. Целью 
познания для прагматистски ориентированного Рорти является не поиск истины ради неё самой, а 
координация адаптивного поведения и выработка плана продуктивных действий. 

Заметим, что предпосылки такой гносеологической позиции по отношению к истине 
коренятся уже в раннем прагматизме. В этом плане Рорти, соотнося, например, позицию 
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У. Джеймса об истине с такими его современниками, как Дж. Ст. Милль, А. Бэн, Дж. Ройс, писал, 
что «они (эти только что упомянутые современники – В. Р.) спровоцировали радикальную критику 
"истины как соответствия" и "знания как точности репрезентаций"» [22, с. 122]. Более конкретно, 
для него главной целью познания становится всё-таки исследование социальных, психологических 
и культурных закономерностей языковой деятельности в духе его идеи “вездесущности языка”, 
вплоть до универсалистски-постмодернистского тезиса “мир есть текст”. 

Рорти рассматривал эволюцию познания как противоборство, по крайней мере, двух 
непримиримых парадигм – традиционной эпистемологической и прагматистской. Победе 
последней должна способствовать антирепрезентативистская стратегия и деятельностная 
трактовка истины, основой которой выступает идея о подлинно творческом характере человека, 
который не столько открывает истины, сколько создаёт их, и важнейшей сферой 
жизнедеятельности творческой личности выступают речевая коммуникация и язык, где человек и 
реализует себя, конструируя свой опыт – ментальную, жизнетворческую практику – как своего 
рода текст. А истина при этом становится лишь своего рода “рекомендательным термином”, 
используемым для поддержки тех наших убеждений и верований, которые мы считаем благими 
[см.: 23, с.88]. Тогда познание, согласно Рорти, выступит как «…интерпретированное пере-
описание сущего ангажированным субъектом», вовлеченным в некоторый социокультурный 
контекст; оно всегда ситуативно, конкретно-исторически детерминировано – и, в конечном счёте, 
всегда коллективно» [35, с. 727]. Термин “переописание” – это специфический термин Рорти, 
обозначающий в широком смысле преобразование (трансформацию, перевод) одного текста в 
другой, одной языковой (или концептуальной) системы в другую языковую систему. «Наше 
отождествление самих себя, – утверждает Рорти, – с нашим обществом – с социальной средой, 
традицией, коллективным интеллектуальным наследием – приобретает особый смысл, когда мы 
рассматриваем это сообщество скорее как наше, чем природное, скорее образованное (shaped), чем 
найденное (found), как одно из многих, созданных людьми……» [35, с. 727]. Ссылка на “наше” 
подчёркивает здесь деятельностную трактовку истины и “человеческое измерение” знания, тем 
более, если речь идёт о гуманитарном знании. 

Весьма критично относясь к традициям Платона – Декарта – Локка – Канта, Рорти в духе 
контекстуального подхода полагал, что истина – это не нечто трансцендентное, не то, что мы 
стремимся отыскать; истина – это то, что имеет отношение к “здесь” и “сейчас”, к практике того или 
иного сообщества и действующего в нём индивида. Как неизменно он подчёркивал, познание не 
отражает явление, но как бы “справляется” с ним, как бы “приспосабливается” к нему, устанавливая 
его связи с другими явлениями соответствующего контекста. Интерпретирование имеет цель 
упомянутое выше “извлечение пользы”, умение “справиться” с событием, держать ситуацию под 
контролем. Если теория (согласно Рорти – некий словарь терминов) служит удовлетворительно, то 
она истинна. «Способ, каким вещи сказываются и используются, более важен, чем обладание 
истиной», пишет Рорти, подчёркивая, что «….обоснование знания не есть вопрос об особом 
отношении между идеями (или словами) и объектами, но дело... социальной практики» [34, с. 170]. 

Рорти не раз указывал на то, что в любом знании, выраженном в языке, истина – это 
характеристика, относящаяся исключительно к высказываниям, текстам, а не к миру. Язык, тексты 
не связаны с реальным миром так, как это видится сторонникам концепции репрезентации. 
Действительность, полагал он, не “говорит”, говорят только люди, причём на языке, созданном 
ими же. И истина – это свойство текстов, которое проявляется при сравнении одних текстов с 
другими. При этом Рорти не раз подчёркивал: истина не открывается, а создаётся в процессе 
говорения и написания (не случайно он так и назвал одну из своих статей – “Релятивизм: 
найденное и сделанное” [24]). Отсюда он делает вывод, что человечество в целом (и учёные, в 
частности) должны отказаться от притязаний на всеведение и признать контекстуальность, 
относительность любых обретённых истин, ранее открытых в философии, науке, искусстве и т.д. 
Любая истина может и должна быть подвергнута сомнению и деконструкции. Заметим, что 
последнее понятие позже войдёт в категориальный аппарат постмодернизма. 

Действительно, идея контекстуальности истины тесно связана с идеей относительности, 
которая стала весьма популярной в науке и философии со второй половины ХІХ века. С самого 
начала своего распространения идея относительности охватывала, прежде всего, сферу знания. 
Релятивность знания, как пишет Е. Мамчур, – «это относительность наших знаний к 
определённому типу парадигмы или культуры, к тому или иному типу рациональности, в рамках 
которых это знание возникает и функционирует» [14, с. 76]. Другой автор несколько иначе пишет 
об относительности, подчёркивая лингвистический аспект: «Указание на контекстуальную 
относительность слова или фразы отныне превращается в методологическую максиму, ибо язык 
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живёт во множестве взаимопересекающихся, равно легальных, хотя и по-своему значимых, в 
разной степени денотативных и коннотативных контекстов» [9]. 

Выступая против чёткого различения субъекта и объекта, а также понимания истины как 
отображения мыслью соответствующей вещи или отображения суждением соответствующего 
объективного состояния дел, Рорти становится противником традиции фундаментализма в 
эпистемологии (и философии вообще), согласно которому «знание можно оправдать, апеллируя к 
каким-то основаниям вне лингвистического каркаса, в котором оно выражено» [28, с. 15]. Тем 
самым, Рорти критикует традиционное (классическое, аристотелевское) понимание истины как 
соответствия знания отображаемой им действительности. «Мы должны отбросить понятие 
соответствия для предложений, так же как и для мыслей, и рассматривать предложения как 
связанные, скорее, с другими предложениями, нежели с миром. Мы должны рассматривать термин 
“соответствует тому, какими являются вещи" как автоматический комплимент успешному 
нормальному дискурсу, а не как отношение, которое должно изучаться и подниматься на пьедестал 
по ходу всего остального дискурса» [22, с. 275].  

Отметим, что соответствие Рорти трактует не как адекватность некоему фрагменту 
действительности как он существует “сам по себе”, а как соответствие контексту, как 
“вписанность” в этот контекст. Если идея контекстуально уместна и “работоспособна” – она 
истинна. К тому же, он отказывает в возможности существования некоего единого и единственно 
истинного контекста. Отстаиваемый им прагматистский контекстуалистский подход к истине (и к 
эпистемологии вообще) коррелирует с другой популярной в последнее время концепцией. Речь 
идёт о когерентной концепции истины.  

Переход от корреспондентной концепции истины к когерентной имеет у Рорти 
значительные прагматистские предпосылки. Более того, порою он даже и не различал 
когерентную и прагматистскую концепции истины. В “Философии и зеркале природы” он писал 
об этом так: «Философы, которые имеют сомнения относительно традиционной эпистемологии, 
часто рассматриваются как люди, которые подвергают сомнению представление, согласно 
которому из всех несовместимых конкурирующих теорий истинной может быть самое большее 
одна. Однако трудно найти кого-нибудь, кто именно так ставит вопрос. Когда, например, говорят, 
что когерентная или прагматистская "теория истины" допускает возможность того, что многие 
несовместимые теории будут удовлетворять множеству условий "истинности", сторонники 
когерентного или прагматистского подходов отвечают, что это просто показывает, что мы не 
должны иметь оснований для выбора среди этих кандидатов на "истину"» [22, с. 276].  

Обсуждая ранее позицию Рорти в отношении категории "соответствие", мы теперь вполне 
можем увязать её с концепцией "согласованности" (когерентности) как соответствия утверждения 
определённому контексту, принципам и требованиям той или иной “языковой игры”, которые 
действуют в том или ином конкретно-историческом сообществе индивидов. 

Понятие “языковой игры”, как известно, было введено “поздним” Л. Витгенштейном, чтобы 
по-новому представить язык. В своих “Философских исследованиях” (в отличие от “Логико-
философского трактата”) язык представляется не как проекция фактов, а в плане прагматики 
языка, т. е. в плане, например, слушающего и реальной речевой ситуации. Ещё раньше 
деятельность в сфере языка (“языковое поведение”) сравнивали с игрой в шахматы 
(Ф. де Соссюр). Однако, “игровой” аспект языка в трактовке Витгенштейна – это не то, что делают 
люди, когда хотят развлечься. Он считал весь язык в целом совокупностью “языковых игр”. Вот 
что он писал по этому поводу: «Сколько же существует типов предложения? Скажем, 
утверждение, вопрос, поведение? – Имеется бесчисленное множество таких типов – бесконечно 
разнообразны виды употребления всего того, что мы называем “знаками”, “словами”, 
“предложениями”. И эта множественность не представляет собой чего-то устойчивого, наоборот, 
возникают новые типы языков, или, можно сказать, новые “языковые игры”, а старые устаревают 
и забываются.... Термин “языковая игра” призван подчеркнуть, что говорить на языке – компонент 
деятельности, или форма жизни» [5, с. 90]. 

Понятие “языковой игры” у Рорти сопрягается с его прагматизмом и его деятельностной 
трактовкой истины. В этом плане взаимоотношение языка, мира и познающего субъекта он 
описывает (используя ранее упоминавшуюся терминологию или свой “словарь”) примерно так: 
«….Мир не говорит. Говорим только мы. Мир может – раз мы уже запрограммировали себя 
языком – вынудить нас придерживаться мнений. Но он не может предложить язык, на котором 
нам говорить» [23, с. 25]. Иными словами, мы сами изобретаем собственные “языковые игры”, в 
которые вольны играть или бросить, как ребенок, надоевшую игрушку [25]. Рорти отмечает, что, 
если говорить о языковом поведении человека, о дискурсе, то можно сказать, что мысль всегда 
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"ситуатизирована" в специфическом контексте. Таким образом, он в полной мере является 
контекстуалистом [см.: 26, с. 773].  О его контекстуализме также свидетельствует следующая 
цитата из “Философии и зеркала природы”: «С этой "языково-игровой" точки зрения факт, что 
люди ощущают именно то, что они полагают в качестве своего ощущения, имеет не большую 
онтологическую значимость, чем факт, что Конституция – это то, чем её считает Верховный Суд, 
или же что нарушение правил в игре – это то, что таковым считает судья. Опять-таки, следуя 
Виттгенштейну, мы будем рассматривать интенциональное просто подвидом функционального, а 
функциональное – просто видом свойства, приписывание которого зависит скорее от знания 
контекста, нежели от прямого наблюдения в этот момент» [22, с. 25]. 

Своей когерентной и контекстуалистской концепции истины Рорти находит аргументы 
также и в философии науки. Ссылаясь на выводы Т. Куна и П. Фейерабенда об отсутствии строгих 
критериев при переходе от одной парадигмы научных исследований к другой, Рорти 
экстраполирует данное положение на историко-культурные процессы в целом. В результате 
история предстаёт у него в виде неупорядоченного потока, не имеющего никакой “идеи”, или 
предзаданной цели. Культура и история творятся людьми, а не Богом или Мировым Разумом. 
Каждый культурный феномен (в первую очередь язык) есть явление времени и случая, т. е. 
представляет собой результат случайного стечения обстоятельств, обусловленных историко-
культурной динамикой. Рассуждая о случайности доминантного словаря, Рорти пишет: «Наше 
отождествление самих себя с нашим обществом – с социальной средой, традицией, коллективным 
интеллектуальным наследием – возрастёт и упрочится, если мы будем рассматривать это 
сообщество, скорее, как наше, чем природное, скорее, как образованное, чем найденное, как одно 
из многих, созданных людьми. В конце концов, говорят нам прагматисты, то, что имеет значение, – 
это наша лояльность по отношению к другим людям...» [36, с. 166].  

Итак, взятые вместе, прагматизм и контекстуализм создают определённое своеобразие 
философских взглядов Р. Рорти, и прежде всего - его трактовке истины, которая носит у него явно 
контекстуальный характер. Одним из следствий всего этого является релятивизм и плюрализм. В этой 
связи уместно привести высказывание известного американского философа и логика Н. Решера, 
занимавшегося также и современными проблемами эпистемологии. «Факт контекстуальности – 
объективный факт. И потому, когда различные контексты призывают к различным проблемным 
решениям, мы не можем избежать плюрализма, не можем предотвратить разнообразие результатов, 
которых разнообразие процесса порождает в познавательной области» [33, с. 12]. 

 
6. Нарратив и особенности научного объяснения в гуманитарном знании.  
Среди специфических черт гуманитарно-научного знания (которые также часто включают в 

состав признаков научности гуманитаристики) называют ориентацию на понимание, а не на 
объяснение. Такая ориентация соответствует второй (из ранее отмеченных трёх) позиции о 
соотношении естественнонаучного и гуманитарно-научного знания. Однако, приоритет такой 
ориентации последнее время, по-видимому, несколько ослабевает по мере развития методологии 
гуманитарно-научного знания. Имеется в виду, помимо прочего, разработка такой весьма 
перспективной формы представления знания, как нарратив [см.: 1; 2; 3; 4; 13; 16; 27], а также 
формирование концепции нарративного объяснения [см.: 2; 20; 21]. Действительно, в содержание 
традиционных критериев научности (которым, кстати, соответствует первая из трёх означенных 
ранее позиций о соотношении естественнонаучного и гуманитарно-научного знания) с 
необходимостью входит норма, обязывающая знание иметь объяснительную функцию. 
Понимание нормативного характера такой функции вызрело тогда, когда осознали подлинный 
смысл и назначение в науке (прежде всего, в физике) законов природы. 

Современные, более либеральные критерии, тем не менее, сохранили эту норму, хотя и со 
значительными изменениями. Последние относятся, прежде всего, к статусу закона и характеру 
самой объяснительной процедуры. Если иметь в виду гуманитарное знание, то в первом случае 
(когда речь идёт о статусе закона) следует говорить об отказе от дедуктивно-номологической 
модели объяснения Поппера – Гемпеля – Оппенгейма [см.: 6; 20; 21]. Что же касается второго 
случая изменений (в объяснительной прпоцедуре), то они связаны с выдвижением на передний 
план такой новой формы представления знания, как нарратив. 

Под нарративом обычно подразумевают некоторое повествование, вербальное изложение (в 
отличие, например, от представления) какого-либо события или явления. Многие рассматривают 
нарратив как способ бытия повествовательного (или, по Р. Барту, – "сообщающего") текста. 
Нарратив представляет собой универсальную характеристику культуры в том смысле, что не 
существует, по-видимому, ни одной культуры, в которой отсутствовали бы нарративы. Культуры 



 

 
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 756 – 757. Філософія 

 
52 

аккумулируют и транслируют собственные опыт и системы смыслов посредством нарративов, 
запечатлённых в мифах, легендах, сказках, эпосе, драмах и трагедиях, историях, рассказах, 
шутках, анекдотах, романах, коммерческой рекламе и т.д. Способность быть носителем культуры 
неотделима от знания смыслов ключевых для данной культуры повествований. 

В последней трети ХХ в., в продолжении “лингвистического поворота” в философии, к 
нарративу было привлечено повышенное внимание. Сформировалась даже особая область знаний 
– нарратология как своеобразная “теория повествования” [27]. Сложившаяся на Западе в русле 
структурализма и постструктурализма, нарратология стремилась «…к открытию общих структур 
всевозможных “нарративов”, т. е. повествовательных произведений любого жанра и любой 
функциональности» [27, с. 9]. 

Один из факторов, стимулировавших рост интереса к исследованию нарративов в 80-е годы 
ХХ века, – это осознание того, что «повествовательная форма – и устная, и написанная – 
составляет фундаментальную психологическую, лингвистическую, культурологическую и 
философскую основу наших попыток прийти к соглашению с природой и условиями 
существования» [4, с. 30]. Некоторые авторы, вслед за постмодернизмом, стали даже утверждать, 
что гуманитарное знание есть лишь собрание нарративов, повествований на заданную тему. Так, 
имея в виду нетрадиционную философскую рефлексию о языке в контексте нарратива-
повествования, Ф. Анкерсмит (один из крупнейщих современных исследователей этой темы) 
писал: «Философия языка XX столетия была философией высказывания или суждения независимо 
от того, интересуемся ли мы употреблением языка в повседневной жизни или в науке. Иначе 
говоря, она никогда не обращалась к проблемам текста или повествования, к тому, как они 
соотносятся с миром и каким критериям должны отвечать, чтобы быть истинными сообщениями о 
том, о чем они сообщают» [1, с. 7-8]. 

Атрибутивными характеристиками нарратива обычно называют, во-первых, действующие 
лица и, во-вторых, – развивающийся во времени сюжет. Вообще говоря, этим условиям отвечают 
многие виды дискурсов: басни, мифы, сказки, фольклорные истории, объявления, эволюционные 
объяснения и т. д., которые выражаются в форме диалогов и монологов, литературных и 
обыденных историй, устных и письменных текстов. Сюда могут входить правдивые и 
вымышленные истории, некоторые исторические, правовые, религиозные, философские, научные 
тексты. В обобщённом смысле «нарратив – это имя некоторого ансамбля лингвистических и 
психологических структур, передаваемых культурно-исторически, ограниченных уровнем 
мастерства каждого индивида….» [4, с. 30].  

Важной характеристикой является также самодостаточность и самоценность нарратива. Как 
отмечает Р. Барт, нарратив как повествование, разворачивается «ради самого рассказа, а не ради 
прямого воздействия на действительность, то есть, в конечном счёте, вне какой-либо функции, 
кроме символической деятельности как таковой» [цит. по: 16, с. 491]. Классической сферой 
возникновения и функционирования нарратива выступает история как теоретическая дисциплина. 

В рамках нарративной истории (т. е. истории в контексте нарратива) смысл события 
трактуется не как определяемый "онтологией" исторического процесса, а как возникающий в 
контексте рассказа о событии и имманентно связанный с интерпретацией. 

Преобладание нарративов и текстуальных объектов в гуманитарном знании многие 
связывают со спецификой последнего (в сравнении с естественнонаучным знанием) и причисляют 
к этой специфике также и особую рациональность, но, возможно, либерализованную и 
трансформированную применительно к сфере гуманитаристики. Тем не менее, современный 
уровень исследований нарратива свидетельствует о том, что резко противопоставлять 
нарративность знания и его рациональность некорректно. Здесь необходимо принимать во 
внимание системность нарратива. 

Повествование в нарративе упорядочено, обеспечивая ему целостность. Во многом именно 
системные представления обусловливают “понимающую” способность нарратива, способствуя, в 
частности, убедительности нарративного объяснения. 

Кроме традиционных эксплананса и экспланандума, в объяснительных процедурах стали 
различать (в ситуациях более широкого толкования объяснения, например, в истории): контекст и 
подтекст объяснения, идеалы и нормы объяснительной процедуры, исходные условия объяснения, 
смысловой каркас, предпонимание, понимание и др. [см.: 2, с.78-88]. В процессе критики модели 
Поппера – Гемпеля – Оппенгейма пришлось пересмотреть и традиционное понимание научной 
рациональности. Здесь важную роль сыграли новые представления о нарративе. Так, известный 
когнитивный психолог Д. Брунер в работе “Реальные сознания, возможные миры” (1986) [29] ввёл 
различение логико-научной, или парадигматической, и нарративной рациональности. Термин 
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“парадигматический” относится к такому типу дискурса, который служит для того, чтобы 
продемонстрировать или доказать то или иное утверждение, связывая его с другими на основе 
формальной логики. Термин “нарративный” используется для обозначения такого типа дискурса и 
рассуждения, который строится на основе значения целого, построенного как объединение его 
частей (возможно, противоречивое объединение, по принципу дополнительности). Такой тип 
дискурса несводим и к коммуникативному дискурсу, который, как правило, линеен, в то время как 
в нарративной схеме организации информации событие понимается, когда объясняются его 
роль и значение в связи с некоторыми целью, проектом или целым человеческой жизни. 

Одной из важнейших особенностей научности объяснения в гуманитарно-научном знании 
является нарративный характер объяснения. Кроме того. Несмотря на нарративную специфику 
объяснения в гуманитарно-научном знании и особенность его рациональности (в том числе 
связанную с её либерализацией и общезначимостью её норм), всё же наличие рациональности в 
нарративе (и потому – убедительности нарративного объяснения в гуманитаристике) является, на 
наш взгляд, ещё одним аргументом в пользу третьей, более умеренной позиции (из трёх выделенных 
в начале статьи) о соотношении естественнонаучного и гуманитарно-научного знания. 

 
7. Заключение.  
Итак, наши аргументы в пользу третьей, более “умеренной” позиции о соотношении 

естественнонаучного и гуманитарно-научного знания можно свести к следующим. 
1. Необходимость (или даже неизбежность?) учёта реального прогресса в эпистемологии и 

философии науки по части, прежде всего рефлексии над гуманитарным знанием. В проведенном 
анализе мы обратили внимание, по крайней мере, на два результата такой рефлексии – на отказ от 
традиционных концепций истины и объяснения. Имея в виду истину, мы акцентировали внимание 
на её контекстуальности и когерентной концепции. Что же касантся объяснения. То была показана 
продуктивная роль идеи нарратива в гуманитарно-научном объяснении. 

2. Необходимость учёта прогресса в самих гуманитарных науках, облик которых также 
заметно изменился за последние полвека. Эти изменения касаются, с одной стороны, “импорта” в 
гуманитарное знание современной междисциплинарной методологии, и с другой, – отказ от 
крайностей и абсолютизаций, присущих второй модели. 

 
Литература 

1. Анкерсмит Ф. Нарративная логика: Семантический анализ языка историков / Ф. Анкерсмит ; [пер. с 
англ. О. Гавришиной, А. Олейникова ; под науч. ред. Л. Б. Макеевой]. – М. : Идея-Пресс, 2003. – 360 с. 

2. Афанасьев А. И. Гуманитарное знание и гуманитарные науки / А. И. Афанасьев. – Одесса : Бахва, 2013. 
– 288 с. 

3. Борисенкова А. Нарративный поворот и его проблемы [Электронный ресурс] / А. Борисенкова // НЛО. – 
2010. – № 103. – Режим доступа : // http://magazines.russ.ru/nlo/2010/103/bo31.html 

4. Брокмейер Й. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы / Й. Брокмейер, 
Р. Харре // Вопросы философии. – 2000. – № 3. – С. 29-42. 

5. Витгенштейн Л. Философские исследования / Л. Витгенштейн ; [пер. с нем. М. С. Козловой и 
Ю. А. Асеева] // Философские работы. – М. : Гнозис, 1994. – Ч.1. – С.75-320. 

6. Гемпель К. Функция общих законов в истории / К. Гемпель // Логика объяснения ; [пер. О. А. Назарова]. 
– М. : Дом интеллект. книги, РФО, 1998. – С. 16-31. 

7. Ивин А. А. Три концепции истины / А. А. Ивин // Многомерность истины /[ред. М. М. Новосёлов и др.]. 
– М. : ИФРАН, 2008. – С. 90-110. 

8. История философии: Запад–Россия–Восток : в 4 кн. / [под ред. Н. В. Мотрошиловой].  – М. : Греко-
латинский кабинет, 1999. –  Кн. 4 : Философия XX в. – 448 с. 

9. Касавин И. Т. Контекстуализм как методологическая программа / И. Т. Касавмн // Эпистемология и 
философия науки. – 2005. – № 4. 

10. Кругляк М. І. Об’єктивність у природничих та соціальних науках / М. І. Кругляк // Вісник Київського 
нац. ун.-та ім. Тараса Шевченка. – Філософія. Політологія. – Вип.73-75. – 2005. – С. 146-149. 

11. Куайн В. Онтологическая относительность / В. Куайн ; [пер. с англ. А. А. Печёнкина] // Современная 
философия науки: знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей Запада. – М. : Логос, 1996. – 
С. 40-59. 

12. Лебедев М. В. "Лингвистический поворот" в философии ХХ века / М. В. Лебедев // Аналитическая 
философия. – Библиотека Русского Гуманитарного Интернет-Университета. – М., 2004. – С. 217-218. 

13. Лубский А. В. История как строгая наука vs нарративная логика историописания [Электронный ресурс] 
/ А. В. Лубский. – Режим доступа : // http://ivid.ucoz.ru/publ/medushevskaja_90/om_lubskij/15-1-0-128 



 

 
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 756 – 757. Філософія 

 
54 

14. Мамчур Е. А. О релятивности, релятивизме и истине / Е. А. Мамчур // Эпистемология и философия 
науки. – 2004. – № 1. – С. 76-81. 

15. Микешина Л. А. Философия науки: Современная эпистемология / Л. А. Микешина. – М. : Прогресс-
Традиция, 2005. – 464 с. 

16. Можейко М. А. Нарратив / М. А. Можейко // Всемирная энциклопедия : Философия ХХ век. – М.-
Минск : АСТ, 2002. – С. 491-492. 

17. Полосин Н. Н. Гносеологическая специфика современных гуманитарных наук: к вопросу о 
взаимодействии гуманитарного и естественнонаучного знания / Н. Н. Полосин // Научно-теоретический 
журнал «Научные проблемы гуманитарных исследований». – Вып.1. – 2013. – С. 191-195. 

18. Ратников В. С. Научная рациональность: на пути к обновлению критериев и идеалов / В. С. Ратников // 
Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – 2004. – 
Спецвипуск № 1 “Феномен раціональності”. – С. 150-176. 

19. Ратников В. С. Эпистемологический образ естествознания и его современнве трансформации (на пути к 
“мягкой” методологии) / В. С. Ратников // Філософські пошуки. – Вип.19. – Львів-Одеса, 2005. – С. 68-85. 

20. Ратников В. С. Об особенностях научного объяснения в гуманитарном знании / В. С. Ратников, 
Н. А. Краснонос // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия 
«Философия. Культурология. Политология. Социология». – Том 27 (66). – 2013. – № 1-2. – С. 30-40. 

21. Ратников В. С. О рациональности нарративного объяснения / В. С. Ратников // Науковий вісник 
Чернівецького університету : збірник наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 
Вип. 706 : Філософія. – С. 13-19. 

22. Рорти Р. Философия и зеркало природы / Р. Рорти ; [пер. с англ. В. Целищева]. – Новосибирск : НГУ, 
1997. – 320 с. 

23. Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность / Р. Рорти ; [пер. с англ.]. – М. : Русское феноменологич. 
Об.-во, 1996. – 280 с. 

24. Рорти Р. Релятивизм: найденное и сделанное / Р. Рорти ; [пер. с англ.] // Философский прагматизм 
Ричарда Рорти и российский контекст. – М., 1997. – С. 11-44. 

25. Руднев В. Нравственность как набор языковых практик (рецензия на книгу: Рорти Р. Случайность, 
ирония и солидарность. – М., 1996.) / В. Руднев // Логос. – 1997. – № 10. – С.148-153. 

26. Скирбек Г. История философии / Г. Скирбек, Н. Гилье ; [пер. с англ. В. И. Кузнецова ; под ред. 
С. Б. Крымского]. – М. : ВЛАДОС, 2003. – 800 с. 

27. Шмид В. Нарратология / В. Шмид. – М. : Языки славянской культуры, 2003. – 312 с. 
28. Юлина Н. С. Постмодернистский прагматизм Ричарда Рорти / Н. С. Юлина – Долгопрудный : Вестком, 

1998. – 100 с. 
29. Bruner J. Actual Minds, Possible Worlds / J. Bruner. – Cambridge, Mass. : Harvard Univ. Press, 1986. – 210 p. 
30. Glanzberg M. Truth [Електронний ресурс] / M. Glanzberg // Stanford Encyclopedia of Philosophy. – Режим 

доступу : http://plato.stanford.edu/entries/truth/ 
31. The Linguistic Turn (ed. R.Rorty). – Chicago : The University of Chicago Press, 1967. – 393 р. 
32. Ramberg B. Richard Rorty [Електронний ресурс] / B. Ramberg // Stanford Encyclopedia of Philosophy. – 

Stanford, 2007 . – Режим доступу : // http:// plato.stanford.edu/entries/rorty 
33. Rescher N. Objectivity : the Obligations of Impersonal Reason / Nicholas Rescher. – Notre Dame, Indiana; L. : 

The University of Notre Dame Press, 1997. – XII.  – 232 p. 
34. Rorty R. Philosophy and the Mirror of Nature / R. Rorty. – Princeton, 1979. – 401 р. 
35. Rorty R. Pragmatism, Relativism, and Irrationalism / R. Rorty // Proceedings and Addresses of the American 

Philosophical Association, Vol. 53, – № 6. (Aug.,1980). –  p. 719-738. 
36. Rorty R. Pragmatism, Relativism, and Irrationalism / R. Rorty // The Consequences of Pragmatism (Essays 

1972 – 1980). – Mineapolis : Minnesota Univ. Press, 1982.  – p. 160-175. 
37. Truth and Pluralism : Current Debates (eds.: Nikolaj J. L. Pedersen & Cory Wright) – N. Y. : Oxford 

University Press, 2013. – 364 р. 
 

Summary 
Ratnikov V. Truth and an Explanation in Modern Humanitarian Knowledge. The nonconventional 

approach to the analysis of the relation of natural-science and humanitarian knowledge is presented. This approach 
consists in overcoming of extreme measures of traditional positions and accounting changes in the interpretation of 
the epistemological categories of "truth" and "explanation". R.Rorty's position on a true problem in humanitarian 
knowledge is specially discussed. The productive role of narrative in humanitarian knowledge is underlined. 
Keywords: the humanities, scientificity of knowledge, truth, scientific explanation, narrative.  
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ЗМІНИ УЯВЛЕНЬ ПРО ЛЮДИНУ 
В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ АНТРОПОЛОГІЇ 

 
Виокремлено найперші особливості парадигми філософської антропології, що була запроваджена 

на початку та першій третині ХХ століття. На основі окреслення серії чинників сучасного життя, що 
суттєво позначаються на самоусвідомленні людини та на її реальному статусі, аргументовано 
неодмінність оновлення змісту й спрямувань сучасної філософської антропології. Йдеться, зокрема, про 
зрушення у напрямі визнання суттєвого ускладнення уявлень про людину, сформованих низкою нових наук, 
у напрямі подолання існуючих ще й у наш час альтерантивних підходів до людини, в яких 
протистиавляються одне одному природне і соціальне, надане і набуте, творіння та еволюція тощо. 
Ключові слова: філософська антропологія, парадигма, постлюдина, самість.  

 
Огляд стану вивчення теми і постановка проблеми дослідження. Сучасні уявлення про 

людину, безумовно, доволі відчутно та, навіть, у певних моментах – радикально, відрізняються від 
тих, що закладалися засновниками філософської антропології у першій третині ХХ ст. Позначимо 
суттєві наголоси у парадигмі, умовно кажучи, «класичної» філософської антропології (що 
розвивалась у межах некласичної філософії ХХ ст.), виокремивши серію її методологічних 
основоположень. Перш за все, для розуміння людини обирався особливий масштаб її осмислення: 
це буття, космос, види, рівні або шари дійсності [див.: 13]. Людина відразу трактувалась як 
діалогіст буття, як інший полюс у взаємовідношеннях всередині дійсності. По-друге, такого роду 
підхід передбачав те, що людину, з одного боку, зближували (аж до ототожнення) з певними 
рівнями сутнього або виявами буття, але, з іншого боку, тією ж мірою її відмежовували від усього 
іншого [див.: 11]. По-третє, парадигма філософської антропології передбачала виявлення й 
аналітику якомога більшої кількості сторін, якостей і виявів людини (в ідеалі – охоплення всіх їх).  

Цей момент вимагав залучення в антропологічні дискурси даних численних наук, хоча 
результативність таких залучень інколи ставиться під сумнів [див.: 4, с. 51-52]. По-четверте, в цій 
парадигмі фігурувало прагнення знайти якусь осьову характеристику людини, довкола якої, як 
довкола смислового центру, групувались би всі інші важливі риси і вияви людини [див.: 9, с. 158].  

Ще одна характерна риса цієї парадигми – це прагнення піднести людину над усім сутнім, 
подати її риси і характеристики як такі, що перевершують вияви інших видів сутнього [див.: 11, 
с. 94-95]. Внаслідок такого підходу розмови про людину набували дещо піднесеної, урочистої 
тональності. Цей підхід не давав представникам класичної антропології можливості помітити інші 
характеристики людини – або відверто негативні, або амбівалентні, або ж такі, що, скоріше, зовсім 
не прикрашають людину.  

Філософська антропологія у представників цієї школи поступово із статусу актуальної та 
дискусійної філософії перейшла у статус «архівних досягнень», втративши гостроту сучасності. 
На арені інтелектуальних розшуків згодом з’явилися структурна антропологія, філософський 
авангард, постмодернізм; останній – з епатажними тезами про «смерть людини», «посттілесність», 
«постособистість» та про «постлюдину» [див.: 12; 15, с. 51-53]. Попри те, що класична 
філософська антропологія дещо відступила в тінь, не так уже й багато знайдеться зараз праць, які 
прямо ставлять завдання виявити й осмислити зрушення в сучасній антропологічній проблематиці 
за винятком цікавого дослідження [див.: 5], яке, щоправда, є дещо звужено спеціалізованим, але 
таким, що намагається виявити як ті віяння, що вплинули на зрушення у філософсько-
антропологічній проблематиці, так і наслідки таких впливів. 

Отже, метою статті є аналіз нових зрушень у сфері самовиявів людини та визначення 
їхнього впливу на зміни зміcту сучасної філософської антропології.  

Що можна назвати основними чинниками модифікацій уявлень про людину в сучасній 
філософській антропології? – Тут, на мій погляд, на першому плані перебувають такі: 

- відчутне, якщо не сказати лавиноподібне прискорення динаміки життя: сучасна 
людина не має можливості ні пригальмувати потік процесів життя, ні зупинитися для того, 
щоб замислитись над собою, над життям, над своєю екзистенційною ситуацією; понад те, їй 
не має коли вдивитись у навколишній світ, заглибитись у належне пізнання та розуміння 
явищ, що її оточують; звідси випливає посилене відчуття відчудження від усього світу, 
відчуття випадковості своєї присутності у світі; відповідно – суттєво підриваються такі 
важливі людські почуття, як почуття власної гідності, самодостатності, важливості й 
вагомості кожного кроку життя; 

- нарощування загальної динаміки життя в наш час супроводжується дуже 
суперечливим і неоднозначним явищем глобалізації; остання приводить, з одного боку, до 
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мультикультурності, перемішування різних суспільних норм, традицій, звичаїв та, отже, до 
втрати аутентичного соціально-культурного ґрунту, з іншого боку, глобалізація сприяє 
поширенню єдиних міжнаціональних корпоративних стандартів на більшу частину населення 
Землі [див.: 7, c. 17-18; 14, с. 688-694]; це та ж втрата ґрунту, аутентичних засад життя, 
надійних, перевірених поколіннями форм життєдіяльності; 

- майже тотальне панування знаково-символічних форм в усіх сферах та аспектах 
життя сучасної людини; сьогодні людина більшою мірою живе у середовищі таких форм, ніж 
у природно-космічному світі [див.: 1, c. 204-205]; всім відомо, що ніяк не позначена річ постає 
для сучасної людини невідомою та підозрілою, але достатньо лише її позначити, як вона 
майже автоматично стає засвоєною у певному контексті та на певному рівні; ясно, що такий 
стан речей сприяє поширенню різноманітних і витончених засобів маніпуляції людиною та 
людською свідомістю; 

- швидке поширення інформаційних технологій, що, як відомо, одним зі своїх 
наслідків має утвердження суспільства тотального контролю: чи-то під приводом загроз 
тероризму, чи-то з переконання у важливості запобігання економічним і політичним 
злочинам, але у більшості розвинених країн сьогодні можна відслідковувати майже кожен 
крок тієї чи тієї людини; особистість мимоволі починає відчувати свою безпорадність, 
неможливість захистити свою індивідуальність; 

- посилюється залежність людини від джерел інформації та способів комунікації; 
навіть якщо не згадувати нові види психічних відхилень, пов’язаних з мобільним зв’язком, 
численні види транспортних сполучень, то все одно можна помітити людську безпорадність у 
ситуаціях обриву чи порушення звичних тепер форм наведення контактів;  

- панування візуалізації, що дозволяє людині роздивлятись у деталях події, 
катастрофи, трагічні випадки людського життя, призводить до того, що людина сприймає 
реальні явища і події як театралізовані, ігрові, не справжні. Відповідно, й саму себе людина 
починає сприймати в таких характеристиках, втрачаючи серйозність ставлення до того, що 
справді відбувається з нею та довкола неї; 

- цілком очевидне перетворення людини всього-на-всього на агент, а то й на об’єкт у 
певних важливих сферах життя: медицина, туризм, освіта, мода, участь у дійствах масової 
культури та ін.; за винятком окремих ситуацій, у цих сферах людина розчиняється в масі та не 
лише втрачає свою індивідуальність, а й перетворюється на носія певної функції; 

- прориви у новітніх технологіях, які іменуються інколи як технонаука: це є 
досягнення генної інженерії, нанотехнології, медиціни, сфери створення штучного інтелекту; 
у перспективі це може привести до небувалих раніше втручань в організм, психіку, 
ментальність людини. 
Як означені чинники впливають на сучасні уявлення про людину і як на них реагує 

філософська антропологія? Авторка вже згаданого 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 рр. схиляється до полюсу «природності» [5, с. 6-7]. У цьому дослідженні немає звернень до 
постмодернізму, як нема і посилань на ті наукові результати, що мають посприяти нашому 
проясненню ситуації з сучасною людиною. На мій погляд, сучасній філософській антропології 
варто звернутися до тих численних нових відгалужень, які виявилися на горизонті наукових 
досліджень людини. Ще у 20–30-і рр. ХХ ст. з’явилася ціла низка специфічних наук, обернених до 
людини: це когнітивна психологія, когнітивна антропологія, соціальна антропологія, культурна 
антропологія і, нарешті, історична антропологія [див.: 1; 4; 8; 14; 18]. Поруч із ними у рамках 
зростання інтересу до когнітивних досліджень виникли когнітивна культурологія, когнітивна 
соціологія та когнітивна історія [див.: 8, с. 107-108]. Врешті, на думку сучасних аналітиків, 
сформувався науковий напрям під назвою «соціально-культурна антропологія», який певною 
мірою зібрав і синтезував попередні прагнення і дослідження [див.: 1, с. 7-8; 14, с. 11-26].  

Сьогодні соціально-культурна антропологія викладається у десятках західних країн, а в 
деяких із них готують фахівців такого профілю. Поставимо запитання: як розвідки і досягнення у 
цих напряах науки вплинули на твердження філософської антропології? – Відповідь буде 
невтішною: майже ніяк. Філософська антропологія, як і раніше, надає перевагу тому, щоб 
будувати свої теоретичні конструкції на основі інтуїтивного вживання у безпосередній життєвий 
досвід або ж користуватися герменевтикою чи феноменологією [див.: 4, с. 51], хоча як та, так і 
інша також апелюють до досвіду. Ось як, наприклад, цей момент був позначений одним із 
авторитетів філософської антропології: «… Мова тут іде перш за все про шари безпосереднього, 
про даності або феномени, які утворюють прерогативу переживання, споглядання чи сутнісної 
інтуїції» [11, с. 45]. Внутрішній досвід переживання життя, безумовно, був і залишається прямим 
каналом для виходу на розуміння й осмислення того, що таке людина. Проте, на моє переконання, 
сучасна філософська антропологія не може виконати свого призначення поза серйозним 
сприйняттям і опрацюванням численних даних, напрацьованих названими науками 
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антропологічного спрямування та представниками постмодернізму. Тому вона має бути не тільки 
«синтетичною» у своїх парадигмальних інтенціях, але також і інтегральною. 

 Ще одна тенденція, що веде до зміни парадигми філософської антропології, позначається 
терміном «постлюдина» [12]. Це поняття, вироблене постмодернізмом, інколи порівнюють з 
ніцшевською надлюдиною, оскільки як в одному, та і в іншому випадку йдеться про подолання 
людини, про певне її перевершення. У Ф. Ніцше мова йшла про певне презирливе ставлення 
надлюдини до звичайних людей та їхніх життєвих турбот, а в постмодернізмі в поняття людини 
вкладається дещо інший зміст і на інших підставах. Надлюдина у буквальному розумінні слова 
пориває зі звичайною людиною, оскільки постає своєрідним симбіозом людини біологічної з 
«кіборгом» – людиною, створеною на основі технологічних втручань у людський організм.  

Ця 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 і 
технологічних конструювань. Постлюдина, як вважає П. Гуревич, не може також вважатись і 
продуктом соціальних зв’язків і стосунків у силу її достатньої самокерованості: «Сучасний 
трансгуманізм уже не тлумачить людину як тварину, він відмовляє їй і в тому, щоб вважати її 
соціальним творінням. Усі минулі уявлення про людину, напрацьовані філософським осягненням 
людини, втрачають свою законність» [6, с. 797].  

Попри певну фантастичність таких уявлень і проектів, ми не можемо заперечити того, що 
тенденції подібних модифікацій людини присутні в сучасному житті. Йдеться про втручання 
генної інженерії в людський організм, про використання штучних органів для продовження життя 
людини, про спроби поєднати людський мозок із певними інформаційно-технологічними 
імплантатами. Чи залишиться для постлюдини важливим феномен Я, особистісний первень, чи 
воно розвіється і його замінять моделі та конструкції? – Припустити можна як те, так і інше, проте 
боротьба за Я, за особистість, за збереження тих ліній зв’язків, які виводять людську духовність на 
контакт з основами світу і буття постає нагальною потребою сьогодення, цікавою перш за все для 
філософсько-антропологічних досліджень.  

Усі зазначені реальні чинники сучасного життя «працюють» в одному напрямі – 
розшарування людської самості, втрати людиною своєї автентичності, цілісності й, так би мовити, 
онтологічної узасадненості всього, що з нею відбувається. Справді, реальний стан справ і реальні 
тенденції сучасного суспільного життя роблять цілком очевидним те, що у постмодернізмі 
позначається як перетворення людини на постлюдину. Попри те, що твори представників 
постмодернізму часто мають характер епатажу та спрямовані на шокування громадської думки, 
означена в них тенденція появи постлюдини повинна сприйматися цілком серйозно. Ясно, що 
виявлення та належне осмислення цієї тенденції вимагає від сучасної гуманістики певних дій та 
певних ідей, а від громадянського суспільства – пошуку засобів протистояння такій тенденції.  

Якою має бути нова антропологія, що враховувала б означені сучасні вияви людини? Вона 
має формуватися значною мірою за рахунок подолання відомих альтернативних підходів до 
розуміння людини, які фігурували у традиційній філософії: йдеться про протистояння 
соціологізму й біологізаторства, креаціонізму та еволюціонізму, нативізму та біологічної 
неспеціалізованості людини. Нова антропологія має прагнути несуперечливо зняти ці 
альтернативи, представивши новий варіант їхнього синтезу.  

Увага до згаданого «полюсу природного» в людині вимагає від нас сприймати її крізь цілу 
низку базових антропних характеристик (когнітивних, мовних, комунікативних та ін.), наданих їй 
самою її природою (космосом або Творцем) і які забезпечують у подальшому можливість набуття 
нею соціо-культурних, персоналістичних та інтелектуальних якостей. Думаю, що ми маємо 
пом’якшати занадто радикальне наполягання на відірваності людини від космосу, буття, універсаму, 
оскільки саме на підставі відзначених наукових напрямів можна впевнено стверджувати, що людина 
вкорінена не лише і не стільки у певній екологічній ніші виживання (як живий організм), а, скоріше, 
у фундаментальних структурах світобудови, які не є такими, що відкидають геть попередні щаблі 
онтологічного сходження людини до власного статусу, а тому вони в ній актуально живуть і діють. 
Зокрема, йдеться про те, що в окремих сучасних дослідженнях когнітивного плану отримані 
достовірні дані про те, що структури мовної діяльності [див.: 17, с. 41, 70-71], базові 
нейрофізіологічні механізми [див.: 9, с.160, 162, 168], когнітивні здібності [див.: 16, c. 210-213], 
окремі форми соціальності та соціальної поведінки є вродженими. Визнання саме такого характеру 
вихідних властивостей і здібностей живого людської істоти абсолютно не свідчить про генетичну 
запрограмованість людини та її моральну безвідповідальність. 

Повинен уявлятися цілком очевидним той факт, що за наявності певних органічних недоліків і 
відхилень в організмі людини вона не зможе стати повноцінною одиницею соціально-культурних 
процесів, а при патологічних збоях навіть не зможе в них включитися. Визнання вродженого 
характеру базових природних людських здібностей вказує на те, що людина у своєму організмі 
повинна мати структури й органи, які дозволяють їй здобувати навички здійснення людської 
соціально-культурної життєдіяльності, пізнання, мовної діяльності, способів і прийомів людського 
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спілкування і мати можливість розвиватися й удосконалюватися в певних напрямах людської 
самореалізації. Без отримання разом зі своїм організмом таких здібностей і, відповідно, наданих 
ними можливостей і перспектив, людина просто не стане людиною в тих виявах і обсягах, які ми 
пов'язуємо з її статусом. Однак питання про те, з яким саме соціально-культурним змістом 
поєднаються в конкретній людині такі базові можливості, що постане конкретним імпульсом їх 
активізації та подальшої модифікації, залишається відкритим і значною (майже нескінченною) 
мірою варіативним. Людина може і не відкрити в собі певних здібностей і схильностей, наданих їй її 
живою органічною конституцією, а відкривши, може їх не реалізувати або намагатися реалізувати 
неадекватно. Конкретне поєднання базових природних характеристик і здібностей людини з 
соціально-культурними формами, змістами і здобутками залишається досить проблематичним, 
залежним від колосальної кількості факторів, у тому числі – й абсолютно випадкових. Можна 
погодитись із висновком, зробленим на основі аналізу новітніх тенденцій у виявах людини: «Не 
біологічний детермінізм пропонує уважним дослідникам нова біологія, а, скоріше, збалансований 
погляд на взаємодію природи і виховання у формуванні людської поведінки» [16, с. 217]. 

Наперед задані людині її природно-космічні задатки лише з часом, у міру її соціального 
становлення та розвитку, відкриваються, виявляються й усвідомлюються. У своєму прихованому, 
не явленому вигляді вони виявляють себе в людському житті як те, що називається психічним 
несвідомим. Але й соціально-культурні змісти і смисли також виявляються напред заданими 
людині, оскільки людина, народившись і входячи в життя, знаходить їх в окремих якостях і станах 
[див.: 14, с. 902-903]. Певною мірою особливості їх сприйняття та засвоєння в загальних рисах 
передбачаються самою будовою людського організму, отже такими, з якими їй ще лише належить 
освоюватись [див.: 11, с. 636]. У такому разі повинно існувати й соціальне несвідоме, що латентно 
перебуває, з одного боку, в тих формах і способах соціально-культурної діяльності, які 
передаються традицією, навчанням і вихованням, а, з іншого боку, в особливій будові самого 
людського організму. Звідси й випливає висновок постмодернізму про те, що суб'єкт розпадається, 
а залишаються лише соціальні структури, які діють майже як автомат. По суті справи, свідомо чи 
несвідомо кожна людина, перебуваючи в людському співтоваристві, повинна витрачати свої 
життєві зусилля ніби у двох напрямах: на підтримку свого фізичного існування як організму (знає 
вона про нього щось достовірно чи ні) й на підтримку та відтворення соціальних форм і структур 
людської життєдіяльності (знову-таки, знаючи або не знаючи про їх реальний смисл, зміст і 
значення). Де ж, у якому місці виявляються живі почуття, страждання та переживання людини як 
індивідуального єства, якщо все визначене структурами – чи то біологічними, чи то соціально-
культурними? По суті, життя виявляється боротьбою живої людської істоти з інерцією, силою і 
масою біологічного та соціального. Але той первень, який рухає цими діями людини, може бути 
осмислений лише як трансцендентне, явлене і заявлене через іманентне: це те, що ми називаємо 
«Самість» або «Self». І це трансцендентне людина так само не винаходить і не створює сама, воно 
також є певним даром, отриманих нею разом зі своєю природно-органічною основою, але лише в 
якості передумови та загальної можливості. 

Відзначу ще кілька цікавих моментів у сучасних виявах людини. Перш за все звернімо увагу 
на те, що в сучасному глобалізованому світі людина чи не вперше цілком реально, а не в логічних 
аналітиках постає перед нами в якості родової істоти: у світі, де в єдиному вирі життя опинились 
як представники високорозвинених країн, так і члени патріархальних, майже архаїчних спільнот, 
нам уперше відкривається образ (точніше – «гештальт») людини як такої, але образ не як концепт 
абстрактного поняття, а як масив варіативно поданих реальних людських індивідів. Місце 
абстракції заступає варіативна множина одиниць, яка складає рід. Відповідно, значно складнішою 
перед нами постає й окреслюється людина як об’єкт пізнавальної рефлексії: якщо класична 
філософія майже без вагань визначала, якою може бути людина в її родових якостях, то в наш час 
мова може йти про щось подібне лише на тлі певних умов, які повинні включати у свій зміст цілу 
низку складників і елементів. Другий момент: тривалий час вважалося, що біологічно та 
анатомічно людина, яка стала на шлях соціально-культурного розвитку, вже не еволюціонує. 
Проте дослідження соціобіології та соціально-культурної антропології спростовують такі 
уявлення: в історичному розвитку соціальних процесів не лише змінюються певні нормативні 
характеристики людини, а й спостерігаються певні зміни в її організмі навіть на генетичному 
рівні, про що свідчать, наприклад, відмінності в асиметрії великих півкуль головного мозку 
людини у представників традиційних східних культур і Західної Європи. Людина не виключена із 
загальних динамічно-змінних процесів дійсності, а тому ми маємо не піддаватися настроям кінця 
людини, кінця історії, а відстоювати можливість позитивної перспективи для майбутнього 
людини, водночас усвідомлюючи й нові завдання, що постають перед філософською 
антропологією. Отже, відзначимо ще раз: філософська антропологія має відмовитися від 
однобічності, від альтернативно-дихотомічного підходу до людини та її взаємин із дійсністю. 
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Висновок. Із розгорнутого ходу міркуваннь можемо зробити крок до того, що в окремих 
сучасних публікаціях позначається як «новий гуманізм»: класичні форми педагогіки, моралі, 
культурного обробітку людини припускали сповідання такого набору ідеалів і еталонів, до 
яких людину потрібно було підганяти, обтесуючи й обмежуючи її [див.: 2, с. 412]. Новий 
гуманізм передбачає розуміння людини як якогось усекосмічного послання, як унікального 
вияву індивідуалізованих форм буття, що вимагає не стільки обробітку, скільки виготовлення 
упевний модус людського буття [див.: 2, с. 411-412]. А це, у свою чергу, передбачає перегляд 
класичних канонів моралі, педагогіки, політики, соціального виховання. Тому філософська 
антропологія, якщо вона бажає відійти від менторськи-повчальних проповідей і стати кровною 
справою людини, повинна оновлюватись, особливо культивуючи сьогодні в собі здатність 
розуміння без заздалегідь прийнятих стереотипів.  
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Summary 

Petrushenko V. Changes in Ideas aboutMman іn the Modern Philosophical Anthropology. In the article is 
accented the earliest features of philosophical anthropology paradigm that were introduced at the beginning – in the 
first third of the twentieth century. It is argued the need to update the content and directions of modern philosophical 
anthropology, based on the series defining factors of modern life, which substantially affect the self-understanding of 
man and his real status,. In particular, the author underlines a shift towards the recognition of significant complication 
of ideas about man, that are formed by several new sciences, towards overcoming existing even in our time alternative 
approaches to explanation of man’s essence, that opposes to each other natural and social, conferred and acquired, 
creation and evolution etc. Keywords: philosophical anthropology, the paradigm, postman, self. 
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ГУМАНІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЕДАГОГІЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ 
 
Досліджується стан сучасної української педагогіки в контексті гуманістичних цінностей, які 

найбільшою мірою розроблені західною філософською антропологією і є предметом сучасної педагогічної 
антропології. Особливий акцент робиться на цінності свободи у формуванні світогляду молодого 
покоління. Ключові слова: філософська антропологія, педагогічна антропологія, гуманізм, трансгуманізм, 
свобода, екзистенціалізм, постмодернізм. 

 
Актуальність теми. Педагогічну антропологію загалом можна характеризувати як спосіб 

антропологічного обґрунтування освіти. Ця достатньо загальна характеристика завдань і мети 
педагогічної антропології конкретизується непростою еволюцією філософсько-антропологічних і 
педагогічних вчень, як в їх історичному, так і сучасному аспектах. Важливість педагогічної 
компоненти філософської антропології можна підтвердити низкою аргументів. Так, принаймні, 
варто взяти до уваги працю С. І. Гессена “Основи педагогіки. Вступ у прикладну філософію” [1], 
можна також згадати слова В. Дільтея про те, що “розквіт і мета будь-якої істинної філософії – 
педагогіка…” [8, с. 203], з якими перегукується твердження Д. Дьюї про те, що “філософія є 
теорією освіти в широкому розумінні слова” [7] і т. д. 

Взаємозв’язок філософської та педагогічної антропології покликаний розкрити ті реальні 
проблеми у формуванні сучасної людини, які передусім засвідчуються сферою педагогічної 
практики. Аналіз філософсько-педагогічних і антропологічно-педагогічних концепцій ХХ століття 
досить чітко демонструє складність взаємовідношення освіти і філософії – як численні 
взаємозумовлені для них мотиви, з одного боку, так і доволі принципові відмінності, з іншого. Тут 
передусім ідеться про те, що існують різні течії філософсько-антропологічного знання – релігійні 
та нерелігійні, екзистенціалістські та феноменологічні, аксіологічні та гносеологічні, діалогічні та 
монологічні, індивідуалістські та колективістські, діалектико-рефлексивні та догматично-релігійні 
тощо. Серед усього цього світоглядно-методологічного розмаїття перед педагогікою, якщо вона 
звертається до філософсько-антропологічних засад, постає проблема вибудовування своєї 
концепції освітянсько-педагогічної практики. В цьому контексті взаємозв’язок філософської та 
педагогічної антропології може мати, на наше переконання, лише концептуальний характер, а її 
актуальність полягає у віднаходженні того ключового компоненту в розбудові такої концепції, 
який адекватно, чи, принаймні, найбільшою мірою віддзеркалював би надзвичайно динамічне і 
мінливе сучасне соціокультурне буття людини. 

Стан дослідження проблеми. Радянський період загалом вважається втраченим для 
розвитку філософської антропології. Майже аналогічна ситуація з педагогічною антропологією, 
демаркованою канонами історичного матеріалізму, однак у педагогіці все ж використовувалися 
результати досліджень людини як біологічної істоти, обґрунтовані в працях І. Фролова, 
А. Спіркіна, М. Кагана, В. Давидовича та ін. 

Сучасна російська педагогічна антропологія, справедливо визначаючи себе як “напрям у 
теоретичній педагогіці та людинознавстві, що виник у Західній Європі після 2-ї світової війни” [4, 
с. 125], демонструє в останні десятиліття помітний дрейф у бік ідейно-світоглядних засад західної 
філософської антропології, а в її контексті - й західної педагогічної антропології. Відповідно, з 
одного боку, традиційна російська педагогіка прагне переосмислити свій предмет у руслі різних 
галузей знань про людину крізь призму “локальних” антропологій, серед яких біологічна, релігійна, 
історична, політична, економічна, екологічна, бізнес-антропологічна, кібер-антропологічна та ін., які 
є предметом аналізу таких антропологів, як Б. М. Бім-Бад, А. Данилюк, Б. Куликов, А. Огурцов та ін. 
З іншого боку, в ХХІ столітті в російській гуманітаристиці з’являються педагогічні концепції, які 
ґрунтуються на філософсько-антропологічних ідеях і включають у педагогіку методологічні та 
аксіологічні засоби (Л. Липська, А. Хуторський, А. Джуринський). Філософсько-антропологічний 
“статус” педагогіки, у такий спосіб, зумовлює формування світоглядного складника у мисленні й 
діяльності людини, розкриває багатомірність її буття, ціннісно-смислові параметри її сутності, 
визначальною з яких є духовність людини [див.: 3]. 
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Значущим у контексті такої ретроспекції є той факт, що й західна педагогічна антропологія 
не вирізняється особливою історичністю, оскільки виникає лише наприкінці 60-х – початку 70-х 
років ХХ століття. Щоправда, на відміну від українських, чи тих же російських останніх 
п’ятдесятилітніх реалій, в західноєвропейських країнах існували на цей час уже потужні 
антропологічні традиції – філософські, психологічні, історичні, соціально-політичні тощо. Можна 
говорити, що майже столітня філософсько-антропологічна традиція в некласичному та 
постнекласичному своєму становленні, від її ніцшеанських витоків до структурно-
антропологічних, у 60-і 70-і роки ХХ століття свій антропологічний проект загалом вичерпала, 
принаймні в тій його частині, де в загальних і принципових параметрах людина 
самоусвідомлюється та самозреалізовується як вільна і відповідальна особистість на засадах 
ідеалів свободи і гуманізму. Наслідком цього філософсько-антропологічного поступу, як це не 
парадоксально, стали постструктуралістські концепти з проголошенням і обґрунтуванням “смерті 
суб’єкта”, “смерті автора” тощо.  

Антропологічний підхід у філософії 70-х років помітно зміщується на периферію 
філософського знання, або ж, як це, приміром, у Е. Агацці, П. Рікера, Ю. Габермаса, у сферу 
аксіологічних проблем, або ж знаходить своє застосування в педагогіці, культурології, психології. 
Загалом слід констатувати, що саме в цей період на зламі філософсько-антропологічних парадигм 
“цінність суб’єкта” / “смерть суб’єкта” виникає педагогічна антропологія. Хоча біля витоків 
педагогічної антропології чимало й фундаторів філософської антропології, серед яких О. Больнов, 
М. Бубер та ін., педагогічна антропологія наприкінці ХХ століття не запозичила від філософської 
антропології цілісної концептуальної системоутворюючої функції. Це та проблема, яку ще з 60-і 
роки окреслив у сфері педагогічної антропології Отто Больнов, наголошуючи на тому, що для 
педагогіки “антропологічний спосіб аналізу як такий не має системотворчої функції… Те, що 
розробляється за її допомоги, – завжди лише окремі аспекти, які випливають із певного 
антропологічного погляду” [6, s. 45]. Своє розуміння О.Больнов формулює досить чітко – для 
нього педагогічна антропологія не може бути особливою галуззю педагогіки, теоретично-
філософською системою. Вона може бути лише методологією. 

Антропологічну традицію освіти має й українська педагогіка. Проблема антропологічного 
формування людини була висвітлена у працях Г. Сковороди, М. Гоголя, П. Юркевича, 
В. Зеньковського та інших. Проблема антропологізму привертає увагу й сучасних українських 
педагогів, серед яких Л. Березівська, І. Аносов, Г. Васянович, В. Довбня, І. Зайченко, Н. Калита, 
Ю. Корнейко, О. Сухомлинська, С. Кулешов, Ю. Римаренко й інші.  

Можна говорити про важливу позитивну тенденцію в сучасній українській педагогічній 
антропології. Вона полягає в самому факті її антропологічності, прагненні формувати педагогіку 
на засадах цінності людини, яка є визначальним, а не похідним фактором, як це склалось 
історично. Тому, коли сучасні українські педагоги в своїх численних дослідженнях прагнуть 
віднайти антропологічні витоки, приміром, у такого видатного російського (у тому числі й 
“українського”) педагога, як К. Ушинський, то загалом цей дослідницький процес позитивний для 
української педагогіки. Однак, важко погодитися з переконанням нещодавнього міністра освіти 
про те, що такий тип педагогічної антропології є концептуальним для сучасної вітчизняної освіти, 
оскільки, на його думку, К. Ушинський “заклав її наукові основи, створив цілісну педагогічну 
систему (концепцію)” [2, с. 3].  

Основний зміст. Констатація антропологічності, чи то антропоцентричності педагогіки, як це 
відбувається, приміром, у випадку з оцінкою вчення К.Ушинського, недостатня для формування 
сучасної людини як особистості. Антропологічність педагогічного вчення ще не засвідчує її 
позитивного значення для педагогіки. Педагогіка вже за своєю гуманітарною природою є 
антропологічною сферою і має претензію бути такою навіть у “закритих” суспільствах. Стосовно ж 
розробленої К.Ушинським педагогічної антропології варто зазначити, що він глибоко обгрунтував 
предмет педагогіки, її закономірності та принципи, дослідив фізіологічні закони діяльності 
людського організму й зумовлені ними психічні явища з чіткою педагогічною метою – знайти 
резерви виховання та розширити сферу його впливу. Це випливає вже з однієї його концептуальної 
думки: “Якщо педагогіка хоче виховувати людину в усіх відношеннях, то вона повинна попереду 
пізнати її також в усіх відношеннях” [5, с. 28.]. Для умов імперської Росії ХІХ століття (як, зрештою, 
і початку ХХІ ст.) таке педагогічне вчення К. Ушинського безумовно є прогресивним (та й 
поневіряння видатного педагога не з його вини є підтвердженням цього), однак у такій формі воно є 
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недостатнім для концептуалізації сучасної педагогіки загалом, як і української, зокрема, оскільки 
сама антропологія радикально еволюціонувала від другої половини ХІХ століття, не кажучи вже про 
філософську антропологію як явище ХХ століття, та й соціальні реалії сьогодення відповідно 
ставлять перед людиною інші виклики. 

Якщо педагогічна антропологія прагне конституювати себе концептуально і на засадах 
новітніх цінностей, то вона повинна розкритися передусім своєю гуманістичною сутністю, яка 
апріорі, навіть за умови “прикриття” антропологічністю, їй не належить. За цієї умови педагогічна 
антропологія мала би найбільшою мірою скористатися гуманістичним потенціалом сучасної 
західної філософської антропології, її численними напрямами і вченнями. Достатньо звернутися, 
приміром, хоча б до екзистенціалізму, гуманістичний потенціал якого промовисто засвідчується 
вже назвою популярного есе Ж.-П. Сартра “Екзистенціалізм – це гуманізм”, особливо за умови 
врахування екзистенційної компоненти української ментальності. Не менш важливо в цьому 
процесі гуманізації педагогічної антропології вийти на розкриття самої суті гуманізму – ідеалу 
свободи, без якого гуманізм або замовчується, або ж формалізується, як це мало місце в 
радянській педагогічній практиці. Тут діалектика проста – якщо суспільство засобами педагогіки 
формує вільну і творчу особистість, така особистість, у свою чергу, здатна утверджувати 
суспільство на засадах свободи. Лише за цієї умови існування людини набуває повноти, оскільки, 
як, знову ж таки, наголошує на цьому аспекті італійський екзистенціаліст Н. Абаньяно у своїй 
праці “Екзистенція як свобода”, людське існування тотожне зі свободою. 

Отож, якщо педагогіка і філософія (у тому числі й філософія як педагогічна дисципліна) 
впродовж останніх десятиліть демонструють потребу у взаємозбагаченні, то таке їх поєднання 
ґрунтується на гуманістичній домінанті в пункті їхньої суміжності на перетині педагогічної 
антропології та філософської антропології. У контексті таких антропологічних засад педагогіка 
здатна виконувати свою соціокультурну програму концептуального характеру. Адже педагогіка, 
як і філософія, виконують дві основних функції - “етосу” і “логосу”, розкриття цінностей життя та 
істин пізнання. Пізнавальній функції педагогіки відповідає гносеологічна у філософії, 
забезпечуючи педагогіці методологічні засади. Друга функція педагогіки, а її варто би вважати 
основною, – виховна, яка охоплює різні сфери формування духовності людини, визначальним 
елементом якої постає світоглядний, а його ціннісно-смислове наповнення є предметом 
світоглядної функції філософії. Саме стосовно другої, якщо абстрагуватися від першої, набуває 
значущості філософська антропологія. У такий спосіб педагогічна антропологія здатна була би 
розкрити цілісність свого предмета, наповнену, як сказав би Г. Гегель, реальним змістом, а не 
голим поняттям, через сутнісний ряд педагогічно процесу: педагогіка – філософська антропологія 
– гуманізм – свобода – педагогічна антропологія. А вже перша функція педагогіки, пізнавальна, 
органічно вплелася б у педагогічно-антропологічну задля формування вільної творчої особистості, 
для якої основним екзистенційно-педагогічним принципом є пріоритет “етосу” над “логосом” на 
відміну від протилежної співвідносності, характерної для всієї модерної, а в її руслі й педагогічної 
традиції впродовж століть. 

Безперечним аргументом на користь гуманістичної домінанти в сучасній українській 
педагогічній антропології з розгортанням у її контексті феномена свободи слугує сама практика 
формування західної гуманітаристики останніх, принаймні, півтораста років, що мало своїм 
результатом становлення сучасного західного громадянського суспільства, на відміну від імперсько-
тоталітарно-авторитарних соціальних експериментів і відповідних їм педагогічних практик у нашій 
історії. Долучення до європейської гуманістичної традиції та культивування її на вітчизняних 
теренах є нині справою як філософської, так і педагогічної антропології і, як ми вже зазначили, 
торування цього шляху нинішніми педагогічними антропологами є справою перспективною. 

Гуманістична перспектива педагогічної антропології, хоч як би це не звучало тривіально, 
для української педагогіки лежить в європейській гуманістичній ретроспекції, тому її знакові, чи 
епохальні, особливості мають сьогодні для нас значення історико-педагогічної європейської 
самоідентифікації. Так, на первісній спорідненості філософії та філософської антропології (саме на 
засадах свободи) наголошував ще І. Кант, який трактував людину як вільну діючу істоту. Так, у 
“Лекціях з педагогіки” він розгортає відповідні думки, започатковані ще в його “Антропології”: 
“Людина – єдине творіння, яке мусить бути вихованим”, оскільки, “людина може стати людиною 
лише завдяки вихованню. Вона – ніщо інше, крім того, що з неї сформує освіта” [9, с. 457,459]. 
Цілком справедливо можна вважати, що І.Кант був першим філософом, який вибудовував 
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педагогіку на базі антропології в руслі класичної метафізики на зламі просвітницького, 
романтичного та трансцендентально-ідеалістичного типів гуманізму. 

Другий серйозний прорив гуманістичного ідеалу, на ґрунті якого формується відповідна 
педагогічна антропологія, пов’язаний з радикальною “переоцінкою цінностей” класичної 
метафізики та її педагогічних надбань у контексті ніцшеанської традиції, що проголосила нову 
цінність гуманістичного ідеалу свободи, її ціннісний вектор тепер не в “свободі від”, як це мало 
місце в доніцшеанській метафізиці, а в “свободі для”. В руслі цієї традиції формується 
некласична педагогічна антропологія, пов’язана передусім з філософською антропологією 
М. Шелера, який спробував поєднати духовно-гуманітарну філософію В. Дільтея з 
натуралістичним варіантом вчення про життя Я. Юекскюля. Його педагогіко-антропологічні ідеї 
ґрунтуються не на протиставленні людського духу вітально-природним життєвим потягам 
людини, що домінує у просвітницькій традиції, а, швидше, як способі духовної сублімації 
первинних рівнів життя. В руслі ніцшеанського гуманізму, “цінності людини як найбільшої 
цінності” присвячена філософія екзистенціалізму, гуманістичне кредо якого сформульоване Ж.-
П. Сартром, антропологічно-педагогічний потенціал якого важко переоцінити. Провідні 
екзистенціалісти, найбільшою мірою у Франції, Німеччини та Італії “виховали і сформували” 
сучасне західне громадянське суспільство на засадах свободи і відповідальності людини. Якщо 
ж врахувати, що однією з істотних компонент української ментальності є екзистенційний (поруч 
із романтичним і кордоцентричним), то така екзистенціалістська соціально-педагогічна практика 
досить таки актуальна для сучасного процесу європейської самоідентифікації України.  

Логіка західного гуманістичного процесу на зламі модерністських і постмодерністських 
антропологічних парадигм з 60-х років ХХ століття парадоксально, як на перший погляд, 
трансформувала екзистенціалістський, і загалом модерністський, гуманістичний ідеал цінності 
людини в її знецінення, цінність свободи - в її заперечення, конституюючи “смерть суб’єкта” і 
таке інше, що призвело до відповідних переосмислень педагогічної антропології. 
Постструктуралізм у соціально-філософській та педагогічній думці орієнтувався швидше на 
позаособистісні інституційні структури, які не передбачали ні звертання до людини як осередку 
соціального буття, ні включення в об’єкт свого дослідження наукових принципів класичної 
антропології. Ця позиція цілком відповідає постструктуралістському (ширше 
постмодерністському) типу гуманізму та його гуманітарно-педагогічному аспекту, який саме і 
прагне зруйнувати методологічні засади традиційного науково-філософського дискурсу з його 
структуральністю, системністю, логоцентричністю і т. ін. Тут варто наголосити на специфічній 
особливості постмодерністського гуманізму та його ідеалу свободи, оскільки нерідко 
постмодернізм загалом “записують” в антигуманізм, адже проголошення ним “смерті людини” 
вже є, так би мовити, достатнім аргументом. Однак, натомість, слід взяти до уваги, що, по-
перше, постмодернізм не веде мову про “смерть людини”, а аргументує тези про “смерть 
суб’єкта”, “смерть автора” та аналогічні їм, що прямо не стосується гуманізму. По-друге, 
постмодерністський пласт культури виявив істотну неповноту всього попереднього гуманізму, 
яка полягає в тому, що несвобода людини виявилась у досі прихованих, завуальованих формах – 
“текстуальності свідомості” (Ж. Деріда), “історицизмі мислення” (М. Фуко), “міфологічній 
правдоподібності” (Р. Барт), “шизофренічному мовленні” (Ж. Дельоз), “симулятивних 
стратегіях” (Ж. Бодріяр) і т. ін., – а тому гуманістичний проект постмодернізму й полягає у 
звільненні людини від цих форм “експансії” та “диктатури”. Саме в такому контексті, як 
наслідок, слід розкривати предмет педагогічної антропології цього періоду. 

Зрештою, слід сказати про ще один злам у генеалогії гуманістичного ідеалу, пов’язаного, на 
наш погляд, із логічним наслідком концепту “смерті суб’єкта” – парадигмальної фігури 
постмодерністської текстології. На тлі такого антропологічного “скандалу” в постмодерністській 
гуманітаристиці своєрідно проглядається методологічний аспект трансгуманістичного проекту. 
Якщо взяти до уваги програму архітекторів “трансгуманістичного майбутнього”, зосереджених в 
Університеті Сингулярності, розташованому в Кремнієвій долині США, передусім його фундатора 
Рея Курцвела, окреслену його книгою “Сингулярність уже близько”, то світоглядно-методологічні 
витоки такої програми небезпідставно мають знаходити своє обґрунтування в філософському 
постмодернізмі й, передусім, в антропологічній концепції сингулярностей Ж. Дельоза, в осмисленні 
такого суб’єкта, який є “знеособленим і позаіндивідуальним полем”, продуктом “теоретичної смерті 
суб’єкта” [див.: 1]. Тут варто зазначити, що аналіз сучасної літератури на предмет цього 
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антропологічного проекту засвідчує переважно таку нищівну критику трансгуманізму з боку 
“гуманістів-традиціоналістів”, на тлі якої нерідко доволі радикальна критика неогуманізму, 
постгуманізму, чи того ж постмодерністського гуманізму виглядає досить поблажливою. А вся 
проблема в тому, що трансгуманізм не демаркується сферою духовних та антропологічних наук і 
значною мірою не є її продуктом, як це переважно мало місце досі, а є наслідком глобальних 
проблем цивілізаційного розвитку, розв’язання яких передбачаєтьсь шляхом програм так званої 
“НБІК-конференції” – “конвергуючих технологій для розширення людських можливостей”.  

Тепер радикальність дискусії антропологів пов’язана з якісною відмінністю трансгуманізму 
від попередніх гуманістичних типів, його онтологічною домінантою. Якщо традиційні форми 
гуманізму реалізували ідеал свободи шляхом звільнення людини від зовнішніх природних і 
соціокультурних сил експансії та підпорядкування, сама залишаючись в принципі незмінною, 
тепер виникає потреба в істотних психофізіологічних змінах самої людини засобами, як 
зазначається трансгуманістами, нано-біо-інфо-когніто-технологій. Передбачається, що в 
результаті такої “трансгуманістичної” трансформації людина має перетворитися на “постлюдину”, 
як сказав би Ф. Ніцше - “Надлюдину”. Відповідно, завдання філософської антропології загалом і 
педагогічної антропології зокрема полягає у формуванні адекватної цьому технократично-
антропологічному проекту гуманістичної програми, яка, нехай за формою і визначається 
“трансгуманістичною”, змістовно наповнювалася би тим “досуб’єктним” антропологічним 
потенціалом, який найбільш цілісно сформульований, на наш погляд, у “сингуляризмі” 
Ж. Дельоза, а витоки його мають місце, принаймні, вже у таких новітніх “трансцендентальних” 
концепціях, як “ноосфера” В.І.Вернадського, релігійна антропологія П. Тейяра де Шардена, 
біологічна антропологія М. Плеснера та ін. 

Висновок. На долю нинішніх поколінь українства випала складна доба випробовувань – 
виборювання й захист державної незалежності, організація нових соціально-економічних і 
політичних структур і т.ін. Все це реалізується в міру того, наскільки (не завдяки, а всупереч 
попередньому соціально-політичному досвіду) народу вдається змобілізувати свій традиційно 
свободолюбивий ментально-духовний потенціал. Однак цього недостатньо для подальшого 
утвердження здобутого перед серйозними викликами сучасного глобалізованого світу. Тому молоде 
покоління має формуватися на відповідних сучасним цінностям педагогічних практиках, провідне 
місце серед яких належить педагогічній антропології. Ті починання, які в цій сфері напрацьовуються 
українськими педагогами, слід посилити гуманістичним потенціалом на засадах цінності свободи, 
яка досить фундаментально представлена новітньою західною філософською антропологією. 
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Summary 

Koz’muk Y. Humanistic Potential of Educational Anthropology. The article investigates the state of the 
Ukrainian education in the terms of humanistic values of nowadays where Western philosophical anthropology 
becomes the subject of modern pedagogical anthropology. Particular emphasis is placed on the value of freedom in 
shaping the outlook of the younger generation. Keywords: philosophical anthropology, pedagogical anthropology, 
humanism, transhumanism, freedom, existentialism, postmodernism. 
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ЕСТЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАУКОВОГО ФАКТУ 
 
Досліджується проблема естетичних потенцій наукового факту як основи наукового знання; 

з’ясовуються умови естетизації наукового факту в процесі актуалізації емпіричних даних; розкривається 
роль ідеї в цьому процесі та функція естетичних критеріїв у ситуаціях добору фактів на роль 
проблемогенних і проблеморозв’язкових у структурі основних форм динамічної моделі розвитку принципово 
нового наукового знання. Ключові слова: естетичний потенціал, ідея, науковий факт, фактуалізація. 

 
Осмислення ціннісного потенціалу будь-якої форми знання, особливо такої, що 

безпосередньо стосується становлення і розвитку принципово нового наукового знання, є 
актуальною проблемою філософії та методології науки в контексті сучасної постнекласичної 
парадигми, коли узгодження основ наукової діяльності із загальнокультурними цінностями стають 
орієнтирами для формування нових норм і ідеалів науки [див.: 16, с. 5]. У цьому зв’язку 
актуалізації потребують не лише проблеми зміни типів раціональності, а й проблема естетичного 
потенціалу наукового факту як основи становлення нового наукового знання та однієї з базових 
категорій логіки наукового дослідження.  

Незважаючи на те, що проблема природи і функцій наукового факту була і залишається 
предметом зацікавлення як українських, та і зарубіжних дослідників (М. Вахтоміна, І. Герасимова, 
О. Єлсукова, А. Зотова, Г. Колчинського, П. Копніна, В. Косолапова, Я. Лукасевича, 
С. Мартиновича, Л. Мерзона, Ю. Мєлкова, О. Нікіфорова, Р. Патнема, О. Славіна, Л. Флека, 
С. Худякова, Е. Чудінова та ін.), репрезентовані ними концептуальні уявлення про природу 
фактуального вкладаються у дві концепції розуміння факту – фактуалізм і теоретизм [див.: 17, 
с. 151-172]. Проте, виокремлена О. Нікіфоровим трикомпонентна структура наукового факту – 
лінгвістична, перцептивна та матеріально-практична – уможливила дослідження факту в єдності 
всіх компонентів, що дало підставу експлікувати факт як фрагмент знання, який відображає 
дійсність і виражає духовні досягнення певної культури, її способів пізнання та практичного 
освоєння, її світогляду й чуттєво-емоційного сприйняття реальності, що в підсумку вивело автора 
біконцептуальності на ідею релятивності фактів [див.: 17, с. 162-163], яка дала змогу аналізувати 
фактуальне знання в контексті аксіопотенціалістської парадигми, згідно з якою приховані 
можливості (потенції) протилежних і заодно взаємопотенціюючих феноменів, розкриваються за 
певних конкретних умов їх співвіднесення в структурі єдиного процесу осягнення дійсності як 
цінності. Йдеться про те, що омислення естетичних потенцій наукового факту поза суб’єкт-
об’єктним відношенням неможливе. З’ясування естетичних потенцій наукового факту можливе, 
якщо керуватися настановою про те, що «цінність є диспозиційною категорією, коли одна сторона 
взаємодії значуща для іншої. Потенції у свою чергу, стають цінностями у процесі порівняння, 
добору та реалізації найбільш адекватних і бажаних у даній ситуації» [15, с.6]. 

Наукове пізнання – це творчість, у якій задіяні епістемні, естетичні та етичні потенції 
креативного наукового мислення суб’єкта пізнавальної діяльності. З’ясування специфіки 
естетичних потенцій наукового факту передбачає відповіді на низку запитань: Що таке науковий 
факт? Чи тотожні поняття «факт», «фактичне», «фактографічне», «фактологічне», «емпіричні 
дані», «емпіричний факт», «теоретичний факт», «факт науки» тощо? Де, коли і як формується, а 
відтак виявляється естетичний потенціал наукового факту? Які критерії естетичності фактів? Чи 
пов’язані естетичні потенції наукового факту з епістемними його потенціями?  

Отже, об’єктом нашого дослідження є науковий факт як один із базових факторів 
становлення нового наукового знання. Предметом дослідження є естетичний потенціал наукового 
факту. Мета нашої розвідки – виявлення умов формування та вияву естетичних потенцій 
наукового факту. Завдання полягає в обґрунтуванні ідеї значущості естетичних критеріїв у процесі 
формування наукового факту як форми достовірного знання та важливості його естетичного 
потенціалу в процесі становлення принципово нового знання. Зауважимо, що ми не претендуємо 
на вичерпну відповідь на всі сформульовані запитання через обмеженість обсягу статті, тому 
зосередимо увагу на істотних моментах в обґрунтуванні ідеї значущості постановки та розв’язання 
проблеми естетичних потенцій наукового факту. Неважливо, що факт вважається «елементом» 
знання, «одиницею» емпіричного знання, «фрагментом» знання тощо. Для нас важливо те, що 
факт є формою знання, а не подією, річчю, явищем, відчуттям, сприйняттям тощо, як це мало 
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місце півстоліття тому [див.: 7, с. 220]. Крім цього, якщо факт є формою знання, то він формується 
за певними логіко-гносеологічними, методологічними, ба навіть методичними правилами і 
принципами. До того ж як ланка, що з’єднує науку з об’єктивним світом [див.: 6, с. 59], факт 
мусить мати теоретичну інтерпретацію [див.: 24, с. 107]. Фактуальне знання, постаючи єдністю 
чуттєвого і раціонального, «може бути як емпіричним, так і теоретичним. З погляду логічної 
форми воно може бути виражене як окремим судженням, так і цілою їх системою» [7, с. 222]. 
Отже, зміст фактуального знання не вичерпується «чистою» емпірією, воно містить у собі (явно і 
неявно) результати відчуття, сприйняття та уявлення. Воно теоретично «навантажене» через 
інтерпретацію чи витлумачення. У цьому контексті твердження про те, що «нові факти до певної 
міри автономні й до певної міри залежать від теорії» [17, с. 155], точніше від наявної 
парадигмальної галузі знання, є правомірним і справедливим. 

Зауважимо, що соціокультурна відносність фактів аж ніяк не впливає на оцінку значущості 
фактуального, оскільки оцінка також відносна. З приводу вищеозначеного можна з певністю 
констатувати, що науковий факт як форма знання «цінний тим, що він завжди факт, завжди 
зберігає свій зміст, у той час як теорії падають» [7, с. 223]. Не випадково кажуть, що теорії 
вмирають, а факти залишаються. Якщо зважити на те, що актуальне знання виражене окремим 
судженням або їх системою, що факт є категорією логіки наукового дослідження, яка посідає 
певне місце і виконує визначену функцію в структурі дослідницького процесу та перебуває у 
відношенні субординації зі спорідненими формами вірогідного і достовірного знання, то науковий 
факт постає певною цілісною структурою знання, що є результатом процесу фактуалізації як 
стихійно-емпіричного, так і науково-емпіричного знання. 

Як зазначає В. Швирьов, «емпірична інформація постає тут уже одягненою в теоретичну 
одежу» [26, с. 176], з одного боку, а з іншого боку, передбачувана (можлива) теоретична інформація 
постає одягненою в емпіричну одежу (у випадку теоретичних фактів). Оскільки емпіричне і 
теоретичне взаємопроникають, то межа між емпіричною інформацією і теоретичним витлумаченням 
непомітна. Встановлення зв’язків між фактуальним, яке виражає результати емпіричного 
дослідження, і теоретичними побудовами – процес складний і багатоступеневий. На думку 
В. Швирьова, «перед нами не просто мова спостереження і теоретична мова.., а ієрархія пластів 
знання, нижньою межею якої є знання, що фіксує результати операцій з емпіричними даними» [26, 
с. 175]. Не вдаючись до репрезентації процесу фактуалізації, оскільки ця тема - предмет окремого 
дослідження, зазначимо лише, що на цьому етапі відбувається формування ціннісних потенцій 
наукового факту, які згодом виявляться у відповідних гносеологічних ситуаціях. 

Відомо, що ставлення людини до дійсності бівекторне: практично-пізнавальне та емоційно-
оцінювальне. Перше веде до істини, друге – до визнання цінності пізнаної реальності. Пізнавальне 
й оцінювальне судження не виключають, а доповнюють одне одного. Когнітивний і ціннісний 
підходи до реальності – взаємодоповнюючі, бо розкривають її «в собі», «для себе» і «для нас». 
«Перший, – як зазначає П. Копнін, – прагне осягнути об’єктивну природу предмета, звільнити 
свідомість від суб’єктивного ставлення до цього змісту та виокремити в чистому вигляді власне 
знання, тобто об’єктивну істину… Другий, навпаки, намагається як у самому об’єкті, так і в його 
відображенні свідомістю акцентувати увагу на людському ставленні до нього, тобто оцінити з 
боку закладених в об’єкті можливостей задовольняти проблеми людей» [8, с. 133]. Отже, пізнання 
й оцінка перебувають в органічній єдності. Пізнання з’ясовує як відбувається той або той процес в 
об’єктивній реальності, чому він відбувається так, а не інакше, оцінка ж відповідає на запитання 
«добре» це чи «погано», «прекрасне» чи «потворне» тощо. За гносеологічного підходу знання 
трактується як самодостатнє, сутнє «в собі» й «для себе». Аксіологія ж ставить запитання про 
цінність знання й отриманих завдяки йому «речей», котрі мають цінність. Якщо цінність будь-
якого предмета чи явища полягає в здатності задовольняти потреби суб’єкта пізнання, то 
оцінювання є актом усвідомлення суб’єктом цінності об’єкта пізнання. Якщо пізнання - 
відображення предметів і явищ самих собою, то оцінка - атом усвідомлення їхньої причетності до 
людського буття, їхньої значущості для людини.  

Суб’єкт пізнавальної діяльності не без упередження сприймає іманентну природу світу за 
допомоги чуттєво-образних уявлень і логічного моделювання, а також переживає їх своїми 
емоціями, настроєм, виражаючи їх в оцінних поняттях і судженнях. Г. Шингаров зазначає, що 
«відкриття нових фактів і явищ дійсності, їх витлумачення з погляду вже існуючих теорій або 
побудови нової гіпотези для їх пояснення, віднайдення нових способів розв’язання задачі чи 
постановки експериментів, виявлення уже відомих фактів і відкриттів з позицій нової теорії чи 
поступова заміна одних наукових уявлень іншими на основі поступово накопичуваних даних науки 
– все це фактори, які викликають сильні душевні переживання, пізнавальні почуття» [27, с. 166].  
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Ціннісне ставлення органічно вплетене в гносеологічне. Формуючи певний фрагмент знання 
як цілісність, суб’єкт пізнавальної діяльності як носій певних ціннісних орієнтацій реалізує свої 
цілі, наміри, потреби в дослідженні, зумовлені певним соціокультурним простором. Залучаючи 
фрагменти реальності у сферу цілеспрямованої пізнавальної діяльності, дослідник трактує цю 
реальність як складну систему цінностей. Він добирає для дослідження не тільки об’єкт, а й 
здійснює процедуру вибору логічних і лінгвістичних засобів їх подання, актуалізуючи не лише 
особистий, власний досвід, а й накопичений людством у результаті предметно-знаряддєвої та 
науково-теоретичної діяльності. Соціокультурна завантаженість опису об’єкта пізнання, що постає 
у формі фактуального знання, зумовлена не тільки інтранауковими, а й екстранауковими 
факторами. Їхня дія виявляється у ставленні суб’єкта пізнання до об’єкта. Пізнавальні почуття 
суб’єкта, породжені чуттєвими формами пізнання, задають емоційний імпульс пошуку істини, 
мобілізують духовні сили на самоутвердження в оточуючому світі. 

Досліджуючи проблему взаємозв’язку істини, добра і краси, Б. Кузнєцов зауважив, що 
«цінність пізнання пов’язана з моральними й естетичними критеріями, причому ці критерії пов’язані 
з істиною через свою динамічність. Іншими словами, істина, добро і краса пов’язані як сторони 
діалектичного, суперечливого цілого» [10, с. 38]. Звідси випливає, що Істина, Добро і Краса 
взаємопотенціюються. Для нашого випадку має значення «механізм» взаємозв’язку Істини і Краси. 
Оскільки об’єктом наших розмислів є фактуальне знання, зокрема науковий факт, то нагадаємо, що 
його ми визначаємо як цілісний фрагмент сформованого достовірного знання, що є підсумком 
духовно-теоретичного осмислення результатів предметно-практичного освоєння об’єктивної 
реальності в контексті відповідної культури. Звідси випливає, що факти – це не події, явища, 
процеси, стани тощо, а специфічна форма організації та подання результатів взаємодії суб’єкта й 
об’єкта в процесі цілеспрямованої пізнавальної діяльності, зокрема ціннісно зорієнтованого 
спостереження й експерименту. Це не множина емпіричних констатацій, виражених протоколами 
спостереження й експерименту, а цілісний фрагмент знання, що в згорнутому вигляді містить 
чуттєво-раціональний образ особливостей досліджуваної реальності. Іншими словами, науковий 
факт як фрагмент знання - це згорнута модель можливого пояснення відображеної реальності.  

Таке розуміння наукового факту узгоджується з думкою А. Ракітова про природу 
фактуального, яка, на наш погляд, є доречною для подальших міркувань у напрямі розв’язання 
сформульованої нами проблеми. Він сформулював вимоги (критерії) до речень, які входять у 
фактуальне знання. Науковий факт як фрагмент знання постає узагальненням змісту певної 
сукупності речень, які задовольняють таким вимогам: вони є засобами вираження знання про 
властивості, зв’язки та відношення об’єктів, фіксованих у досвіді чи експерименті; мають логічну 
форму висловлень, отримуються шляхом статистично-ймовірнісної обробки результатів 
експерименту при переході від позазнакових до знакових видів діяльності; як наслідок набувають 
нефіксовану множину значень істинності, що задаються неперервною шкалою [див.: 19, с. 77-78]. 

Можна припустити, що на етапі індуктивного релевантного узагальнення [див.: 4] 
відбувається ціннісне навантаження наукового факту як вищої форми емпіричного знання 
порівняно з емпіричними констатаціями результатів спостереження чи експерименту, які 
традиційно називають емпіричними даними. Роль факту науки може виконати також статистичне 
резюме, за умови, що статистична ймовірність мало чим відрізняється від імовірності логічної, 
вважає А. Ракітов [див.: 19, с. 152]. Отже, науковий факт - не щось елементарне, просте. На цю 
обставину звертає увагу В. Кузьмін: «Про те, що факти не є щось елементарне, засвідчує існування 
так званих «статистичних фактів», прийнятих як у природничих, так і суспільних науках… 
Статистичні факти вже є певним узагальненням» [11, с.147].  

Осмислюючи природу фактів у неекспериментальних науках і методах їх фіксації, В. Биков 
зазначає, що завдяки моделюванню досліджуваних об’єктів у неекспериментальних науках 
отримують результати, які не поступаються за точністю експериментальним фактам у 
природознавстві» [див.: 1, с. 168]. Тож в основі узагальнення, резюмування, моделювання лежить 
певна форма знання, яка може бути явною чи прихованою. 

Більшість дослідників природи фактуального знання побіжно звертають увагу на роль 
суб’єкта у формуванні наукових фактів. Частина дотримується традиційно класичних і 
некласичних уявлень про природу факту. Тому факти не будують або конструюють, а просто 
збирають, шукають, відкривають тощо. 

Активність суб’єкта пов’язують із застосуванням певних методів у процесі збирання та 
первинної обробки фактичного матеріалу, а також із теоретичною позицією дослідника, який 
«обирає» факти для верифікації чи фальсифікації гіпотез, теорій тощо. Об’єктивність факту 
пов’язується з адекватністю змісту фактуального об’єктові, а суб’єктивність (крім зазначеної вище) 
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– з місцем факту в ієрархії рівня пізнання: «Специфіка суб’єктивності факту, – вказує В. Кузьмін, – 
пов’язана передусім місцем факту в ієрархії рівнів пізнання» [11, с. 145]. У межах співвідношення 
емпіричного і теоретичного науковий факт можна визначити як знання про певний спостережуваний 
або неспостережуваний фрагмент об’єктивної реальності, що фіксує властивості, відношення, 
зв’язки між об’єктами цієї реальності, які потребують опису чи пояснення. Ці й подібні визначення 
фактуального не виходять поза межі прийнятої ідеалізації та систематизації процесу пізнання, що є 
прототипом поділу праці в науковому дослідженні: «1) спостереження й складання протоколів 
спостереження; 2) аналіз протоколів спостереження та знаходження емпіричних залежностей 
(алгоритмів поведінки); 3) знаходження за первісними даними й емпіричними залежностями 
поведінки досліджуваного об’єкта – передбачення» [21, с. 42]. 

Щоб розкрити свій ціннісний потенціал, зокрема естетичний, науковий факт повинен бути 
ціннісно навантажений, тобто містити в собі певний заряд потенційно ціннісної енергії, котра 
визначається критеріями фактуального. Такими критеріями, за якими виділяють, приймають і 
перевіряють факти, вважаються: відтворюваність фактів за заданими умовами; перевірюваність 
фактів різними способами; можливість однозначного практичного використання фактів з метою 
подальшого вивчення об’єктів, побудови нових матеріальних засобів пізнання і знарядь праці; 
визнання фактів науки особливими видами ідеалізації тощо [див.: 3, с. 192]. Ці критерії 
стосуються переважно фактів предметного світу, вважає І. Герасимов, а не фактів «другого роду», 
яким притаманні інші властивості, пов’язані з дослідженням часу та способу введення ідеї чи 
гіпотези в науку, з’ясування передумов, які визначають креативність сформованої ідеї, 
встановлення імені дослідника, що її сформулював тощо [див.: 3, с. 193]. Вказані критерії - 
підтвердження того, що науковий факт є особливим фрагментом знання, а не фрагментом 
об’єктивної реальності. Відповідь на запитання про естетичний потенціал наукового факту, який 
сформувався в процесі фактуалізації, специфіки його вияву пропонується шукати в контексті 
системи розвиткового знання, зокрема в тих гносеологічних ситуаціях, де актуальному належить 
одна з визначальних функцій у становленні та розвитку принципово нового знання. 

У цьому контексті слушною є думка О. Нікіфорова про те, що «людина не «відкриває» 
наперед заготовлені факти, а активно діє на природу, накладаючи на неї відбиток своєї особистості 
та діяльності, досліджуючи її з погляду своїх практичних завдань, створюючи та вдосконалюючи 
духовні й матеріальні засоби пізнання та перетворення світу, членуючи дійсність на ситуації і 
стани справ за допомоги створених нею концептуальних засобів, виділяючи у дійсності практично 
важливі для неї аспекти тощо. Факти постають як підсумки діяльності людини, як результат її 
творчо активного впливу на природу» [17, с. 164]. 

Нами обґрунтовано, що епістемні потенції фактуального знання виявляються у пізнавальних 
ситуаціях, які репрезентують процес становлення і розвитку принципово нового наукового знання. 
На рівні проблемогенної ситуації нові факти у зіставленні з парадигмальним знанням 
потенціюють нові гіпотетичні раціональні уявлення (ідеї), на основі яких формулюються і 
ставляться евристичні когнітивні пізнавальні завдання, або наукові проблеми з їх обґрунтуванням 
шляхом побудови принципово нового наукового знання про предмет дослідження. На рівні 
проблеморозв’язкової ситуації епістемні потенції наукових фактів виявляються у спроможності 
верифікації чи фальсифікації вірогідних або достовірних систем знання, що постають у результаті 
розв’язування проблем. За будь-яких умов проблема вибору серед конкуруючих теорій 
розв’язується лише на ґрунті нових фактів. Епістемний потенціал наукових фактів зумовлений 
також структурою їхніх внутрішніх компонентів, які забезпечують відносну соціокультурну 
автономність. Світ наукових фактів – це і потенційний світ можливостей суб’єкта пізнавальної 
діяльності, його ціннісних орієнтацій. Від уміння формувати нові факти залежить векторність 
розвитку науки, прогресивний соціальний поступ. Крім цього, нами встановлено, що моральна 
компонента етичного ідеалу – Істини як Добра – імпліцитно включена в акт цілепокладання і 
міститься в засобах цілереалізації, що морально зорієнтована воля до істини-добра є надійною 
основою ціннісних орієнтацій суб’єкта пізнавальної діяльності. Моральна компонента закодована 
у потенціях об’єкта і суб’єкта ціннісної взаємодії. Морально-етичні потенції наукового факту як 
форми знання, що опосередковує зв'язок між предметами і явищами об’єктивної реальності та 
парадигмальним знанням, органічно вплетені в контекст логіко-гносеологічного й естетично-
чуттєвого компонентів ціннісного ставлення до реальності в процесі наукового пізнання. 

Аналогічно естетичні потенції «закодовані» в теоретичній моделі як результат бачення світу 
крізь призму потенцій Істини як Краси, що і є самореалізацією творчих можливостей суб’єкт-
об’єктної взаємодії. «Творчість, – як зазначає М. Марчук, – в усіх її можливих (інтелектуальних, 
етичних, естетичних) аспектах є завжди актуалізацією взаємодії суб’єкта і об’єкта» [15, с. 220]. 
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Тобто не лише процес, а й результат творчості містить (явно чи приховано) естетичне підґрунтя. 
Естетично чуттєве і раціонально дискурсивне мислення – моменти єдиного процесу. 
Взаємопотенціювання полягає у тому, що раціональне естетизується, а естетичне раціоналізується. 
Роль естетичних критеріїв (порядок, сумірність, визначеність, симетричність, правильність, 
гармонійність, геометричність, доцільність, єдність, цілісність, пропорційність, краса, яскравість, 
істинність, значущість, структурованість, емоційна наснаженість тощо) виявляється у ситуаціях 
вибору серед множини можливих фрагментів наукового знання на роль наукового факту як 
дотеоретичної моделі дійсності.  

Критерії Краси не є вирішальними, якщо фактуальне знання (у вигляді узагальнення чи 
статистичного резюме) не відображає адекватно зв’язки і відношення між чуттєвими даними, що 
фіксуються емпіричними констатаціями (протоколами спостереження) і досліджуваною 
предметною сферою. Критерії, що визначають «красу» факту, знає дослідник. Лише в ситуаціях 
рівних можливостей можуть прислужитись естетичні критерії. Естетичність раціональних 
конструкцій - доповняльна характеристика епістемності. «Не простота визначає об’єктивну істину, 
– писав П. Копнін, – а, навпаки, досягнення об’єктивної істини є шляхом до простоти, ясності та 
виразності, економності мислення» [7, с. 232].  

До критеріїв естетичності відносять також «внутрішню досконалість», «природність», 
«витонченість» і т. ін. Сучасна філософія науки естетичний вимір наукового знання також подає 
через принцип Краси, реалізацію якого пропонується добачати у віднайдені таких пропорцій у 
досліджуваному об’єкті, що викликали б естетичне сприйняття, відчуття гармонії, краси, подібно 
до принципу золотого перетину, залежності між довжиною струни і висотою звуку, утворюваного 
нею тощо; у зведенні складних зв’язків явищ до різних комбінацій простих зв’язків і однотипних 
елементів, що їх складають (фізична концепція атомізму, аксіоматична побудова теорій тощо); в 
гармонії між зміною явищ та існуванням різного роду сталих (фізичних, хімічних тощо) [див.: 12, 
с. 139]. Естетизація пов’язується з формою організації знання, яка ставиться у залежність від 
об’єктивної реальності як джерела естетичних властивостей тощо. 

Оскільки факт постає як цілісний фрагмент достовірного знання в результаті процедури 
фактуалізації, тобто фактотворення, то постає питання про характер і потенцію форми форм 
знання, яка охоплює чуттєве і раціональне, естетичне й епістемне. Такою формою знання є ідея. 
Ідея як єдність чуттєвого і раціонального, естетичного і епістемного є вищим синтезом 
інтелекту. Ідея в структурі фактуального знання постає синкретичною формою єдності його 
епістемних, естетичних і етичних потенцій, зокрема істини як краси. Ідея не тільки форма і 
спосіб вираження знання, прообраз речей, що виходить за межі існуючого досвіду, а й вольовий 
збудник. «Такий момент в ідеях, – вважає Ю. Філіп’єв, – постає психомоторним налаштовуючим 
імпульсом. Тобто ідея постає не лише відображенням, а й організуючим сигналом» [див.: 24, 
с. 78]. В ідеї злиті уявлення про бажане й активне прагнення до нього. «Відображення і воля 
спаяні в ідеях…, а саме злиття зумовлене природною ґенезою ідей виконувати не тільки 
відображальну функцію, а й функцію дієвої організації людини в оточуючих обставинах» [24, 
с. 77]. Ідея як трансцендентально-перцептивна форма і спосіб осягнення дійсності на рівні 
емпіричного пізнання постає естетично витонченим засобом організації фактуального знання у 
формі наукового факту як певної цілісності, який може вступати у взаємодію з іншими 
сумірними формами наукового пізнання – гіпотезою, теорією, парадигмальним знанням, і 
повною мірою виявляти свій ціннісний потенціал у його тривимірній єдності. 

Висновок. Отже, ціннісні потенції наукового факту, зокрема естетичні (сфера чуттєво-
образного, емоційно забарвленого) органічно вплетені і в процес, і в результат фактотворення. 
«Рельне мислення людини, – зазначає О. Славін, – постає «сплавом», синтезом інтелектуальних і 
чуттєво-емоційних процесів, точніше кажучи, розум і чуття – дві ланки єдиного неподільного 
процесу перероблення внутрішньої і зовнішньої інформації» [20, с. 162-163]. Можна припустити, 
що естетичний потенціал наукового факту є похідним від потенцій ідеї, в якій «спаяні» в єдине 
ціле епістемне, естетичне й етичне. Аксіологічне як невід’ємний складник гносеологічного 
відношення постає як єдність чуттєвого і раціонального, фізичного і метафізичного, стихійного і 
впорядкованого, емпіричного і теоретичного, потенційного й актуального. Воно є умовою 
формування ціннісних потенцій фактуального знання. Виявити ці потенції можна лише за умови 
співвіднесення наукових фактів з наявною парадигмальною системою знання на початку 
наукового дослідження, тобто в проблемогенній ситуації, а відтак у проблеморозв’язковій, що 
завершується побудовою принципово нового знання на базі покладеного в його основу факту. 
Факти, які не задовольняють зазначеним критеріям естетичності, не можуть повною мірою 
виконати функції проблемогенних і стати основою побудови нового знання про предмет 
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дослідження. Факти, які не мають ціннісного потенціалу, іменують, як правило, поспішними, або 
«сирими», сфабрикованими або псевдофактами. Краса як форма реалізації естетичної ідеї й Істина 
як форма реалізації епістемної ідеї доповнюють одна одну в процесі абстрагуючої діяльності 
ціннісної свідомості. Сфера, де виникає й існує естетична реальність, є чуттєво-практична 
взаємодія суб’єкта й об’єкта, в якій явища дійсності з їхніми властивостями перетворюються на 
упредметнені форми людської діяльності, які набувають естетичної значущості. 
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Summary 
Hasyak O. The Aesthetic Potential of Scientific Fact. The problem of the aesthetic potential of scientific fact is 

the basis of scientific knowledg. The author investigates aesthetic conditions of scientific fact in the factualiztion of 
empirical data. The article denothes the role of ideas in the process and function of aesthetic criteria in the selection of 
cases on the facts and problem solving role in the structure of the main forms of dynamic development model of 
fundamentally new scientific knowledge. Keywords: aesthetic potential of the idea, scientific fact factualization. 
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АКСІОЛОГІЧНІ ВИМІРИ АНТРОПОКОСМІЗМУ: 
ПОСТНЕКЛАСИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

 
У центрі уваги авторів – аксіологічні виміри антропокосмізму в контексті постнекласичної 

раціональності. Досліджуються ціннісно-смислові горизонти актуалізації концепції антропокосмізму крізь 
призму аксіології науки та гуманістичних тенденцій в сучасній методології. Через інтуїтивне усвідомлення 
наукою естетичної, вольової та інтелектуальної єдності людини зі світом формується особливий тип 
екологічної свідомості, що ґрунтується вже не на ідеї «охорони» як активної діяльності, спрямованої на 
перетворення навколишнього середовища, а на засадах всеохопної та різнорівневої єдності людини і космосу. 
Ключові слова: антропокосмізм, аксіологія, гуманізм, екологічна свідомість, пізнання, раціональність. 

 
Актуальність поставленої нами теми полягає передусім у потребі віднайти нові концепти 

взаємодії людини і Всесвіту, що базуються не на застарілому (механістичному) розумінні природи 
як джерела ресурсів, а на принципово нових засадах онтологічної (фізичної) цілісності та духовної 
гармонії. Концепція антропокосмізму, на наше переконання, є ефективним методологічним 
конструктом, який актуалізує свій евристичний потенціал саме у постнекласичній парадигмі 
науки. Головна його цінність у контексті означеної проблеми полягає у можливості формування 
принципово нових підходів до етичних проблем сучасної науки. 

Мета розвідки - розкрити аксіологічні аспекти методології антропокосмізуму в 
постнекласиці. Головні завдання, які автори ставлять перед собою, зводяться до обґрунтування 
таких позицій. По-перше, осмислення ціннісного потенціалу наукового знання в постнекласичній 
методології є підґрунтям концептуалізації антропокосмічного мислення в смисловому полі 
філософії науки. По-друге, антропокосмізм постає антитезою плюралізму сучасної методології, 
демонструючи єдність і універсальність наукового пізнання. 

Аксіологічні виміри антропокосмізму в сучасній літературі активно досліджуються багатьма 
авторами. У працях О. Акименко, В. Деркач, М. Кисельова, В. Онопрієнка, П. Саркара, 
А. Толстоухова та інших осмислено етичні горизонти триєдності «Людина – Соціум – Космос». 
Ціннісні потенції знання розкрито у публікаціях М. Марчука. Антропокосмічні горизонти 
наукової методології осмислено в працях, Л. Мікешиної, В. Сагатовського. Однак, незважаючи на 
ґрунтовні дослідження, питання аксіологічного потенціалу антропокосмізму в сучасній 
методології досі залишається нез’ясованим. 

Поступове «включення» людини (як окремого індивіда, так і колективного суб’єкта) в «тіло» 
сучасної науки зумовило дослідження аксіологічних компонентів мислення. Рефлексія 
соціокультурних детермінант наукового пізнання в методологічних дослідженнях тривалий час не 
визнавалася, проте наприкінці ХХ ст. ситуація почала докорінно змінюватись. Як слушно вказує 
В. Стьопін, «сучасна наука – на передньому краї свого пошуку – поставила в центр досліджень 
унікальні історичні системи, що розвиваються, а в якості особливого компоненту в них включена 
сама людина, тому вимога експлікації цінностей у цій ситуації не тільки не суперечить традиційній 
настанові на отримання об’єктивно-істинного знання про світ, а й постає передумовою реалізації цієї 
настанови. Є всі підстави вважати, що в міру розвитку сучасної науки ці процеси будуть 
посилюватися. Техногенна цивілізація нині переживає етап особливого типу прогресу, коли 
гуманістичні орієнтири стають вихідними у визначенні стратегій наукового пошуку» [12, с. 636]. 

Ця тенденція актуалізується передусім через складні соціодинамічні процеси, характерні для 
кінця ХХ та початку ХХІ століть. Проникнення надсучасних технологій у всі сфери 
життєдіяльності суспільства та швидкі темпи глобалізації, інформатизації, зростання масштабів 
комунікаційних мереж, утвердження масової культури і поява «одновимірної» людини 
(Г. Маркузе), екологічні проблеми планетарного масштабу, перевага віртуального над реальним 
тощо вимагають формування якісно нових ціннісних орієнтирів наукового, культурного та 
суспільного розвитку. Тому дослідження ціннісних вимірів науки є важливим завданням сучасної 
методології. Без цього неможливо налагодити оптимальну взаємодію між Всесвітом і людиною, 
що є запорукою нашого виживання на планеті та подальшого розвитку людської історії.  
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«Відомо, що наш сучасник сприймає природу фрагментарно і не схильний бачити її як ціле. 
Він спрощує наслідки своїх дій, нехтує ними і поводиться так, немов би існує окремо від природи. 
Тому усвідомлення складних об’єктивних реалій (як соціокультурних, так і природних) світу, в 
якому живе сучасна людина, постає першочерговим завданням, без розв’язання якого подальший 
розвиток цивілізації видається проблематичним» [4, c. 4]. Ця думка співзвучна з переконанням 
І. Чернікової, що «сьогодні як ніколи потрібний цілісний трансдисциплінарний погляд на світ, 
причому на рівні свідомості більшості громадян, інакше в суспільстві не виникне адекватного 
розуміння глобальних проблем і способів їх розв’язання. Реальність, у якій превалюють нелінійні 
процеси, нестійкі системи, здатні до саморозвитку, в якій діють ефекти когерентності, синхронності, 
синергійності, коеволюції, відкривається підготовленій, співучасній свідомості» [14, с. 348]. 

Головним «новаторством» сучасної парадигми знання є утвердження ціннісно-
опосередкованого ідеалу наукової істини, що є логічним продовженням постпозитивістської 
інтенції до подолання ідеалу деперсоніфікованого чи ціннісно-нейтрального знання. Поступово 
відбулося усвідомлення того, що людина не може пізнавати світ всупереч своїй дослідницькій 
цікавості, вивчати об’єкти, які не мають жодного стосунку до людини, її минулого чи 
майбутнього. Як казав М. Полані, «сьогодні ми знову повинні визнати, що віра є джерелом знання. 
Неявна згода, інтелектуальна пристрасність, володіння мовою, наслідування культури, взаємне 
тяжіння братів по розуму – ось ті імпульси, які визначають наше бачення природи речей і на які 
ми спираємося, коли освоюємо ці речі» [7, с. 277]. 

Не менш важливим аспектом постнекласичної парадигми є і взаємоінтеграція гуманітарно- 
та природничо-наукового пізнання та формування міждисциплінарного знання, що зводить до 
спільного знаменника проблемне поле різних наук довкола людини. Особливістю цього процесу є 
також і те, що гуманітарно-наукове знання отримує «реальні компетенції» у сфері приросту 
знання, а феноменологічний і герменевтичний методи відвойовують собі здатність розв’язувати 
проблеми пліч-о-пліч з експериментом. Такий методологічний взаємообмін дозволяє генерувати 
нові ціннісно-смислові виміри наукового знання. Адже включення соціогуманітарної наукової 
методології до дослідження природних процесів не лише ускладнює науково-дослідницьку 
роботу, а й порушує стандарти очевидності та чіткості, до яких звикли природничники [4, с. 34].  

Очевидно, що цінності у постнекласиці вже не сприймаються як суб’єктивний складник 
пізнавального процесу, яким наука часто нехтувала. Вони мають вагоме значення в 
методологічній рефлексії. «Присутність цінностей у науці в найрізноманітніших явних і неявних 
формах – це об'єктивна даність, яка не зводиться до оман і помилок, що підтверджується 
практикою наукового знання і віковим досвідом філософсько-рефлексивного, логіко-методо-
логічного й епістемологічного аналізу наукового знання та пізнавальної діяльності» [5, с. 6].  

Наука, виступаючи потужним фактором трансформації природного світу й соціальних 
відносин, виконує ще й аксіологічну функцію. Тому не дивно, що на неї покладаються великі надії у 
розв’язанні фундаментальних проблем людства. «Суперечливі тенденції постнекласики, – як 
зазначає О. Рупташ, – підсилили зацікавленість у ціннісно-смисловій проблематиці й зумовили 
суміщення морально-етичної та пізнавально-гносеологічної площин. Сьогодні, незважаючи на 
розгорнуту критику наукової раціональності на різних підставах триває пошук адекватного 
розуміння і застосування раціональних процедур наукового пізнання й осмислення його результатів. 
Один із перспективних напрямів досліджень цієї теми зумовлений «аксіологічним бумом» у 
філософії науки на рубежі ХХ-ХХІ століть. Сумнів у цінності раціональності як такої і наукової 
раціональності зокрема зумовлений як зовнішніми соціокультурними подіями, так і внутрішніми 
науковими кризами (математики, фізики й інших) кінця ХІХ – початку ХХ століть, спричинив 
несподіваний ефект: саме поняття цінності виявилося в центрі наукових дискусій» [8, c. 238]. 

Антропоцентричні настанови з перетворення світу природи класичної та некласичної 
парадигм науки спричинили непередбачувані й часто некеровані соціальні, екологічні, культурні 
процеси, які ставлять під сумнів виживання всього живого на планеті, й насамперед людини. Для 
сучасної науки та культури ідеали класичного гуманізму (що синтезував уявлення про людину, як 
таку, що возвеличується над природою та світом) виявилися неефективними, а навпаки – 
руйнівними. «У зв’язку з цим, постає нагальна потреба у переосмисленні стратегії людства у 
планетарному масштабі. Радикальні зміни, які відбуваються в сучасному світі, вимагають значної 
корекції традиційної системи цінностей. На перший план виходять цінності життя, пошук шляхів і 
засобів виживання людства за умов прогресуючого погіршення екологічної ситуації. Активно 
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здійснюється перегляд традиційного ставлення як до людини, так і до природи, пошук нових 
духовних засад подальшого цивілізаційного розвитку, формування нових ідеалів людської 
діяльності й нового розуміння перспектив людини» [див.: 4, с. 12]. 

Сучасна тенденція до гуманізації науки передусім актуалізує питання про сутність і 
контури цього гуманізму. Характерна риса постнекласики – дослідження людиномірних систем, 
а тому «гуманізм» як поняття і концепт активно переосмислюється. Та попри все розмаїття 
інтерпретацій нинішніх гуманістичних ідей, найбільш ефективними, на нашу думку, стають ті 
види гуманізму, які включають у себе елементи системи «людина-Всесвіт». Такою, наприклад, є 
концепція «постгуманізму», розробкою якої займається В. Сергєєв. Постгуманізм базується на 
визнанні паритетності між трьома компонентами: людина, природа і суспільство. «Названі 
актори між собою діалектично рівні, правомірні. Внаслідок цього вони «приречені» на 
коеволюцію; її мета – в асимптотичному наближенні гармонізації відносин трьох основних 
акторів мезокосму. У сфері суспільної практики ці посилання тісно корелюють із концепцією 
стійкого розвитку» – зазначає В. Сергєєв [11, с. 51]. З позиції постгуманізму наука повинна 
нести відповідальність перед усіма вказаними акторами і визнавати цінним те, що працює на їх 
взаємозближення. Постгуманізм володіє аксіологічним потенціалом, а тому не дозволить 
природі трансформуватись у техносферу, людині – стати придатком техніки, а суспільству не 
дасть перетворитися на «безлюдний» соціум – соціум машин [див.: 11, с. 54].  

Слід підкреслити, що ця концепція не суперечить ключовим пунктам теорії «неогуманізму» 
П. Саркара [10] і так званому «Гуманістичному маніфесту – 2000», прийнятому багатьма 
сучасними філософами і вченими-гуманістами, оскільки він закликає до нового планетарного 
гуманізму, наріжним каменем якого є ідея безпечного та кращого світу, як соціального, так і 
природного. Цікаво, що його домінантною компонентою постає найперше етичний принцип, в 
основі якого - моральний обов’язок перед усім сучасним людством і майбутніми поколіннями, 
відповідальність як за загальний стан планети, так і за збереження власного існування. Понад те, 
планетарний гуманізм націлює на підвищення «планетарної грамотності», тобто усвідомлення 
відповідальності за навколишній світ. У зв’язку з цим пропагується створення планетарних 
інститутів, основна діяльність яких зводилася б до розв’язання глобальних проблем сучасності.  

Окремої уваги заслуговує й інший вид гуманізму – ноосферний, що має свої витоки у 
вченнях космізму. Цей вид гуманізму (його ще називають «ноогуманізмом»), на відміну від 
концепції постгуманізму В. Сергєєва та нео- і планетарного гуманізму, охоплює ще одного актора 
– Всесвіт. Так, солідарність людства у трансформації зовнішнього світу та внутрішнього, вся 
відповідальність за свідомі дії трактується вже з позиції космічних масштабів. «Ноосферний 
гуманізм визначається вирішальною роллю розвитку людського розуму в справі досягнення 
найближчої мети світового розвитку – загальнопланетарної згоди, тобто переходу від біосфери у 
стан ноосфери, визначення засобів і методів глибинного перетворення та свідомої регуляції 
людини і середовища її мешкання. При цьому вона несе моральну відповідальність за свою 
діяльність стосовно самої себе, суспільства і природи» [13]. Але його культивування, на наш 
погляд, неможливе без чіткого розуміння смислу самої ноосфери. А з іншого боку, виникає 
запитання: чи не призведе така «свідома регуляція» до нових глобальних проблем суспільства, і, 
власне, як визначити критерії цієї «усвідомленості» й «розумності» та якою мірою вона можлива? 
І чи не утопічною виглядає сама ідея «загальнопланетарної згоди»? 

Очевидно, що інтереси сучасної науки формуються довкола асимптоти «Природа – 
Людина – Соціум – Планета – Всесвіт». Цей інтерес актуалізує певні філософські концепції, 
котрі набувають нового звучання. Так, наприклад, концепція антропокосмізму відкриває перед 
наукою нові горизонти осмислення її значення в культурному розвитку людства. Раніше 
антропокосмічне мислення і сам антропокосмізм як концепція належали до тих філософських 
течій, котрі ділили предмет своєї рефлексії з різноманітними містико-релігійними вченнями. І це 
зрозуміло, адже формування антропокосмічного мислення відбувалось у тісному взаємозв’язку з 
релігійними і езотеричними культами, а сам феномен антропокосмізму є своєрідним культурним 
архетипом багатьох народів. У зв’язку з цим, антропокосмічне мислення не досліджувалося 
наукою всерйоз, а, так би мовити, «малося на увазі», неявно містилось у наукових теоріях. 
Однак на етапі постнекласичного розвитку науки антропокосмізм отримує своє концептуальне 
вираження саме в контексті аксіології науки.  
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Тож звідси випливає кілька аргументів на користь методологічного самовизначення 
антропокосмізму в межах постнекласичної парадигми пізнання. По-перше, це універсальність 
антропокосмізму, його світоглядний характер, що не притаманне методологічним принципам 
класичної та некласичної науки, чиї теорії здебільшого орієнтуються на розв’язання 
пізнавальних завдань «ad-hoc», а навпаки – більш характерне сучасній науці, пронизаній 
ідеями універсальності світу, його онтологічної єдності, взаємоінтеграції людини і Всесвіту 
тощо. По-друге, це аксіологічний характер антропокосмізму, який випливає з того, що 
антропокосмізм передбачає духовну єдність людини і Всесвіту, на основі якої визріває 
фізична. Інакше кажучи, людина інтуїтивно усвідомлює естетичну, вольову та інтелектуальну 
єдність зі світом, і вже як наслідок починає шукати підтвердження цьому, залучаючи наукові 
теорії. Все це створює сприятливе середовище для аналізу та подальшого розвитку 
антропокосмізму в смисловому полі філософії науки. «Космічна нікчемність людини, – пише 
В. Сагатовський, – не остаточна, поряд з онтологічною існує й аксіологічна детермінація світу, 
де людина відіграє інтегруючу роль. Людина, зникаючи в Універсумі, все ж таки по-своєму 
залишається сильною, вона – носій високого принципу, творець всього осмисленого і цінного 
в дійсності, посередник вищих цінностей у реальному світі» [9].  

Людина не випадкова істота в космосі, їй належить одне з головних, а то й чільне місце в 
ньому, адже відношення «людина – космос» не є ціннісно-нейтральним. І цінність космосу 
визначається не лише тим, що космос – це домівка, середовище існування, буття. Людина – спосіб 
самопізнання космосу й, осмислюючи себе та своє місце в ньому, вона робить його осмисленим. Акт 
пізнання світу, в такому ключі, поступово трансформується в одну з найбільш значимих цінностей 
науки, позаяк тільки на основі осмисленості можлива цілісна наукова картина світу. Досить чітко цю 
проблему розумів фізик-теоретик Е. Шредінгер. У своїй праці «Розум і матерія» вчений ставить 
запитання: «Чи готові ми повірити в те, що особливий поворот у розвитку тваринного світу, 
поворот, який, зрештою, міг і не відбутися, став неодмінною умовою того, що на світ пролилося 
світло свідомості? Якщо цього б не сталося чи не залишився би світ спектаклем перед порожнім 
залом, який не існує ні для кого, й, отже, коректно кажучи – неіснуючим?» [15, с. 7]. 

Постнекласика не просто передбачає можливість ціннісного ставлення людини до космосу, а 
в цілому визнає ціннісне відношення визначальним – таким, що визначає всі інші способи 
співіснування людини і космосу. Отже, постнекласична раціональність є найближчою до 
анропокосмізму формою раціональності. Далі, можемо стверджувати, що постнекласична 
раціональність концептуалізує антропокосмічне мислення в смисловому полі філософії науки, а 
головною ознакою її стає аксіологічна релевантність.  

Аналізуючи ціннісні компоненти наукової картини світу і порівнюючи їх з настановами 
антропокосмізму, можна припустити, що базові цінності «Істина», «Краса», «Добро» в контексті 
усвідомлення єдності людини та Універсуму перестають бути абстрактними векторами 
пізнавальної активності. Тож, рухаючись у наміченому руслі, слід більш детально проаналізувати 
взаємозв’язок аксіології знання та антропокосмізму, визначити їх історичну синонімічність, 
виявити спільне та відмінне у способах постановки проблем і їхньому розв’язанні. Насамперед 
потрібно окреслити паралелі між теорією цінностей і принципом єдності людини і космосу. Ці 
паралелі, як вказує О. Акименко, вимальовуються з того, що саме людино-космічні ідеї вносять 
певні зміни, які відбуваються в людській свідомості, адже налаштовують на подолання фіксації 
людини на собі та водночас вимагають визнання цінності інших об’єктів природи. «На відміну від 
більшості посткласичних антропологій, що акцентують увагу на потребі людини турбуватися про 
себе, космізм зосереджується на відповідальності кожного окремого індивіда перед усім 
суспільством, навколишнім середовищем, тим самим розширюючи (космізуючи) персональну 
відповідальність» [цит. за: 1, с. 62]. Звідси виникає ціла мережа ціннісних взаємовідносин, які 
потребують ретельного вивчення і дослідження. 

Також антропокосмізм як концепція має явно виражений аксіологічний характер, оскільки 
трактує сумірність людини і світу в категоріях Добра, Краси, Істини. «Космізм, - як стверджує 
В. Онопрієнко, - визнає і проголошує існування загальнолюдських цінностей, таких як Любов, Добро, 
Краса, Розум та моральне почуття. Добро є належним благом, до якого прагне людська душа; Любов – 
принципом цілісності всього космічного Буття, а також людини як мікрокосму; Краса – вищою 
орієнтацією в діяльності творення космічної побудови; Розум виступає засобом перетворення світу, 
що живе за законами необхідності, пануючими у природі, у світ вільний, творчий, який подолав 
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руйнування та смерть; Моральність виступає духовним критерієм цього перетворення. Всі 
загальнолюдські цінності принципово обґрунтовують космічну майбутність людства, яка не може 
здійснитися, якщо хоча б один елемент створеної ними системи буде відсутнім» [6, c. 7]. 

І справді, характерною особливістю антропокосмізму, що ґрунтується на єдності життя і 
розуму, людини і Всесвіту, індивіда і суспільства, є формування морально-ціннісних, естетичних і 
практичних орієнтацій. У класичній традиції таке його бачення відкидалося наукою, що, власне, 
витісняло антропокосмічне мислення поза межі науки. У постнекласичній методології як наукові, 
так і позанаукові способи освоєння світу набувають концептуального вираження, зокрема в 
гуманітарній методології. Саме гуманітарія стає дедалі сприятливішим середовищем: з одного боку, 
культивуються альтернативні підходи до розуміння світу, а з іншого – допускається можливість 
використання неформалізованого знання. Те і те притаманне антропокосмізму як концепції.  

Антропокосмічне мислення, що є характерним для постнекласичного етапу розвитку науки, 
усуває проблему суб’єкта пізнання, на яку вказує Л. Мікешина [див.: 5], позаяк суб’єкт – уже не 
якась абстрактна свідомість, втиснена в рамки «Я», що, на думку «методологічної еліти» 
(природничників), не має права на існування. Антропокосмізм як настанова конкретизує 
об’єктивну реальність, із якою працює гуманітарій, до рівня об’єктивної реальності. Універсалізм, 
проголошений антропокосмічним мисленням, дозволяє окремій людині пізнавати світ не лише від 
свого імені, а й від імені універсального «суб’єкта». Така позиція дозволяє легітимізувати 
дослідження культури, соціуму, внутрішнього світу людини на загальнонауковому рівні. 
«Трансцендентальний суб'єкт, – пише Л. Мікешина, – це не тільки «монада», «свідомість взагалі», 
а й інтерсуб’єктивність, яка визнає існування і самостійність інших «монад», припускає 
теоретико-антропологічне розширення значень у комунікативному синтезі інтерпретацій, а також 
трансцендентально-герменевтичне розуміння мови та цінностей як інтерсуб’єктивних об'єктивно 
значимих духовних структур (трансцендентальний прагматизм)» [5, с. 302].  

Отже, когнітивні виміри антропокосмізму стали актуалізуватися, коли у пізнавальний 
процес у постнекласиці стало поступово включатись особистісне знання науковця. Так, 
пізнавальні аспекти антропокосмізму, що акумулюються в понятті «Істина», трансформують 
механістичне розуміння пізнання, відбувається усвідомлення того, що пізнавальна діяльність 
здійснюється з «поправкою» на людину. І в цьому ракурсі слушним є зауваження 
В. Казютинського про те, що «наука створює найоб’єктивніші, загальнозначущі образи космосу, 
пропускаючи пізнавану її засобами космічну реальність через багаточисельні фільтри наукового 
методу. Але й вони опосередковані образами космосу, що виникають у глибинах людської 
психіки. Філософські та художні (живопис, поезія, література, музика) образи космосу значно 
більшою мірою несуть на собі відбиток людської суб’єктивності, хоча вона і виявляється різною 
мірою. Всі ці образи космосу мають два полюси – фізичний космос, який нас породив, і психічний 
космос, без участі якого були б неможливими ні пізнання, ні створення космічних образів» [3].  

Ця теза тісно перегукується й доповнюється думкою постпозитивіста М. Полані, коли він 
каже, що кожне інтелектуальне зусилля людини здійснюється в рамках культури, яку вона засвоює 
з дитинства, що будується на традиційному тлумаченні Всесвіту. І якби ця інтерпретація 
виявилася цілковито хибною, то тоді б знецінилось усе інтелектуальне життя людства 
[див.: 7, с. 165]. Але ж ці інтерпретації фізичного космосу, що містять не лише раціональне, а й 
ірраціональне знання, по суті формують психічний космос майбутнього суб’єкта пізнавальної 
діяльності. Завдяки цьому легітимного статусу набувають давні погляди В. Вернадського про 
сумірність природи і розуму та їх взаємовідображення, а також думка його учня М. Холодного про 
те, що антропокосмізм передбачає розвиток усіх людських потенцій, під якими мається на увазі не 
тільки інтелектуальні здібності людини, а й воля та почуття.  

У цьому руслі слушними є також міркування П. Дуліна, який натякає на те, що оскільки 
космос є невід’ємною ланкою еволюції життя на Землі, то знання про нього дуже важливе для 
людства. Сучасні наукові знання про Всесвіт, по суті, є знанням про його явлену, фізичну сторону. 
Але припускається, що поруч із цим явленим космосом існує і прихований, тобто непізнаний 
космос [див.: 2, с. 143]. Це можна екстраполювати і на природу людини: ті її аспекти, які 
перебувають у полі зору науки, дають нам раціональні знання про людину, а там, де наука поки 
що безсила, рефлексія і над імпліцитною людською природою, і над прихованим космосом, 
нерідко стає предметом дискурсу релігійних і містичних учень. Вони пропонують свої моделі 
пояснення такої імпліцитності, що стимулює науковців до пошуків раціонального пояснення 
відповідних феноменів, або ж до ґрунтовної їх критики.  



 

 
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 756 – 757. Філософія 

 
76 

Отже, узагальнюючи сказане, можемо сформулювати такі висновки. Духовна спорідненість 
людини і Всесвіту, що культивується антропокосмічним мисленням, провокує пізнання виходити 
за рамки наявної фрагментарності у сприйнятті світу. Антропокосмізм справді отримав «друге 
дихання» у постнекласичній парадигмі мислення, маючи своїм методологічним підґрунтям 
аксіологію знання – розділ філософії науки, що розвивається сьогодні найактивніше. Очевидно, 
що здійснений аналіз недостатньо повний в силу обмеженості обсягу публікації, проте він дає 
право стверджувати, що концепція антропокосмізму надзвичайно плідна у контексті осмислення 
сучасною філософією та методологією науки відношення «людина-Всесвіт».  

У межах означеної теми залишається ще багато нерозв’язаних проблем, наприклад: роль і 
значення антропокосмізму в комунікативній сфері сучасної науки, можливості формалізації 
антропокосмічного мислення тощо. Поглиблене дослідження антропокосмізму в проблемному 
полі філософії науки, безумовно, принесе позитивні результати у вигляді детальнішого і 
повнішого розуміння сучасної наукової культури. 
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Summary 

Melnychuk M., Halay I. Axiological Dimensions of Anthoropocosmism: Postnonclassical 
Transformations.The article analyzes the axiological dimensions of anthoropocosmism in postnonclassical 
rationality. The main focus is made on the analysis of value-semantic horizons of anthropocosmism mainstreaming 
concept in the context of values and strengthening of the humanitarian science trends in modern methodology of 
science. Through an intuitive awareness of science, aesthetic, intellectual and volitional unity of man with the world 
a special type of environmental consciousness are formed, based not only on the idea of "health" as an activity 
aimed at transforming the environment, but on the basis of a comprehensive and multi-level unity of man and the 
cosmos. Keywords: anthropocosmism, axiology, humanism, ecological awareness, knowledge, rationality. 
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ОСЕВОЕ ВРЕМЯ КАК ТОЧКА БИФУРКАЦИИ КУЛЬТУРНЫХ ТРЕНДОВ 
 

В эпоху «осевого времени» в трех отдаленных друг от друга регионах: Древней Греции, Индии и Китае 
происходят радикальные сдвиги в культурной и политической жизни. Это событие оценивается по-разному: 
Гегель видит в нем последовательную смену трех стадий саморазвития Мирового Духа, Ясперс – начало трех 
разных, но сходящихся путей, ведущих, в конечном итоге к единому результату. Однако можно 
интерпретировать этот переход как начало трех расходящихся путей, представляющих дивергентное 
развитие основных культурных трендов. Ментальные различия, возникшие в VI-IV вв. до н.э., сохраняются и 
по сегодняшний день, определяя стратегические линии развития цивилизаций европейского индийского и 
китайского типов. Ключевые слова: дивергенция, история, культура, миф, осевое время, цивилизация. 

 
Около 2500 лет до н.э. в мире происходит событие, резко меняющее и темп, и 

направленность мировой истории. Время, когда происходит это событие, Карл Ясперс определяет 
как «Осевое время», в которое происходит самый радикальный поворот в истории и «появляется 
человек такого типа, какой сохранился и по сей день» [6, с. 32]. «Осевое время» можно 
охарактеризовать как своеобразный исторический «водораздел», когда заканчивается одна 
историческая эпоха и начинается другая. 

Начало этого «осевого времени» ознаменовано почти одновременным появлением в 
различных и по тем временам мало между собой связанных регионах трех могущественных 
империй: В Китае возникает империя Цинь Шихуанди (221 г. до н.э.), В Индии империя Маурьев 
(314 г. до н.э.), в Греции империя Александра Македонского (330 г. до н.э.). Вместе с 
возникновением и ростом этих империй начинается кризис родовых отношений и 
соответствующей этим отношениям формы сознания. Завершается более чем десятитысячелетняя 
эпоха господства мифологического мышления с его спокойной уверенностью в незыблемости 
мирового порядка постоянно воспроизводящего вечный круговорот событий и ситуаций 
запущенный в незапамятные времена алчеринга. На смену мифологическому постепенно приходит 
теоретическая форма мышления, исторически первой формой которого становится философия. В 
Китае появляются учения Конфуция и Лао-Цзы, в Индии – философия санкхьи и буддизма, в 
Греции возникает учение Сократа, развиваемое Платоном и Аристотелем. 

Что же послужило основанием для формирования новых мировоззренческих установок, 
представляющих переход «от мифа к логосу»? 

Миф рисует целостный образ мира, характеризующийся следующими основными чертами: 1) в 
основе мифологического единства мира лежит идея его сплошной одушевленности; 2) все 
существующее, поскольку оно одушевлено, рассматривается как дружественное, нейтральное или 
враждебное по отношению к человеку; 3) жизненный мир человека, включает в себя, прежде всего, 
дружественные существа, которые, как члены общины, наделяются собственными именами и 
рассматриваются как известные, благодаря родственным или товарищеским отношениям; 4) ко всему, 
что находится за пределами ближайшего окружения, архаический человек относится подозрительно, 
как чуждому или враждебному, считая контакты с ним опасными и нежелательными. 

За десять тысячелетий мир мифа стал для человека привычным, уютным домом, в котором 
он чувствовал себя защищенным, окруженным доброжелательными к нему вещами, животными, 
людьми и духами. Но к середине I-го тысячелетия до н.э., то есть к моменту этого самого «осевого 
времени» начинает ощущаться теснота этого дома. 

Начало человеческой культуры связано с накоплением исторического опыта и передачей его 
другим людям и поколениям. Архаическим способом накопления и передачи этого опыта был 
миф, сохраняющий и распространяющий опыт в виде своеобразной «коллекции» рецептурных 
предписаний. Такой способ оставался эффективным, пока количество рецептов было 
сравнительно немногочисленны. По мере вовлечение в действие все большего количества новых 
вещей и все более широких человеческих общностей, число рецептов лавинообразно нарастает, и 
человеческая память оказывается просто не в состоянии вместить все возрастающий массив 
рецептурных предписаний. В результате человечество оказывается в «ситуации вызова» (А. 
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Тойнби), когда необходимо либо радикально менять существующую систему аккумуляции и 
трансляции опыта, либо смириться с невозможностью дальнейшего прогрессивного развития. 

Лишь три культуры: китайская, индийская и греческая смогли найти ответ, адекватный 
вызову и совершить прорыв из тупика, благодаря разработке новой теоретической формы 
«упаковки» опыта, обеспечивающей и больший объем его накопления, и более эффективные 
способы распространения. Именно эти три культуры определили магистральные направления 
мировой истории, а все остальные, либо пошли по открытым ими путям, либо надолго 
остановились в своем развитии, либо вообще исчезли с исторической арены. И Ясперс вполне 
внятно высказывает эту мысль: «Люди вне трех сфер, составлявших осевое время, – говорит он, – 
либо остались в стороне, либо вошли в соприкосновение с каким-либо их этих трех центров 
духовного излучения… Все жившие после осевого времени люди остались на уровне 
первобытных народов, либо приняли участие в новом движении» [там же, с. 38]. 

Однако мысль Ясперса развивается в русле все еще достаточно широко распространенной 
европоцентристской традиции. И хотя он предлагает отказаться от гегелевской линейной 
концепции, трактующей Китай, Индию и Западный мир как восходящие ступени исторического 
развития, тем не менее, продолжает считать западноевропейскую модель как универсальный 
образец исторического прогресса. 

Характеризуя свое отношение к гегелевской схеме, Ясперс говорит: «…в нашем тезисе речь 
идет о принципиально ином. Мы ведь отрицаем именно последовательность развития от Китая к 
Греции – его не было ни во временном, ни в смысловом аспекте; здесь наличествует, по нашему 
мнению, параллельное существование в одно и то же время и без взаимодействия. Ряд различных 
по своему происхождению путей ведет как будто к одной цели. Перед нами многообразие одного 
и того же в трех образах, три различных корня истории, которые впоследствии – после 
прерываемых отдельных соприкосновений, окончательно только через несколько столетий, 
собственно, только в настоящее время – обретает свое единство» [там же, с. 41]. 

Однако, спустя почти столетие после Ясперса, представляется, что в случае осевого времени 
речь идет о большем, чем о выборе одного из трех возможных путей, ведущих, в конечном итоге, 
к единому финалу. По-видимому, здесь мы имеем дело не со сходящимися, а с расходящимися 
линиями, или, иными словами, не с конвергентной, а с дивергентной моделью исторического 
процесса. В таком случае, «осевое время», о котором говорит Ясперс, следует считать точкой 
исторической бифуркации, от которой начинается разветвление трех культурных трендов 
представляющих три расходящиеся цивилизационные стратегии. Само наличие и характер их 
расхождений может быть связан со спецификой тех образов мира, которые формируются при 
переходе этих «осевых» цивилизаций от мифологического к теоретическому способу построения 
своих мировоззренческих конструкций. 

Если исходить из того, что фундаментальной основой цивилизаций является аккумуляция и 
трансляция культурно-исторического опыта, то новым способом его накопления и передачи 
становится теоретическое знание и его исторически первая, наиболее древняя форма – 
философия. Однако само философское мировоззрение сформировалось в Греции, Индии и Китае в 
различных вариантах, выражающихся, прежде всего, в отношении к мифу. 

Древнегреческая философия возникает и развивается в резкой конфронтации с мифом, 
стремится, как можно скорее преодолеть элементы мифологии в своем содержании, создать строго 
логические учения. Древнеиндийская философия относится к мифу иначе. Она стремится 
органически включить миф в собственное содержание, облечь философские идеи в привычную 
образно-мифологическую форму; в результате возникает причудливое единство философии и 
мифологии. Древнекитайская философия в отношении к мифу занимает особую позицию, 
отличную как от античной, так и от древнеиндийской. Мифологическое мышление было преодолено 
в Китае даже быстрее и полнее, чем в Греции, но произошло это не путем активной борьбы, а скорее 
вследствие его «тихого угасания», обусловленного спецификой эволюционного развития самого 
мифа. Это ментальное различие, возникнув в VI-IV вв. до н.э., сохраняется вплоть до сегодняшнего 
дня, определяя культурные тренды цивилизаций европейского индийского и китайского типов. 

Носителем мифологического сознания выступает род. Объединение родов в государство 
делает необходимой и выработку более широкой, чем родовой миф, мировоззренческой основы 
такого объединения. Так что примерно в одно и то же время, когда начинается переход от родовой 
общины к государственному объединению, складывается и новый тип мировоззрения. Однако 
различия в способе перехода от родового объединения к политическому определили и различия в 
формах нового мировоззрения. И на Западе, и на Востоке основой перехода от родового общество 
к государству является разделение труда. Однако процесс этот происходит неодинаково. 

На Западе (в Древней Греции, например) разделение труда идет по «живому телу» рода. 
Социальные различия возникают внутри рода, и в результате род распадается на множество 
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индивидов, из которых и складывается государство. Государство «складывается» из «обломков» 
былой целостности – рода, а субъектами политических отношений становятся отдельные 
индивиды. С разрушением родовой общины исчезает и носитель мифологического сознания, оно 
утрачивает силу и новое политическое сознание, возникая, стремится как можно скорее 
уничтожить остатки прежнего мировоззрения. В греческой философии формирование 
теоретического осмысления природы «состояла, прежде всего, в изживании образно-поэтического 
стиля мышления и замене его понятийно-аналитическим» [1, с. 27]. Отсюда пренебрежительное, а 
порой и просто презрительное отношение древнегреческих мыслителей к мифу. 

В Древней Индии разделение функций осуществлялось не между членами рода, а, скорее, 
между родами. Специализированные общины замыкаются в касты, объединение которых и 
составляет государство, т.е. субъектами политических отношений в Древней Индии становятся не 
индивиды, а родовые общины. Род, как носитель мифологического сознания, не исчезает. Более 
того, возникая, новое мировоззрение обретает привычную для подавляющего большинства 
населения форму мифа, облекая новые проблемы в традиционные канонические формы. Поэтому 
отнюдь не случайно, что известный индийский философ Свами Вивекананда писал: «Если вы 
хотите говорить о политике в Индии, вы должны говорить языком религии». 

Философию Индии отличает от европейской то, что даже принимая интеллектуальную 
форму и метод, она удерживает в себе интуитивно-мифологические элементы и никогда не 
становится полностью дискурсивно-рациональной. Труды индийских философов – это продукт 
глубокого осмысления не столько внешнего, объективного, сколько внутреннего, субъективного 
опыта. Это результат того постоянного единства философии, мифологии и йогической практики, 
которое на протяжении столетий определяет своеобразие духовно развития Индии. 

Преобладающей особенностью индийской философии является склонность к 
созерцательному спиритуализму, к особого рода мистицизму, концентрирующему внимание не на 
физической или интеллектуальной, а на эмоционально-духовной стороне человеческой натуры. 
Для индийского образа мыслей характерно признание гармоничного единство между Богом и 
человеком, которые в равной степени признаются духовными сущностями, тогда как для 
христианской традиции характерно, скорее, их противопоставление как духовного – 
материальному, возвышенного – низменному. Вся индийская философия «исходит из того, что 
ничто реальное не может быть внутренне противоречивым» [5, с. 476]. 

Если древнегреческая философия исследует отношение человека к внешнему миру, то 
древнеиндийскую философию интересует, прежде всего, его внутренний мир, не то, что человек 
делает, а то, что человек есть – вот главная проблема индийской мысли. Однако подобная 
позиция лишает философию динамизма, поскольку ориентирует мысль на изучение статики 
человека, отворачивается от его живой истории, разворачивающейся во взаимодействии, как с 
миром природы, так и с другими людьми. 

Концентрация внимания на индивидуальной судьбе отдельного человека, определяемой, в 
конечном итоге его духовной сутью, вела к представлению о том, что человек не способен 
добиться справедливого решения общественных, национальных и международных проблем, пока 
он не выяснит для себя природу своего собственного Я, пока каждый отдельный индивид не 
достигнет высшего совершенства. Такая параллель между судьбой и деятельностью отдельного 
человека и судьбой и деятельностью общностей, народов и человечества в целом, выраженная в 
виде кармы, составляет характерную черту индийской философии. 

Упор на духовное начало человеческой натуры ведет к пренебрежению материальными и 
социальными условиями жизни. В сочетании с идеей отождествления Бога и человека как 
существ, обладающих в принципе одной и той же природой, такая установка оказывается 
тормозом на пути прогресса в сфере материальной жизни. Утверждение тождества человека и Бога 
сделало общество относительно безучастным к человеческому страданию, поскольку страдание 
это понималось как иллюзия – майя. 

Пренебрежение к материальной стороне жизни проявляется в древнеиндийской философии 
в обезличенности, а то и в полном отсутствии исторического мышления. В духовной культуре 
Древней Индии практически отсутствует историческая наука и хроники, составлявшие предмет 
пристального внимания и огромный пласт культуры в Древней Греции и особенно в Древнем 
Китае. Древнеиндийские тексты отличает крайняя хронологическая неопределенность. Многие 
выдающиеся памятники Индийской культуры датируются с точностью не только веков, но и 
целых тысячелетий. Безнадежно скрыт от нас индивидуальный вклад тех или иных мыслителей, 
само существование которых зачастую является проблематичным. 

Совершенно иное отношение к истории мы видим в Китае, государственная традиция 
которого уходит корнями в глубокую древность. Примерно в XXI в. до н.э. в Китае возникает 
полулегендарная династия Ся, о которой известно очень мало, но вполне достаточно, чтобы 
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констатировать начало традиции пронизывающей всю историю китайской государственности. В 
книге дома Ся говорится: «Кого поддерживать народу, кроме добродетельного правителя? С кем, 
кроме народа, правитель будет защищать государство?» [4, с. 8-9]. Впоследствии именно эта 
традиция была поддержана и развита в учении Конфуция, придавшего ей чеканную 
формулировку: «Государство – это большая семья» [2, с. 252]. 

В формировании древнекитайской культуры, также как и в, истории других народов, 
существенную роль сыграл переход «от мифа к логосу», но в Китае сама форма этого перехода 
была отличной и от древнегреческой, и древнеиндийской. В Китае эволюция мифа, пошла по пути 
своеобразной «рационализации», путем вытеснения из него всего, что могло показаться плодом 
чистого вымысла и фантазии. В результате такого «вытеснения», как отмечает Л.С. Васильев, 
«эволюция мифа сводилась к элиминированию… всего того, что могло показаться вымыслом и 
нелепостью… Мифы очищались от поэтического вымысла и приобретали облик полулегендарных 
представлений о великих и мудрых деятелях прошлого, которым приписывались совершенно 
конкретные и вполне реально обрамленные (без особых чудес и вымыслов) деяния» [3, с. 59]. 

В культурной традиции Китая почитание обожествленных предков вытесняет и замещает 
культ богов, а основой ритуальных обрядов становятся жертвоприношения духам этих предков и 
регулярное обращение к ним посредством гаданий. Культ обожествленных предков, прагматическая 
ориентация гадательных обрядов, отсутствие интереса к абстрактно-метафизическим рассуждениям 
– все это вело к демифологизации мышления и переориентации внимания на осмысление социально-
политических и морально-этических проблем. В результате «не великие боги, а обожествленные 
предки заняли ведущее место в системе сакрального культа и в практике ритуала. Никаких 
спекуляций на космологические и космогонические темы не было» [2, с. 20-21]. 

Преодоление мифологического сознания в Китае протекало в форме рационализации мифа и 
обращения его к осмыслению традиций, норм и правил, обеспечивающих социально-политический 
и моральный порядок. Главным итогом такой трансформации стало выдвижение на передний план 
культа великих древних мудрецов, положивших начало традиции устанавливающей и 
поддерживающей состояние высшей гармонии в Поднебесной. В условиях если не полного 
отсутствия мифологии, то, во всяком случае, ничтожной ее роли, это было, вполне адекватной её 
заменой. В результате в Китае складывается настоящий культ исторической традиции, повышенного 
внимания к историческому описанию, документальным текстам и свидетельствам. 

Главную роль в жизни Китая начинают играть великие правители древности, выступающие 
эталонными образцами для всех последующих властителей. Они должны были отвечать самым 
высоким морально-этическим требованиям, поэтому их назначение на пост осуществлялось не по 
формальному праву первородства, а по мудрому решению предыдущего правителя. Так, например 
когда перед полулегендарным правителем Яо встал вопрос о назначении преемника, он отказал 
своему старшему сыну Чжоу и предпочел одного из дальних родственников – Шуня, обосновав 
выбор так: «Хотя отец его бестолков, мачеха лжива, а сводный брат Сян высокомерен, он сумел… 
жить с ними в гармонии. Значит, он справится и с функцией правителя» [там же, с. 43]. 

Ориентация на преемственность исторической традиции стала основой китайской 
философии и за прошедшие два тысячелетия эта ориентация практически не изменилась. Усилия, 
затраченные древними мыслителями, создали прочную основу для стабильности китайского 
государства, обеспечивающую не только его устойчивость, но и возможность регенерации в 
кризисных ситуациях. Именно благодаря этому Китай продолжает оставаться самой древней из 
ныне существующих цивилизаций. 

Таким образом, можно сказать, что хотя каждая из трех культур совершила 
самостоятельный переход «от мифа к логосу», результаты этого перехода были неодинаковы. 
Если философию, возникшую в античной Греции можно определить как «философию природы», 
то индийская философия выступает, скорее, как «философия духа», тогда как китайская является, 
по преимуществу «философией истории». 

Различие ментальных установок не могло не отразиться на определении целей и жизненных 
ориентиров, рассмотренных культурно-исторических типов, что, в свою очередь оказало (и 
продолжает оказывать) существенное влияние на их исторические судьбы. 

Цивилизация европейского типа с ее повышенным вниманием к внешнему миру порождает 
стремление к «покорению природы», к выявлению и использованию ее скрытых потенций для 
повышения уровня комфортности собственного бытия. Цивилизацию подобного типа можно 
охарактеризовать как «спринтерскую». Она развивается очень динамично, в короткие (в 
историческом масштабе) сроки достигает впечатляющих успехов. Ее характерными признаками 
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являются: возникновение науки с ее мощным исследовательским аппаратом, интенсивное развитие 
промышленного производства, формирование государственного управления демократического типа. 

Однако, с другой стороны, она понизана духом состязательности, порождающим острую 
конкурентную борьбу за источники сырья и рынки сбыта. Все это ведет к внутренней разделенности 
общества, к чрезмерному расходу сырьевых ресурсов, создает колоссальную нагрузку на природную 
среду. Уже сегодня становится ясно, что для распространения цивилизации европейского типа на 
все человечество просто не хватит природных ресурсов планеты. 

Цивилизацию индийского типа можно охарактеризовать как «статичную». Она 
концентрирует внимание на достижении не столько бытового, сколько духовного комфорта, по 
существу безразлична к внешним условиям жизни, а по большому счету и к формам 
государственного устройства. Индия пережила рождение, расцвет и угасание буддизма, 
мусульманское и английское владычества, сохранив верность своим исходным установкам. Эта 
цивилизация ориентирует человека на то, чтобы довольствоваться малым и не стремиться к 
«покорению» природы, предпочитая выстраивать с ней гармоничные отношения. Но, с другой 
стороны, такая цивилизация лишена динамизма, она крайне консервативна, порождает склонность 
к постоянному воспроизводству все тех же самых, от века установленных отношений. 

Китайскую цивилизацию в этом отношении можно определить как «стайерскую». Она не 
ориентирована на быстрый и впечатляющий результат. Верность традициям, сохранение основ, 
соблюдение преемственности – вот ее характерные черты. Именно они всегда обеспечивали 
исключительную внутреннюю цельность, прочность и монолитность культуры Китая. Смысл и 
содержание мировоззренческих конструкций разработанных древнекитайскими мыслителями, 
начиная с Конфуция и Лао-Цзы, за последние два тысячелетия мало изменились. Можно сказать, что 
они образуют ментальный каркас китайской цивилизации, постоянно сохраняющийся и 
обеспечивающий ее воспроизводство в кризисных ситуациях. Несмотря на все исторические 
перипетии, потрясавшие страну на протяжении даже не сотен, а тысяч лет, утверждает Л.С. Васильев, 
«китайское государство не только устояло… но и сумело выработать такую форму власти, которая без 
существенных изменений, несмотря на спорадические социальные и политические катаклизмы, 
потрясавшие страну до основания, а то и ставившие ее на грань гибели, просуществовала до ХХ века» 
[3, с. 285]. При этом, как отмечает исследователь, «Китай всегда оставался Китаем». 

Мыслители XIX века исходили из признания «магистрального пути» развития человечества, 
полагая в качестве такового именно европейский тип цивилизации. Все остальные версии они 
были склонны рассматривать как отставание или отклонения от этого пути. Исторический опыт 
ХХ века показал, что в истории, как и в геометрии, нет «царского пути». Каждая культура 
формирует свои представления о целях и ценностях и вырабатывает собственные средства для 
достижения этих целей. При этом возможны не только «чистые», но и «синтетические» варианты, 
представляющие соединение характерных черт различных «эталонных» версий. 
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Summary 
Lypsky B. Axial Time as a Point of Bifurcation of Cultural Trends . During an epoch of «axial time» in three 

regions kept away from each other: the Ancient Greece, India and China there are radical shifts in a cultural and 
political life. This event is estimated differently: Hegel sees in it consecutive change of three stages of self-development 
of World Spirit, Jaspers – the beginning of three different, but the converging ways conducting, finally to uniform 
result. However it is possible to interpret this transition, as the beginning of three dispersing ways, representing 
divergent development of the basic cultural trends. The mental distinctions which have arisen in VI-IV centuries BC, 
remain and till today, defining strategic lines of development of civilizations of the European Indian and Chinese types. 
Keywords: divergence, history, culture, a myth, axial time, a civilization. 
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ARTETERAPIA PENITENCJARNA 
(PODSTAWY TEORETYCZNE) 

 
Penitencjarystyka zajmująca się zespołem środków i metod wychowawczych stosowanych w czasie 

wykonywania kary pozbawienia wolności przez osadzonych, przywiązuje dużą wagę do resocjalizacji przez sztukę 
sakralną mającą walory terapeutyczne. Dzięki sztuce dochodzi do stymulowania rozwoju zdolności przystosowania 
osadzonego do życia nie tylko w zakładzie karnym, ale przede wszystkim na wolności już po odbyciu kary. W ujęciu 
koncepcji pedagogiczno-psychologicznych przedstawiam w swoim tekście walory i wartości terapeutyczno-
wychowawcze sztuki. Ich zakres oddziaływań dotyczy sfery środków artystyczno-estetycznego wyrazu powiązanych z 
treściami urazowymi wywołanymi bodźcami dezorganizującymi strukturę ja oraz relacje osobowe. Dzięki powyżej 
wymienionym środkom wyrazu, dostosowanym do typu osobowości oraz cech charakteru, dochodzi u osadzonego do 
modyfikacji zachowań w obszarze obrazu siebie, samooceny odczuwania i formowania przez osadzonego 
poprawnego związku z otaczającym światem. Słowa klucze: penitencjarystyka, modele psychologiczne w terapii 
przez sztukę,konsekwencje uwarunkowań zachowań twórczych. 

 
Arteterapia w penitencjarystyce, jako metoda należąca do teorii i praktyki nauk medycznych, 

psychologii, pedagogiki i sztuki polega, przede wszystkim, na leczeniu traumy doświadczanej z czasu 
przeszłego, teraźniejszego i prospekcji osób skazanych i zarazem odbywających karę wiezienia. Oparta 
jest na licznych prawach psycho-neuro-fizjologicznych i społecznych nawiązujących do teorii 
dezintegracji pozytywnej K. Dąbrowskiego oraz uczenia się przez warunkowanie. W mechanizmach 
readaptacji i reintegracji społecznej (resocjalizacji) podlegających określonym przez ww. dyscypliny 
prawom, z jednej strony tworzących się związków, występują artystyczno-estetyczne środki wyrazu, z 
drugiej zaś, treści urazowe wywołane bodźcami dezorganizującymi strukturę ja oraz relacje osobowe. W 
procesie arteterapeutycznym środki artystyczno-estetycznego wyrazu służą modyfikacji w obszarze 
obrazu siebie, samooceny oraz odczuwania i formowania poprawnego związku z otaczającym światem. 
Podczas treningu zachowań aprobowanych społecznie, dzięki sprzężonym z procesami uczenia się 
środkom artystyczno-estetycznego wyrazu, dochodzi do przewartościowania w strukturach ja 
(samoświadomości) zachowań nieaprobowanych społecznie. Przewartościowanie polega na 
przezwyciężaniu antynomii wartości powodujących afirmacje siebie oraz sensu życia. Dzięki odkryciu 
treści urazowych i wprowadzeniu treści korekcyjnych w zaburzone obszary osobowości oraz relacje 
społeczne – z pomocą terapeutycznych technik uczenia się przez warunkowanie klasyczne, instrumentalne i 
społeczne zwane modelowym, dochodzi do zakodowania w umyśle skazanego – treści pozytywnych 
(afirmacji) przy równoczesnym nabywaniu kompetencji świadomego unikania sądów (myśli) negatywnych 
deprecjonujących ja skazanego. W arteterapii ekspresja twórcza zawierająca wartości artystyczno-
estetyczne ważne dla skazanego w procesie warunkowania ma szczególne znaczenie podczas wzrostu jego 
świadomości w resocjalizacji. Innymi słowy posiadany przez skazanego system wartości – antywartości 
włącznie z systemem wartości artystyczno-estetycznych podlegając ww. procesom uczenia się, w tym 
aktywności własnej, sprawia, że wartości tkwiące w sztuce skazanego nadają jego aktywności sens i 
zarazem znaczenie zgodne z prawami logiki związku przyczynowo-skutkowego. 

Podkreślić należy, iż czynniki współokreślające arteterapię jednostek nieprzystosowanych 
społecznie dotyczą ekspresji i percepcji środków wyrazu. Te dwa mechanizmy uczestniczą w doznaniach 
zmysłowo-umysłowych odpowiedzialnych nie tylko w readaptacji i reintegracji społecznej ale też w 
ogólnie pojętym rozwoju osobowości przez wartości tkwiące w sztuce. 

W trakcie odbywania kary, w wyniku niezaspokojonych potrzeb indywidualnych i społecznych, 
pojawiająca się frustracja wyzwala reakcje i napięcia emocjonalne służące realizacji motywów zachowań 
twórczych (artystycznych). Frustracja podczas zajęć z arte- i autoarteterapii uaktywnia mechanizmy 
obronne nagradzająco-karzące. Prowadzą one do uruchomienia takich działań artystycznych, które 
przyczyniają się do likwidacji bądź znaczącej redukcji sprzyjającej resocjalizacji. 
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Najczęściej dzieje się tak w przypadku osobowości neurotycznych co do których podejmuje się 
działania artystyczne po to, aby zredukować narastające w nich napięcia, konflikty i sprzeczności 
powodujące traumatyczne doświadczenia. Zachowania neurotyka determinowane przez frustrujące 
sytuacje i stany z przeszłości, podlegają zwykle analizie powodującej nabywanie nowej wiedzy i 
umiejętności w zakresie uspołecznienia. Podczas analizy dochodzi do reinterpretacji informacji 
wchodzących w zakres sprzecznych myśli i przekonań pełniących funkcje psychologiczne o 
charakterze odkrywczo-refleksyjno-obronnym w wyzbywaniu się stanów frustracyjnych. Gdy mają 
miejsce zaburzenia osobowości o charakterze socjopatycznym, powstałe w wyniku niewłaściwych 
interakcji jednostki z otoczeniem, mechanizmy obronne i adaptacyjne przyjmować winny formę 
aktywności zawierającej środki artystycznego wyrazu (wartości) włączane do procesu uczenia się 
przez warunkowanie instrumentalne (zob. Model I ). 

Próby warunkowania instrumentalnego środków artystyczno-estetycznego wyrazu pozwalają 
dokonać owocnych zmian w zachowaniu jednostek agresywnych względem siebie lub (i) otoczenia gdy 
odpowiednie wzmocnienia będą kierowane na zachowania aprobowane społecznie, przy braku 
zainteresowania wobec zachowań negatywnych. Gdy jednostka z zachowań agresywnych, które są 

społecznie naganne czerpie określone przyjemności, to winny być one ignorowane, zaś podlegać jedynie 
wzmocnieniu te usprawiedliwione moralnie. Jeśli po wielokrotnym treningu nie przyniosą takie działania 
poprawy, zachodzi potrzeba wyuczenia prawidłowych zachowań (reakcji) z pomocą wzmocnień 
negatywnych wzbudzających wstręt, odrazę, a nawet lęk. Takie agresywne oddziaływania muszą być 
jednak usprawiedliwione moralnie. Dotychczasowe kliniczne doświadczenia nad wpływem sztuki na 
zachowania jednostki w procesie readaptacji i reintegracji społecznej wskazują, iż obrazy i działania 
własne wyzwalające uczucia agresywne, lęk i niepokój są dopuszczalne, pod warunkiem, iż są adekwatne 
do działań usprawiedliwionych i zarazem dokonanych pod kontrolą terapeuty – psychiatry. 

W przypadkach występującej recydywy (dot. gwałtu na tle seksualnym, okrutnych pobić czy zbrodni), 
zawsze za zgodą skazanego liczącego najczęściej na zmniejszenie wymiaru kary, można zastosować 
arteterapię o działaniu awersyjno-obronnym, oczywiście wobec czynów za które skazany odbywa karę. 
Technika ta opiera się na terapii awersyjnej związanej z uczeniem się nowych zachowań z udziałem 
warunkowania klasycznego. Podczas zajęć (warsztatów) konieczny jest jednak nadzór lekarza, bądź lekarza-
psychiatry. W zależności od stopnia przewinienia oraz typu osobowości (układu nerwowego, tj. poziomu E – 
I), który ma wpływ na trwałość uczenia się przez warunkowanie, stosuje się od 7 do 9 jednodniowych sesji 
arteterapeutycznych. W tej terapii chodzi o to, aby osoby osadzone, które w przeszłości dokonały czynów 
zabronionych karą pozbawienia wolności, podejmowały działania zawierające szeroko rozumiane artystyczno-
estetyczne środki wyrazu (dodajmy, włącznie z najnowszymi technikami plastyczno-werbalnymi), jako żywo 

 

 MODEL I  Uczenie się zachowań aprobowanych społecznie w arteterapii 

     jednostek nieprzystosowanych społecznie 

 Wzmacnianie porządanych doznań 
 wartości art.-est. zgodnie z zapotrzebowaniem   Naśladowanie w odbiorze i tworzeniu  Rozwój sumienia będącego 
systemu społecznego i układu nerwowego ___________ pozytywnych wartości artystyczno-  mechanizmem kontroli i  
(pochwały werbalne, nagrody pieniężne,   estetycznych podczas identyfikacji ja   powściągu własnego 
wystawy, dyplomy, itd.).    indywidualnego z ja publicznym (Z. postępowania z udziałem 
     Zaborowski 1988,2000 i dalsze prace). wartości tkwiących w 
 sztuce.       
         Rozpoznanie i identyfikacja (kształtowanie się 
         tożsamości – E. Józefowski i inni 2011) 
 
 System nagród i kar zawierający mechanizmy aktywizujące        
 doznania bodźców (wartości) zmysłowo-umysłowych w Ddoznania przeżyć wartości art.- est.  
 arteterapii „mój świat w antynomiach”. Do najważniejszych   podczas percepcji i kreacji 
 mechanizmów zaliczyć można np: regresywno-karzący;  
 nagradzająco-oczyszczający; kompensacjno-gratyfikacyjny;  
 (T. Rudowski 2001, 2007, 2009, 2011) 
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przypominające czy odzwierciedlające w wizualnym lub opisowym realiźmie, przebieg lub sytuację okrutnego 
zdarzenia, w którym prezentowana jest osoba(y) poszkodowana(e). Te polecenia i działania podczas 
warsztatów winny być poprzedzone podaniem skazanemu środka farmakologicznego (bodźca 
bezwarunkowego), przykładowo wymiotnego o awersyjnym działaniu, a więc wywołującego wstręt, niechęć a 
najczęściej lęk – w czasie takim – aby podczas percepcji, czy kreacji w tym namysłu i niezbędnej na tę 
okoliczność refleksji zaczęły owe środki działać i zarazem warunkować reakcją lękową te działania, które 
zawierają obrazy, bądź czynny zabronione pod groźbą użycia kary. Arteterapeuta manipuluje siłą tych 
bodźców, w taki sposób, aby intensywniejszym był bodziec awersyjny. Zaznaczyć należy, iż pamięć u 
sprawcy o dokonanym przestępstwie wraz z kojarzonym bodźcem awersyjnym (dolegliwością psycho-
somatyczną) – po opuszczeniu zakładu karnego – ma zabezpieczać (zniechęcić) sprawcę czynu przed 
pokusami powtórzenia podobnego czynu. Innymi słowy, w ten sposób pod wpływem przeprowadzonej terapii, 
w przyszłości, winna mieć miejsce blokada lękiem włącznie z różnego rodzaju dolegliwościami – tym razem 
bez stosowania środków farmakologicznych – pozwalająca zachować spokój wewnętrzny sprawcy. Podczas 
terapii awersyjno-obronnej następuje zapamiętywanie (wszczepienie) reakcji lękiem (cierpieniem), 
kojarzącym się z sytuacjami społecznie szkodliwymi odtwarzanymi z przeszłości ( zob., por. tech. stosowania 
terapii awersyjnej, N. Sillamy, 1994, s. 295; zob. także: W. Szewczuk,1979, s.269, L. Grzesiuk, 1998, s. 189 i 
199 – 201). Krótko mówiąc, skazany który pragnie wyeliminować różnego rodzaju obsesje i karygodne 
skłonności, jest warunkowany, w taki sposób, aby wystąpiła u niego negatywna, awersyjna reakcja na bodziec, 
który poprzednio wywoływał przyjemne reakcje. Nieprzystosowawcze zachowanie zostaje wyeliminowane, 
ponieważ zostaje skojarzone z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Ostatecznie pamięć nieprzyjemnych 
konsekwencji podczas procesu warunkowania będzie zniechęcać skazanego do niepożądanego zachowania po 
opuszczeniu zakładu karnego. Zob. Model II. 

Z kolei w ramach arteterapii wykluczającej działania awersyjne, wykorzystującej uczenie się przez 
warunkowanie „ nazwijmy duchowe”, a po świecku społeczne, dla penitencjonariuszy, dopuszcza się 
działania uwzględniające treści i formy należące, bądź wyrażające sztukę sakralną. Sztuka bowiem 
sakralna, szczególnie jest wówczas wskazana, gdy penitencjonariusze podczas pobytu w zakładzie 
karnym (ewentualnie leczniczym dla narkomanów), doznają olśnień wskazujących na możliwość 
dokonania w swoim życiu radykalnych zmian przezwyciężając i zarazem posiłkując się wartościami o 
charakterze sakralnym. Czas zatem poświęcony na kontemplację zawierającą między innymi wartości 
sakralne sprzyja w umacnianiu więzi i deklarowanych przez skazanych postanowień czy obietnic 
poprawy wobec „emocjonalnie przeżytych duchowych spotkań i zobowiązań”. Podkreślenia wymagają 
fakty wzięte z literatury przedmiotu, które dostarczają przykładów, na potwierdzenie przezwyciężenia 
nawet najcięższych kryzysów psychicznych podczas kontemplacyjnego obcowania ze sztuką sakralną 
(zob. Rudowski 2001, 2007, 2009, 2011). 

Do innych, najbardziej rozpowszechnionych na terenie zakładów karnych form działań 
arteterapeutycznych z udziałem, tym razem, środków werbalnych zalicza się twórczość literacką bądź 
paraliteracką z zakresu poetyki, eseistyki, prozy i pamiętnikarstwa. Dla skazanych tego rodzaju twórczość 
jest drogą do obcowania z osobami trzecimi nadając tym nazwijmy „spotkaniom” związki uczuciowe 
niekiedy odzwierciedlające najskrytsze potrzeby i marzenia skazanego. Ich zaspakajanie uwalnia 
skazanego od napięć i toksycznych emocji związanych zarówno z aktualnym pobytem w zakładzie, jak i 
wyobrażonymi poza jego murami. Oczywiście, pomimo, że tego rodzaju środki artystyczno-estetycznego 
wyrazu w najmniejszym stopniu nie gwarantują poprawy czy dokonania zadośćuczynienia sprawcy 
wobec jego ofiar(y), jednak skazani dzięki nim potrafią mobilizować się i podtrzymywać określone 
relacje z sobą samym (ja-ja), jak i współtowarzyszami, dokonując tym samym lepszej readaptacji i 
reintegracji indywidualnej i społecznej w zbiorowości na terenie zakładu 
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Model II: Zmiany zachowania przez warunkowanie klasyczne – w arteterapii osób 
nieprzystosowanych społecznie 

 
Źródło: opracowanie własne 
 

 
Powyższe procedury związane z działaniami arteterapeutycznymi należącymi do systemu 

resocjallizacji w zakładach karnych są nie do przecenienia, dzieki bowiem nim skazany może 
zmienić się na lepsze, zaś prowadzący terapię nie narusza regulacji prawnych dotyczących 
resocjalizacji w zakładach karnych zamkniętych.  

Dalsze modyfikowanie zachowań z udziałem działań arteterapeutycznych dotyczy określonych 
odreagowań oraz innych reakcji należących do mechanizmów obronnych, w których mają miejsce 
afirmacje zachowań twórczych (wartości artystycznych) prowadzących do samowychowania. 
Również bez stosowania środków farmakologicznych prowadzi się zajęcia arteterapeutyczne wobec 
jednostek społecznie niedostosowanych o niskim stopniu demoralizacji. W tych działaniach mają 
miejsce czynności należące do mechanizmów obronnych, uczenia się i kształtowania sumienia 
włącznie z poczuciem odpowiedzialności (zob. Model I).  

Zgodnie z psychologicznym modelem, uczenie się przystosowania społecznego (reakcji) przez 
procesy wzmocniania tkwiące w sztuce, polega na nagradzaniu i utrwalaniu zachowań pożądanych lub 
eliminowaniu (karaniu) zachowań nagannych (por.: J. Dollard, N. E. Miller 1969 oraz H. Malewska, V. 
Peyre, A. Firkowska-Mankiewicz 1973, L. Grzesiuk 1998). Arteterapeutycznymi sposobami dochodzenia 
do zmian zachowania mogą być, między innymi, działania plastyczne (artystyczne), w których za pomocą 
środków wyrazu plastycznego prezentowane są sytuacje trudne (traumatyczne) obniżające poziom 
samooceny oraz sposoby jej przezwyciężania dzięki działaniom korekcyjnym (zob. Rudowski 2001, 
s. 75-79 ). Tu prezentacja treści i form traumatycznych i korekcyjnech – w świecie antynomii wartości – 
dotyczy okresu życia z czasu przeszłego, tereźniejszego i wyobrażonego przyszłego (prospekcji). 
Bodźcami wzmacniającymi (pozytywnymi) będą fakty jako wypowiedzi plastyczne w formach 
symbolicznych, metaforycznych czy np. realistycznych, abstrakcyjnych pełniących zarazem funkcje 
terapeutyczne. Ostatecznie, wzmocnienia z pomocą środków artystyczno-estetycznego wyrazu 
uruchamiają mechanizmy psychologiczne obronne powodujące uwolnianie jednostki od przykrych 
przeżyć, w konsekwencji tworząc lepszy „grunt” pod tworzone nowe reakcje społecznie aprobowane. 
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Z kolei uczenie się reakcji przez naśladowanie polega na obserwacji bądź (i) identyfikacji z osobami, 
przedmiotami, środkami wyrazu (wartościami) godnymi naśladowania bez obciążania sumienia za ich 
wybór i sposób wykorzystania. Zgodnie z teorią społecznego uczenia się, modelowanie przez 
naśladowanie, pozwala na wytworzenie u skazanego zachowania, którego dotychczas nie miał w 
repertuarze, przykładowo tworzenie utworów plastycznych w różnych technikach np. rzeźbiarskich, 
malarskich, pozłotniczych, graficznych czy kolażu. Taka twórczość może spowodować zahamowanie 
społecznie nieaprobowanych zachowań i zarazem rozhamowanie tych reakcji, zachowań, które jest 
zdolny przejawiać osadzony. A więc mogą zostać zahamowane zachowania niepożądane i rozhamowane 
przystosowawcze. W tej technice, zachowania które mają być poddane modelowaniu, dostosowane są do 
płci, wieku, zdolności, statusu społecznego itp. wzorców godnych naśladowania przez osadzonego. A 
więc prezentuje się osadzonemu wzory pożądanych zachowań na żywo lub w postaci symbolicznej 
(filmy, obrazki, reprodukcje dzieł, czy wręcz instrukcje zalecające wyobrażanie sobie określonych 
działań o charakterze artystycznym). Osadzony (podopieczny) jest później proszony o naśladowanie 
działań artystyczno-estetycznych lub zbliżonych do nich zachowań modela (por. Grzesiuk, 1998).  

Przeprowadzone badania empiryczne przez J. Florczykiewicz (2011), ujawniają pozytywny 
wpływ arteterapii przez kreację plastyczną na zmiany w strukturach osobowości – samooceny i 
poczucia koherencji, które przyjęto za wskaźniki resocjalizacyjnej zmiany. Zdaniem autorki, o wartośći 
proponowanych działań w pracy z recydywistami penitencjarnymi świadczą również pozytywne opinie 
ich uczestników. Poczynione ustalenia wskazują jednoznacznie na efektywność tej metody, co 
przemawia za jej włączeniem do procedur resocjalizacyjnych. 

 
Przykład arteterapii w systemie penitencjarnym w Holandii 
Na podstawie materiałów informacyjnych od Th. van der Hoevena, dotyczących arteterapii w 

holenderskich wiezieniaach przedstawiam modelowe działania plastyczne w systemie penitencjarnym. Autor 
we wstępnych założeniach resocjalizacji przez plastykę dla holenderskiego więziennictwa stwierdza, iż czasy 
bezprawia i niewolniczego traktowania więźniów, w większości holenderskich więzień, bezpowrotnie minęły. 
Przełomem wprowadzonych zmian na korzyść był okres II wojny światowej. Po wojnie prawo w 
więziennictwie holenderskim gwarantowało określonż ilość czasu wolnego, który zagospodarowano zajeciami 
o charakterze rzemieślniczo-artystycznym. Osadzonym pozwalano przykładowo produkować takie zabawki 
jak: konie na biegunach, domki dla lalek itp., a także meble. 

W latach pięćdziesiątych XX wieku twórcza praca uzyskała większe uznanie, zaś osoby z zewnątrz 
(artyści, pracownicy społeczni Czerwonego Krzyża), zostali włączeni do więziennych organizacji. Dalsze 
trzydziestolecie jeszcze bardziej rozszerzyło ramy działalności twórczej, artystycznej i paraartystycznej 
dla osadzonych tak, iż przykładowo w więzieniu Arnhem rozpoczęto naukę modelowania i rysowania dla 
penitencjonariuszy. Lata osiemdziesiąte i dziewidziesiąte utwierdziły słuszność obranej drogi 
resocjalizacji przez twórczość i zarazem kształcenie. Dla tej działalności pewne kwoty przeznaczyło 
zarówno Ministerstwo Kultury i Sztuki, jak i Ministerstwo Sprawiedliwości. W ostatnich latach 
Ministerstwo Sprawiedliwości zatrudniło wielu nauczycieli plastyki z przygotowaniem terapeutycznym. 

Dziś w Holandii na około 2000 nauczycieli – artystów zatrudnionych w 140 Twórczych Centrach, bardzo 
wielu współpracuje z penitencjonariuszami. W tej dziedzinie współpracy do najbardziej aktywnych Twórczych 
Centrów (SKRV) należy zaliczyć Centra w Rotterdamie (De Werkschnit), w Amserdamie i w Arnhem. 

Wypada nadmienić, iż już w połowie lat osiemdziesiątych w wyniku nawiązania współpracy 
Ministerstwa Kultury i Sztuki z Ministerstwem Sprawiedliwości, w południowej części Holandii, w 

Roermond, rozpoczęto szkolenie i ćwiczenie pracowników w zakresie prowadzenia zajęć z agrokultury, 
zajęć plastycznych i edukacji. Szkolenie nowego typu strażnika więziennego zwanego PIW-erem 
(Penitentiary Instytution Worker) pozwoliło generalnie zmienić całokształt stosunków w więzieniach 
pomiędzy osadzonymi a personelem. Jedni i drudzy odczuwali większe zadowolenie ze swojej pracy. 

Podkreślić wypada, iż do wymienionej współpracy Ministerstwa Kultury i Sztuki i Ministerstwa 
Sprawiedliwości przyczynił się Narodowy Instytut Edukacji poprzez Sztukę artystyczną, z którego 
wyłonił się Krajowy Instytut Wspierający Artystyczne Kształcenie (LOKV). Ten ostatni ściśle 
współpracuje z Centralnym Instytutem Szkoleniowym Ministerstwa Sprawiedliwości (CWOI) w Hadze. 

Od 1984 roku rozpoczęto regularne kursy szkoleniowe w siedmiu ośrodkach w Holandii:  



 

 
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 756 – 757. Філософія 

 
87

(Amsterdam, Hoorn, Breda, Groningen, Arnhem, Roermond, i Rotterdam). Kursy te programowo 
zawierają 120 godz. teorii i praktyki razem. Od tegoż samego roku 300 „starych pracowników” przeszło 
w ciągu dwóch lat szkolenie w zakresie zajęć plastycznych i edukacji, dalej zaś tzw. dynamiczności grupy 
oraz spraw socjalnych. Dodajmy tu, iż twórcy i realizatorzy programu szkolenia PIW-erów nie są w pełni 
usatysfakcjonowani. Twierdzą, iż mimo że sztuka polepsza stosunki między personelem i samimi 
osadzonymi, to jednak w więzieniach holenderskich występuje wiele przeszkód natury organizacyjnej np. 
nocne i nieregularne służby, braki personelu, choroby itp. Pan Hoeven, przedstawiciel LOKV, a także 
jego współpracownicy pomimo wymienionych przeszkód patrzą w przyszłość optymistycznie. 
Mianowicie w ostatnim roku Ministerstwo Sprawiedliwości zgodziło się na propozycje LOKV aby 
mianować doradców artystycznych dla 51 więzień (Zakładów Penitencjarnych) w Holandii. Ustalono 
także, iż w bliskiej przyszłości doradcy ci będą mogli asystować pracownikom wieziennym strukturalnie 
2 godz. w tygodniu. Według autora, projekt ten jest jedyny na swiecie i wart upowszechnienia. 

W ostatnim okresie w więzieniach krajów zachodnioeuropejskich realizowany jest projekt 
holenderski pt. „Zabawki”. W Holandii projekt ten został zastosowany dla osadzonych z wieloletnimi 
wyrokami, jako rozwiązanie problemów związanych z dłużeniem się czasu wolnego, odczuwalnego 
braku celu i ograniczenia wolności. Dzięki realizacji tego projektu wzrosło zaangażowanie osadzonych 
przy realizacji własnych pomysłów. Nastąpiła redukacja wszelkich form agresji, wzrosła satysfakcja z 
własnej pracy, a ponadto polepszyła się współpraca ze współwięźniami i personelem prowadzącycm 
zajęcia. Z dalszych wypowiedzi realizatora programu Hoevena wynika, że osadzeni, z którymi 
współpracował odczuwali mniejszą dolegliwość ograniczenia ich wolności. Ponadto praca nad realizacją 
wykonywanych zabawek zwiększyła poczucie zadowolenia z pracy twórczej w którą się sami angażowali 
już z własnej woli (Theo van Hoeven, Waldemar Bogacz, 1991). 
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Анотація 
Рудовскі Т. Пенітенціарна арттерапія (теоретичні засади). Пенітенціаристика займається комплексом 

освітніх засобів і методів, які проводяться під час відбування позбавлення волі через засудження, приділяючи 
особливу увагу ресоціалізації через сакральне мистецтво, яке володіє терапевтичною цінністю. Завдяки мистецтву 
відбувається стимулювання розвитку можливостей пристосування засудженого до життя не лише у виправному 
закладі, а й передусім на волі, після відбування покарання. З педагогіко-психологічного підходу презентовано у моєму 
тексті чесноти і цінності терапевтично-виховного мистецтва. Сфера їхнього застосування дотична до сфери 
засобів художньо-естетичного вираження, пов’язана з травматичним змістом, викликаним стимулами, які 
дезорганізовують структуру Я та особисті відносини. Завдячуючи зазначеним засобам вираження, які адаптовані 
до типу особистості та рис характеру, відбувається модифікація поведінки і сприйняття власного образу 
ув’язненого, його самооцінки, відчуття та формування в ув’язненого правильного сприйняття навколишнього 
світу. Ключові слова: пенітенціаристика, психологічна модель у терапії через мистецтво, наслідки умов творчого 
вияву (творчої поведінки). 
 

Summary 
Rudowsky T. Penitentiary Art Therapy (Theoretical Basis). Penitentiary studies dealing with educative 

means and methods used to influence persons serving imprisonment penalties attaches a great deal of importance to 
resocialisation through religious art as a source of therapeutic values. Art stimulates development of abilities that 
enable an imprisoned person to function properly not only in the penitentiary facility but also after being released 
from it. In my text I present therapeutic-educative values of art from the pedagogic-psychological perspective. Their 
scope of influence concerns the sphere of means of artistic-aesthetic expression related to traumatic contents 
triggered by stimuli that disorganize the structure of “me” and personal relationships. Owing to the 
abovementioned means of expression, adjusted to the particular personality type and character traits, the behavior 
of the imprisoned person can be modified in the sphere of the image of oneself and the self-evaluation of the process 
of forming appropriate relationships with the external world. Key words: Penitentiary studies, psychological models 
in art therapy, consequences of conditions of creative behaviors. 



 

 
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 756 – 757. Філософія 

 
88 

УДК 375 
© Владимир Возняк,  

© Тарас Сеньо  
Дрогобычский государственный педагогический  

университет имени Ивана Франко 
 

ТВОРЧЕСТВО КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ 
СОБОРНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ 

 
Творчість розкривається як загальний спосіб людського буття у світі, що постає за умов сучасної 

цивілізації переважно перекручено, спотворено. Стверджується, що саме соборність є тією онтологічною 
засадою творчості, котра дозволяє їй перебувати у межах людяності як такої і бути по суті спів-
творчістю. Творчість за такого розуміння не тотожна з інноваційною та креативною активністю. 
Ключові слова: соборність, творчість, людина, глибинне спілкування, інноватика, креативність.  

 
Процессы становления информационного общества предельно актуализируют тематику 

творчества, довольно часто извращая при этом его подлинную природу. Творчество редуцируется 
к инновационной деятельности, запрос на которую откровенно меркантилен. Поэтому целью 
статьи является раскрытие подлинных онтологических оснований творчества через содержание 
концепта «соборность». 

Статью можно было бы назвать «Общественные основания творчества» или 
«Общественность как основание творчества», если бы само «общественное» не понималось как в 
обыденном, так и зачастую и в научном сознании как «всемство», как «социальное», как сугубо 
внешняя связь между человеческими индивидами, как абстрактная противоположность 
«индивидуальному». Вот почему мы обращаемся именно к понятию «соборность».  

Соборность является основанием человеческого способа бытия и, соответственно, творчества. 
Концепция соборности всесторонне развита в русской религиозно-философской мысли в трудах 
А. Хомякова, В. Соловьёва, С. Трубецкого, Е. Трубецкого, П. Флоренского, С. Булгакова, Н. Бердяева. 
Соборность противостоит ассоциации как механическому сообществу индивидов-атомов и 
представляет собой особенный тип человеческой общности, который характеризуется 
взаимопроникновением «элементов» и их свободным самостоятельным существованием 
(«положительное всеединство» у В. Соловьёва). Соборность отличается от западного понимания 
«кафоличности», которая трактуется как повсеместность, всемирность. На Востоке же кафоличность 
характеризуется не в смысле внешнего распространения, а в измерениях некой внутренней 
настоящести, истинности. Иными словами, в латинском варианте «католикос» приобретает значение 
абстрактно-общего, а в православном «кафолический» понимается конкретно (если категории 
«абстрактное» и «конкретное» брать по-гегелевски), как определенная действительная конкретность, 
как внутренний универсализм, где целое равно части и часть никак не меньше целого.  

Согласно С. Франку соборность является органически неразрывным единством «я» и 
«ты», вырастающим из первичного единства «мы». «При этом не только отдельные члены 
соборного единства (“я” и “ты” или “вы”) неотделимы друг от друга, но в такой же неотделимой 
связи и внутренней взаимопронизанности находятся между собой само единство “мы” и 
расчлененная множественность входящих в него индивидов» [10]. Единство «мы» не 
противостоит здесь как внешнее, трансцендентное начало множественности, а имманентно 
присутствует в нем и изнутри ее объединяет. «А это значит: не только отдельный член единства, 
будучи неотделим от другого, тем самым неотделим от целого, не только “я” немыслимо вне 
объемлющего его единства “мы”, но и наоборот: единство “мы” внутренне присутствует в 
каждом “я”, есть внутренняя основа его собственной жизни.<…> В отличие от внешнего 
общественного единства, где власть целого нормирует и ограничивает свободу отдельных 
членов и где единство осуществляется в форме внешнего порядка, разграничения компетенции, 
прав и обязанностей отдельных частей, единство соборности есть свободная жизнь, как бы 
духовный капитал, питающий и обогащающий жизнь его членов» [10]. 

Для адекватного понимания творчества и его природы следует обратиться к сущности 
собственно человеческого способа бытия. А здесь самое существенное – тот факт, что индивид 
присваивает опыт других, опыт рода сверхбиологическим способом, присваивает как культуру, 
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оказывается способным нести в себе опыт рода не в генофонде, не через природные механизмы, а 
совсем иначе – в сознании, сознанием. Собственно, последнее и означает – со-знание, совместное 
знание как моя индивидуальная способность. Форма, схема совместно-разделённой (то есть – 
конкретно-общей) деятельности присваивается индивидом как собственная способность, как 
единственно возможный способ его, индивида, отношения к миру и к самому себе.  

Филогенетически поворот к человеку начинался с ухода внутрь, в «самость», иначе говоря – 
с «интериоризации» схем внешне-предметной коллективной деятельности. Но откуда берётся сама 
способность к интериоризации? С чего начинается человек? – С другого человека. Ф. Михайлов 
начало человека непосредственно связывает с феноменом «обращений»: «Нерасчленимый атом 
духовно-практического бытия людей – это не что иное, как сохраняющее и изменяющее их жизнь 
обращение друг к другу и к себе самим. Субъективно целеустремлённое обращение к 
субъективности друг друга» [7, c. 79]. Именно в таких обращениях – происходит «акт рождения в 
человеке осознаваемого объективного мира, а главное – это акт рождения реально-идеальной сути 
его тождества со своим родом – с человечеством» [7, c. 80]. Именно в сплошности подобных 
обращений и зарождается способность «ухода внутрь», впускания в себя других, рода, 
человечества. Кстати, способность к подобному «впусканию вовнутрь», принятию и есть, 
собственно, душа, душевность. «Обращение» в концепции Ф. Михайлова глубже просто 
отношения, связи, взаимодействия, ведь оно идёт из самой субъективности – к субъективности 
другого: «…возникновению и развитию духовной сущности своей психики каждый индивид 
Homo sapiens обязан лишь своему собственному субъективному устремлению <…> к полному 
сроднению с субъективностью других людей. И прежде всего – с эмоциональными 
переживаниями каждым из них своей способности суждения о ... совместно творимом их общем 
будущем» [9, c. 67]. А посему: «Порождающим и сохраняющим человека отношением было, есть 
и навсегда останется отношение к субъективности других людей, ищущее со-чувствия, со-мыслия 
(со-знания) и со-гласия в со-действии с ними, формирующее мотивацию их и его поведения, 
способное обеспечить расширенное воспроизводство средств к жизни и главных его условий: 
самоорганизующейся общности людей, креативной и когнитивной духовной и духовно-
практической его продуктивности. Порождающее отношение, как и всякое отношение чего-то к 
чему-то, включает в себя не два, а три активно “действующих лица”: то, что относится, то, к чему 
оно относится, и само связывающее их отношение – связку. В этом смысле всякое (тем более 
порождающее) отношение обратимо: все его три элемента с равной необходимостью порождают 
своё единство, свою целостность» [8, c. 500]. 

Для понимания оснований творчества принципиальное значение имеет мысль К. Маркса о 
том, что если животное тождественно своей жизнедеятельности, то человек отличает себя от своей 
жизнедеятельности и способен самое свою жизнедеятельность делать предметом воли и сознания 
[6, с. 93]. Человек способен стать в отношение к своей жизни. Творчество же как таковое 
обусловлено именно этой человеческой способностью делать для себя предметными свои 
собственные формы активности и тем самым изменять, преобразовывать их.  

Однако такое преобразование может происходить в различных «режимах». Инновации, 
проективность, креативщина – это такой режим пере-осуществление схем и форм активности, в 
котором субъект полностью обеспокоен реализацией исключительно своей (субъективной, 
партикулярной, корпоративной) цели и совершенно равнодушен к логике и онтологии целого. 
Именно здесь творчество и выступает в превращенных (извращенных, обеднённых, 
редуцированных, неистинных) формах. 

Г. Батищев пишет: «Творчество начинается воистину по ту сторону всякого своемерия. 
Привнесение готового, априорного мерила в креативную атмосферу было бы недостойной 
грубостью, отзвуком низших уровней бытия» [2]. Творчество в своей истине есть со-творчество, 
равно как и человеческое субъектное бытие всегда по самой своей природе, имманентно, в самих 
глубинах своих со-субъектно (термин В. Лазуткина). В концепции «позднего» Г. Батищева 
«творчество» и со-творчество» относятся к универсалиям «глубинного общения», причем именно 
со-творчество раскрывает истинную природу как творчества, так и человеческого призвания в 
бытии. Творчество, согласно Г. Батищеву, является свободным даром встречи, даром меж-
убъектности, и связано оно со сдвигом порога распредмечиваемости, с расширением и углублением 
креативности за прежние пределы. Однако такой «сдвиг» гармоничен лишь при условии, когда 
субъект сам становится достойным его, когда «большее богатство ценностных адресатов 
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оправдывает также и большие силы и способности у него, т.е. когда у него есть чему и кому 
посвятить свое творчество» [2]. Вот именно на таком уровне углубления становится ясно, что 
соборность выступает онтологическим основанием творчества. В самих глубинах человеческого 
способа жизнедеятельности, так сказать, на уровне «в-себе-бытия», соборность питает, порождает и 
хранит человеческое в человеке. Поэтому «творчество по сути своей междусубъектно, так что сами 
креативные сущностные силы полностью проникнуты логикой междусубъектности» [3, c. 443]. 

Следующая мысль Г. Батищева тоже весьма интересна. Русский философ полагает, что 
подобно тому, как нельзя понять развитие с позиции не-развития, как нельзя понять становление 
с точки зрения ставшего бытия, точно так же и еще гораздо более серьезной степени верно то, что 
«творчество может вступить в адекватную ему самому встречу лишь с родственным ему бытием, 
а поэтому раскрыться постижению исключительно и только для ТОЖЕ творчества» [3, c. 113]. 
Необходима внутренняя со-причастность творчеств, их сущностная взаимность, их бытие ради 
друг друга, их посвященность и адресованность друг другу [3, c. 115]. Поэтому истинное 
творчество есть «в каждом дыхании его – со-творчество, постоянно озабоченное тем, чтобы быть 
всегда сгармонизированным со все дальше простирающимися смысловыми ориентирами его 
деяния: и чтобы вновь и вновь начинать свое деяние не со своего мерила, но с более истинного, 
более богатого, более мудрого: чтобы судить не со своей, якобы единственно возможной, 
вершинной точки зрения ни не своим “закрытым” судом, но непрестанно видеть и судить себя 
глазами других; чтобы высоко и бережно нести свою все возрастающую ответственность перед 
всей беспредельной объективной диалектикой. И самому быть не кем иным, как живым Ответом 
ей» [2]. Диалектика со-творчества именно такова, что глубины и богатства неисчерпаемого бытия 
даются только навстречу бескорыстному отношению, «парадигмально непредвзятому исканию и 
вопрошанию». Значит, человеку в такой ситуации очень важно не просто ощущать и осознавать 
себя творящим, но и очень остро и сознательно переживать себя как наследника универсального 
бытия («беспредельной объективной диалектики»), в том числе – наследником опыта рода 
человеческого, наследником всех поколений людей. И лишь тогда достижимо «единение человека 
с человечеством как претворение глубочайшей со-причастности судьбы каждого судьбе всех и 
зависимость судьбы всех от судьбы каждого» [2]. 

При таком понимании мы имеем дело уже с соборностью (как онтологическим основанием 
творчества) не просто «в себе», но и в состоянии развитом, развёрнутом, «для себя». Посему можно 
утверждать, что соборность есть такое онтологическое основание творчества, которое позволяет ему 
пребывать в пределах человечности как таковой и быть по существу со-творчеством. Любое 
творчество «в себе» есть со-творчество, ибо в его основании непременно лежит именно соборность.  

Соборность и человечность не просто взаимосвязаны, – они насквозь проникают друг в 
друга, обусловливая друг друга. Объективное основание человечности – присутствия 
человечества (рода) в человеке, реальная конкретизации всеобщего в отдельном, что, в свою 
очередь, и конституирует, точнее – порождает его особенность. Субъективное основание 
человечности – мера моего ощущения, переживания и осознавания этого присутствия других 
(человечества) во мне и, соответственно, развитость моей способности определять свои дела, 
поступки, отношения этим присутствием во мне других (человечества). Мера сформированности 
моей способности само-определяться человечеством (другими) как конкретно-всеобщим, моей 
способности само-определяться тем, что реально меня хранит, воспроизводит, порождает – как 
именно меня, но – как человека собственно (а не просто эмпирического индивида, особь, 
экземпляра) – предстаёт мерой моей человечности. 

Вот почему человечность (соборность) как таковая лежит в основании человеческого 
способа бытия. Человечность (соборность) порождает человека и собственно человеческое в 
человеке. Соборность является собственно человеческо формой проявления и осуществления 
сущего всеединства.  

Получается так, что всеединство как таковое есть начало и основание человечности (такая 
мысль встречается у В. Соловьева). Конкретная конфигурация этого всеединства как основания 
положена в самом существе человеческого способа бытия: нести (и не просто «нести», «иметь», 
«владеть», но – продолжать, значит – развивать) в своем индивидуальнейшем существовании 
всеобще-человеческие формы и способы (опыт рода, нести и хранить его сверх-биологическим 
способом) и непрестанно находиться в ситуации отношения к этому опыту (что и есть со-знание, 
со-знательность, со-весть). Способность свободно само-определяться этим опытом и тем самым 
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выстраивать свои обращения к другим человекам на основании именно и преимущественно 
такого самоопределения (а не партикулярного эгоистического интереса) и есть человечность как 
таковая. Утверждать не себя, а Другое, и в таком утверждении чувствовать и понимать всю 
полноту собственно себя и своего, собственного, само-утверждения.  

Таким образом, творчество лежит в самом основании человеческого бытия и предстает 
всеобщим способом собственно человеческого бытия. Человек обречен на творчество – если его 
лишить возможности творить, то он будет вытворять, как равным образом человек обречен на 
свободу, обречен на развитие (ведь деградация является также формой развития, его «своим иным», 
точнее – «своим чужим», но – своим). На что только человек не обречен – и на смерть также. Вот 
только быть человеком он не обречен. Человеку человеком нужно становиться, и весьма часто он 
так и не становится им (т. е. личностью как высшей нормальной формой осознанного способа 
существования и осуществления универсальной субстанции), – не становится, если останавливается 
в своем само-становлении, затормозит в тупой гордыне – «я уже человек!». 

Обычно творчеству как продуктивному процессу противопоставляют простую репродукцию, 
деятельность по схеме, шаблону, алгоритму. Действительно, историческое разделение труда 
обрекает большинство людей именно на такую – использующее-приспособительную – 
деятельность, противоречащую человеческой природе. Но ведь подобные функции неизмеримо 
лучше, быстрее и точнее человека выполняет всякая «аппаратура» (как точно сказал господин 
Коровьев у М. Булгакова в романе «Мастер и Маргарита»).  

Однако настоящему творчеству противостоит и другое – его весьма распространенный (и 
ныне очень уважаемый и высокооплачиваемый) симулякр: инноватика, креативизм, связанный с 
экспансией проективного мышления, рассудка. В. Зинченко назвал проектирование еще одним 
СПИДом ХХ века. Погоня за новизной, поклонения новизне – продукт современной буржуазной 
цивилизации. Мих. Лифшиц писал: «Новизна становится главной ценностью, а столкновение 
нового с устаревшим стандартом быта – формальной схемой жизни» [5, c. 105-106]. Логика 
отрицания старого становится «логикой дьявола» [5, c. 306] вместо того, чтобы служить 
ступенькой к более высоким формам человеческой жизни. Всё это так или иначе является «бредом 
тёмного обывательского сознания, охваченного манией разрушения во имя нового» [5, c. 68]. На 
вопрос «Что такое творчество?» обывательское сознание сразу же отвечает: «Это созидание чего-
то нового, ранее не бывалого». Блестяще, буквально наотмашь сказано Мих. Лифшицем: 
«Неопатия, погоня за новым – это болезнь современного обывателя, всегда способная сделать его 
предметом любых расчетов» [5, c. 68]. 

В философско-теоретическом плане за экспансией чисто проективного мышления стоят 
претензии конечного рассудка на право переустройства действительности согласно своим 
смыслам и целям. Справедливо утверждает В. Бибихин: «Я знаю, как сознанию тяжело избавиться 
от иллюзии, будто оно само как-то рождает, находит или артикулирует свои смыслы» [4, с. IХ]. 
Утилитарно-рассудочное мышление включает в себя реформаторские тенденции, стремление 
противопоставить себя существующему объективному положению вещей. Однако «расстояние 
между субъективным конечным рассудком и объективным миром весьма велико» [5, с. 460]. 

Поклонение «креативности» является лишь гордыней конечного сознания, рассудочной 
болезнью ума, стремящегося все время исправлять действительность, вносить в нее свои смыслы и 
помыслы. «Не сон разума, – пишет В. Арсланов, – порождает чудовищ в ХХ веке, а его 
бодрствование и чрезмерная активность» [1, c. 10]. Примитивный рационализм, верящий только в 
аргумент силы, сочетается с волюнтаризмом, – «бездумным самомнением субъекта, считающего, 
что мир, лежащий перед ним, – слепой и мёртвый объект для его творческой активности» [1, 
c. 109]. Эпоха односторонне развитой субъективности, рефлектирующего рассудка, «претензий 
конечного разума на рациональное руководство миром связана с буржуазным горизонтом» [5, 
c. 462]. Нельзя не согласиться и с таким размышлением Мих. Лифшица: «…сама творимая 
человеком действительность, и тем более она должна быть свободна от нашего субъективного 
прожектерства и доктринерского вмешательства. Умный человек должен от этого отучаться и, 
признавая независимость исторической действительности от претензий нашего недовольного 
маленького сознания, делать свое дело, как всякий обыкновенный участник общественного труда 
и борьбы. “Будем возделывать наш сад!” Чем независимей от наших претензий становится 
действительность, тем более разум становится ее естественным элементом, тем свободны мы 
сами внутренне – в философском и художественном смысле» [там же, c. 463]. Все настоящие 
художники «в большей или меньшей мере объективны, сознают ограниченность “конечного 
рассудка” и его вмешательства в действительность для исправления оной» [там же, c. 456]. 
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Таким образом, креативщина, инноватика в условиях современной буржуазной по духу и 
целям цивилизации – это творчество в режиме «псевдо», паразитирование на творчестве, разрыв 
необходимейших связей человека с человеком (и с самим собой, со своей собственной глубиной), 
и в то же время – сплошная эксплуатация этих связей, пользование их изумительной энергетикой и 
мощью ради корыстного, частного, ограниченного и ограничивающего. Пользование соборностью 
– против соборности. Пользование другими (всеми) против других, для своих партикулярных 
целей и интересов. Подобный способ развития человеческой цивилизации откровенно тупиковый. 
Она паразитирует на творчестве, а не направлена на развитие творческих сил и способностей 
каждого человеческого индивида в качестве цели самой по себе.  
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Summary 

Vozniak V., Senio T. Сreativity as a Way to Realization of the Sobomost of Human Being. Creativity is 
regarded as general way of human existence in the world that in conditions of modern civilization is mostly 
reversed. It s stated that sobornost is that one ontological background that lets creativity to keep inside humanity 
itself and to be co-creativity in its essence. Creativity in this case isn't equal to innovative and creative activity. 
Keywords: sobornost, creativity, human, deep communication, innovativity. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УТОПІЧНОЇ СВІДОМОСТІ 

 
Досліджується психологічний компонент утопії на двох рівнях – на рівні індивідуальної свідомості 

(де йдеться про образне мислення, фантазію, пам'ять, використання знань у процесі мислення, несвідоме) 
та на рівні суспільної свідомості (психологія натовпу, психологія мас, «повстання мас»). Автор доходить 
висновку про важливість осмислення цієї проблеми не лише з погляду природи утопічних утворень 
свідомості, а й з практичного погляду: виникнення та поширення в суспільстві певних утопічних ідей та 
конструктів може призвести до непередбачуваних змін у суспільстві. Ключові слова: утопічна свідомість, 
психологічний компонент свідомості, індивідуальна свідомість, суспільна свідомість. 

 
Постановка проблеми. Утопічні твори та утопічну свідомість досліджують під різними 

кутами зору – в аспекті історичному, соціально-політичному, економічному, літературознавчому 
тощо. Проте є ще один важливий аспект існування утопій та їх функціювання в суспільстві – це 
аспект психологічний. Саме цей аспект утопізму пов'язаний з такими проблемами: навіщо описувати 
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те, що не існує? Чому людина хоче зазирнути у майбутнє? Чому виникає думка вдосконалити 
суспільство у тих його членів, які займають пристойне місце в суспільстві, й отже, суспільні 
негаразди їх особисто не стосуються? Звідки взагалі у нас упевненість, що суспільство можна 
вдосконалити? І на чому ґрунтується переконаність, що суспільство повинно бути досконалим? 

Усі ці запитання можна вважати базисними для створення утопій, причому всі вони не 
пов’язані прямо ні з науковими знаннями, ні з безпосередніми практичними потребами, а 
стосуються певних психологічних інтенцій. Психологічний же аспект утопізму практично не 
досліджується у нашій науковій та соціально-утопічній літературі. Отже, мета статті – окреслити 
психологічний аспект функціювання утопії та утопічної свідомості. 

Психологічний підхід до аналізу феномену утопії тісно пов'язаний з її антропоцентризмом. 
Усі організаційно-структурні компоненти утопії базуються на єдиній основі – на певному уявленні 
про людину, про її можливості та природу. Саме уявлення про сутність людини (можливо, не 
прописані й не окреслені у цьому конкретному творі) лежать в основі міркувань про належне або 
неможливе соціальне середовище – це соціальне середовище має бути максимально придатне для 
людини в модусі саме такого уявлення про неї. Як джерелом, так і своєрідним центром утопії є 
певне трактування людини – її сутності, характеру міркувань, потреб. Цей аспект утопії – її 
органічну пов’язаність із людиною та її можливостями – підкреслює ціла низка дослідників історії 
європейської духовності. Зокрема, А. Толстенко досліджує феномен утопії в контексті 
утвердження антропоцентризму в епоху Відродження. Він зазначає: «У післяренесансну епоху 
символом розпаду художньо-магічно-винахідницького проекту зцілення світу та людини стала 
утопія. Пояснення цьому явищу можна знайти у все більше прогресуючому антропоцентризмі. 
Завдяки художньому світосприйняттю людський розум стверджував своє право на самостійне 
дослідження світу: в його творах розвивалось уявлення про безмежні можливості людської 
природи як центру, як творчого суб’єкта, здатного у своїй творчості подати і виразити справжню 
гармонію природи» [10, с. 10-11]. Антропоцентризм засіяв у людські душі переконання в тому, що 
відлік не лише людських справ, а й фундаментальних параметрів світу починається від людини, 
яка постає мікрокосмосом і мірою всього. Успіхи ж математично раціоналізованої дослідницької 
думки у цей час надають антропоцентризму своєрідної енергії, спрямованої на перетворення 
дійсності: «Раціональне виправлення історії – такою є остання мета здатності людського мислення 
самостійно визначати міру власного буття» [1о, с. 11]. 

У другій половині ХХ ст. та у ХХІ ст., після епохи антиутопій та насмішкуватого, іронічного 
ставлення до утопії як такої, із суспільної думки практично щезають цілісні утопічні твори, проте 
поновлюються міркування щодо утопічної свідомості.  

Людська свідомість здатна оцінювати дійсність саме тому, що має у своєму змісті еталонні 
виміри речей і явищ, відповідно, орієнтуючись на досконале, свідомість намагається протиставити 
реальності більш виправдану та ближчу до ідеалу картину. 

Можна вважати, що ще одним підґрунтям появи утопії є самосвідомість людини з її 
переконаністю в тому, що світ у своїй оснoві саме такий, яким ми його бачимо, і, навіть більше 
того, яким ми хочемо його бачити. Ми впевнені, що в нашому сприйнятті дійсності ми не 
помиляємося; скоріше помиляються всі інші. У філософській та соціально-політичній літературі 
йдеться про певний тип свідомості – утопічну свідомість, існування та функціювання якої 
пов’язується з даним типом літературних і публіцистичних творів [див.: 2]. 

Очевидно, що якщо йдеться про свідомість, не можна не враховувати психологічний 
компонент її функціювання. Якщо ми аналізуємо психологічний аспект виникнення утопічних 
ідей, то потрібно виокремити два напрями, два вектори психологічних інтенцій – індивідуальну 
психологію окремої особи як творця утопії або того, хто схильний ознайомитися з утопічними 
ідеями, а також – вектор соціальної психології, тобто певні групові психологічні особливості, 
пов’язані зі схильністю до утопічного конструювання.  

Оскільки утопія створює в людській уяві певний образ належної досконалої організації 
суспільства (або максимально недосконалої, неналежної, протилежної належній), варто було би 
проаналізувати явище утопії з позиції психології уяви, психології створення образів. Зокрема, в 
контексті такого дослідження слід виокремити працю французького філософа ХХ століття Гастона 
Башляра «Вода і марення». Автор досліджує явище поетичної уяви і підкреслює, що уява в галузі 
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мистецтва не лише творить форму (на що звертають увагу і психологи, і фахівці з естетики), а й 
прозріває певні глибинні «безпосередні образи матерії» [4, с. 17]. Він підкреслює, що «образ – це 
рослина, якій потрібні земля і небо, субстанція і форма» [там само, с. 18]. На думку Г. Башляра, 
творчість образів пов’язана з рухом у двох напрямах – заглиблення та злету» [там само]. Нам 
видається, що саме ці характеристики притаманні утопії як образу, бо тут присутні й прагнення до 
визначення підвалин суспільного життя, і створення та демонстрація досконалих форм 
суспільного буття. Г. Башляр вважає, що уява не є здатністю вибудовувати образи реальності, а – 
здатністю до створення образів, які перевершують реальність. Саме на це й претендують образи 
суспільства в цілому та образи окремих представників цього суспільства, які створені в руслі 
утопічної творчості, створені саме завдяки активності уяви. 

Досліджуючи психологічні аспекти існування та функціювання утопії, треба звернутися до 
психології творчості, зокрема до такого елементу психічної реальності, як фантазія. Фантазія 
пов’язана зі сприйманням певного явища – образ предмета, який сприймається, завжди складається з 
чуттєвого враження та певного суб’єктивного доповнення, пов’язаного з досвідом людини [див.: 9, 
с. 133]. Робота фантазії також пов’язана з функціюванням пам’яті, що передбачає запам’ятовування, 
відтворення та зберігання образів, сприйнятих суб’єктом. Слід особливо підкреслити, що пам'ять 
містить і знання, які теж необхідні для фантазійного створення нового образу, який підкоряється вже 
не просто цілям відтворення, а цілям фантазії [див.: там само, с. 134]. Якщо пам'ять дає фантазії 
матеріал, то мислення встановлює істотні відношення всередині цього матеріалу. Ми мислимо 
абстракціями, проте за допомогою образів, оскільки абстрактне мислення постійно звертається до 
емпіричного матеріалу. Процес фантазування, як і процес мислення, складається з чуттєвої та 
раціональної сторін, які постають у тісній взаємодії див.: там само, с. 135]. Тут доречно зазначити, що 
дослідники утопії підкреслюють характерність для утопії єдності чуттєвої та раціональної сторін 
утопічного образу, тобто образу утопічної організації певного суспільства. 

Інший можливий напрям дослідження феномену утопії в межах психологічного підходу – це 
звертання до сфери несвідомого (безсвідомого). Оскільки в утопічних конструктах зустрічаються 
подібні образи і характеристики тих або тих описуваних об’єктів, які перебувають поза межами 
раціональних пояснень автора, і не зумовлені, так би мовити, технічно, тобто логікою 
конструювання чи пояснення певних сторін життя утопічного суспільства, виникає думка про те, 
що ці риси та характеристики пов’язані з певними неусвідомлюваними уявленнями того чи того 
мислителя. Так, наприклад, Л. Українка зауважує, що Т. Мор був першим, хто висунув думку про 
зумовленість щасливого життя членів суспільства дотримання ними певних моральних норм [див.: 
11, с. 494]. У Т. Мора ж знаходимо посилання на важливість соціальної справедливості як основи 
щасливого життя суспільства. Зауважимо, що і моральні норми, і поняття моральності загалом, і 
уявлення про справедливість можуть обґрунтовуватися раціонально та логічно у межах певних 
етичних концепцій, проте більшість людей (письменників і політичних діячів у тому числі) 
користуються цими поняттями на рівні психологічних уявлень.  

Вірогідно, можна говорити про певні архетипи європейського несвідомого, що знаходять 
свій вираз в утопічній літературі. Так, практично в усіх утопічних конструктах (а також і в 
антиутопіях) багато місця приділяється організації освіти і шкільним програмам; подаються описи 
житлових будинків і споруд для суспільних потреб, однак описи даються переважно ззовні – як ці 
споруди виглядають з вулиці; майже нав’язливою ідеєю багатьох описів утопічних будов є 
просторі приміщення та великі скляні вікна (?). 

Оскільки певні утопічні уявлення та проекти знаходять відгук у певних соціальних групах, а, 
з іншого боку, існує народна утопія, доречно звернутися до психології певних соціальних груп, до 
психології мас, і спробувати визначити, які особливості групової психології стосуються утопічної 
свідомості та можуть бути використані для її аналізу. 

Серед досліджень цього спрямування слід виокремити працю Г. Лебона «Психологія народів 
і мас». Хоча сам Г. Лебон говорить переважно про кінець ХІХ століття, формування «натовпу» не 
могло відбутися за кілька місяців, а, отже, міркування Г. Лебона справедливі й для періоду доби 
Відродження, коли виникає сам термін утопія та починається тривала традиція утопічної 
літератури. Процес формування натовпу як сучасного соціального явища повинен був охоплювати 
певний історичний період; повинен був починатися з незначних на перший погляд рухів і 
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струмочків, які наприкінці ХІХ століття вилились у «повстання мас», за формулюванням 
Х. Ортеги-і-Гасета [див.: 6]. Понад те, вірогідно утопічні ідеї сприяли формуванню нинішнього 
стану справ у сфері соціальних настроїв та суспільної свідомості (принаймні у Європі та північній 
Америці). Так, Г. Лебон пише: «Прогресивне зростання могутності натовпу здійснилося перш за 
все шляхом поширення певних ідей, які повільно насаджувались у розумі людей, а далі – через 
поступове утворення асоціацій індивідів з метою здійснення теоретичних побудов. Шляхом 
асоціації натовп виробив ідеї (якщо не зовсім справедливі, то, принаймні, цілком визначені) про 
свої інтереси та одержав усвідомлення своєї сили» [5, с. 178]. 

Безумовно, цікавим з погляду нашого дослідження є міркування Г. Лебона про те, що ідеї 
натовпу як правило мають досить просту форму і переважно представлені у вигляді образів («ідеї-
образи») [див.: 5, с. 224]. Потрібно зазначити: багато дослідників утопії підкреслюють, що в утопії 
поєднуються компоненти образу та ідеї [див.: 1; 2], а тому логічно припустити, що саме ідеї 
утопічного характеру найпридатніші до поширення серед різних верств населення. Тому коли 
йдеться про утопічність певних ідей релігійних, соціал-демократичних, націонал-соціалістичних, 
то цей контекст дозволяє стверджувати, що їх утопічність – не позитивна і не негативна риса цих 
концепцій, а закономірний результат бажання їх адептів швидко поширити їх серед широкого 
загалу, хоча, вірогідно, «утопізація» як спосіб поширення застосовувалась інтуїтивно, а не була 
свідомо розробленим методом пропаганди й агітації.  

У цілому соціально-психологічний підхід до вивчення утопії та визначення її ролі та місця в 
духовному житті суспільства, як і психологічний підхід у цілому, на жаль, у дослідницькій 
літературі (принаймні, вітчизняній) фактично відсутній. Але, на мою думку, саме він може 
прояснити поділ утопій на позитивні та негативні. Загальновідомо, що перші авторські утопії були 
позитивними, тобто описували кращий, досконаліший соціальний лад. У ХХ столітті виникає 
негативна утопія, або антиутопія, в межах якої змальовують картини жахливого майбутнього. 
Питання полягає не лише в тому, що комусь спало на думку створити антиутопію на противагу 
позитивній утопії, а й у тому, що ряд антиутопій (як свого часу й ряд позитивних утопій) 
перетворилися на бестселери, тобто у суспільстві знайшлося багато людей, схильних 
захоплюватися читанням антиутопій О. Хакслі та Дж. Оруела.  

Звичайно, перехід від позитивної утопії до негативної можна пояснити існуванням певної 
динаміки політичних процесів: якщо у XVI – XIX ст. однією з найсерйозніших проблем і недоліків 
суспільного життя більшість членів суспільства вважали соціальну та економічну нерівність, то у 
XX столітті, після здійснення ряду соціальних революцій і реформ, стає очевидним, що і соціальна 
рівність має свої негативні сторони. Окрім того, сама боротьба за рівність і справедливість велася, 
по-перше, неправедними засобами, а, по-друге, супроводжувалася жорстокістю та численними 
жертвами, що ставило під сумнів саму вихідну ідею. Проте досить велика кількість людей прагне 
не розв’язувати ці проблеми, а відмовитися від вищої соціальної рівності та справедливості 
взагалі, повернутися до попереднього, нерівно-структурованого та стихійного стану суспільства. 
Все це призводить до принципової зміни психологічних настроїв та орієнтацій у суспільстві: якщо 
раніше йшлося про вдосконалення суспільства, про рух вперед і вгору, то тепер загальний настрій 
можна сформулювати інакше: не треба рухатися вперед і вгору, бо результати можуть бути 
гіршими, ніж сучасний стан справ. Отже, на рівні суспільної психології поширюється стереотип: 
«тримайся за те, що є, бо може бути ще гірше». У такому соціально-психологічному контексті 
антиутопії в цілому ряді випадків слугують вакциною для прищеплення неприйняття соціальних 
змін; антиутопії покликані продемонструвати, якими жахливими можуть бути умови життя у 
зміненому «із кращих побажань» суспільстві. Це може бути однією з причин інтересу чи потреби 
читати антиутопії (звичайно, поряд iз любов’ю до інтелектуальної гри, на якій тримається 
літературна фантастика) та захоплюватися нею. Тож виникає можливість за допомогою антиутопії 
виробити обережне, а то й негативне ставлення до ідеї суспільного прогресу в суспільній 
свідомості. На нашу думку, це входить у суперечність із цілою низкою принципових 
характеристик людської діяльності – здатності до творчості, цілевизначення, бажання 
перетворювати дійсність і т. ін. За таких обставин закономірно, що сучасні розвинуті суспільства 
основну увагу приділяють проблемам удосконалення щоденного життя – комфорту будівель і 
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транспорту, швидкості у сфері зв’язку та одержання інформації, а не принциповим проблемам 
прогресивного розвитку людства і людськості. 

На основі таких міркувань можемо припустити, що позитивна утопія виконує в межах 
суспільної свідомості функцію стимулювання соціального цілеспрямування до майбутнього, 
доцільності. Негативна утопія фіксує страх суспільства перед подальшим розвитком і змінами на 
засадах певних, тепер уже сумнівних ідей. Виникає запитання, чи можуть і окрема людина, і 
суспільство в цілому жити цілісним життям без стратегічного цілевизначення? – Це запитання 
належить до футурології, а тому розв’язання його виходять за межі цієї статті. 

Висновки. Означена тема – психологічні аспекти функціювання утопічної свідомості – досить 
широка і потребує залучення матеріалу з декількох сфер знання: психології, соціальної психології, 
філософії, літературознавства, культурології. Вірогідно, саме через це вона й залишається поза увагою 
дослідників утопії. Проте без осмислення психологічного підґрунтя функціювання утопічної 
свідомості ми змушені будемо досліджувати утопії лише на теоретичному рівні – як низку ідей, що 
створюють певний ідеальний конструкт. За такого підходу досить легко знайти непослідовність, 
недостатню обґрунтованість цих ідей, і знову-таки теоретично розкритикувати їх, а після цього 
дивуватися тому, що вони продовжують жити у суспільній свідомості. Якщо ж ми досліджуємо 
психологічний складник утопії, стає зрозумілим, звідки з’являються такі непослідовність і 
необгрунтованість, і чому вони не є перешкодою до існування таких ідей у суспільстві. Тому ця 
проблема в цілому важлива з практичного погляду – виникнення та існування певних утопічних ідей у 
певному суспільстві може зумовити цілком несподіваний поворот у житті цього суспільства, і фахівці-
теоретики будуть дивуватися – звідки ж такий поворот виник. 
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Summary 
Petrushenko O. The Psychological Aspects of Utopian Consciousness. The author of given article pays 

attention to psychological component of utopia on two levels – on the level of individual consciousness (picturesque 
thinking, fantasy, memory, consuming of knowledge in the process of thinking, the unconsciousness) and on the level 
of public (social) consciousness (psychology of mob, mass psychology, “rebellion of masses”). It is done the 
conclusion about the importance of this problem because of the necessity of the utopian consciousness’ analysis and 
because of practical aspect – the appearance of certain utopian ideas and constructs in society and the expansion of 
them can lead to unforeseen changes in this society. Keywords: utopian consciousness, psychological component of 
consciousness, individual consciousness, social consciousness. 
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ПОСТСТРУКТУРАЛІСТСЬКІ КОНЦЕПТИ ВІДСУТНОСТІ  
СТРУКТУРИ І ПОРОЖНЬОГО МІСЦЯ ЯК СИМПТОМИ КРИЗИ 

 
 Пам’яті Арнольда Юрійовича Цофнаса  присвячую 

 
Здійснено компаративний аналіз ряду концептів структуралізму та постструктуралізму. Показано, 

що структуралізм в його інтерпретації структури виходить з класичної європейської онтології присутності, 
присутності універсальної Структури Структур. Натомість постструктуралізм ґрунтується на онтології 
відсутності, запереченні Першоструктури, позиціях антиосновності, антифундаменталізму, релятивізму, 
віртуальності буття. Автор статті доводить, що ідеї відсутності структури, порожнього місця в 
структурі є філософською рефлексією кризових процесів у європейських суспільствах. Ключові слова: 
віртуальність, порожнє місце в структурі, постструктуралізм, структура, структуралізм. 

 
Автор добачає мету цієї статті у розкритті сутності фундаментальних філософських 

концептів постструктуралізму та виявленні їхнього зв’язку з кризовими явищами сучасної 
європейської культури. Актуальність такого дослідження зумовлюється не лише теоретичним 
інтересом до сучасних напрямів філософії, а й намаганням зрозуміти сутність змін, які 
відбуваються в житті сучасної людини і відображаються в мисленні представників структурного 
напряму філософії та інших галузей гуманітарного пізнання.  

Ідея відсутності структури як один із варіантів відсутності Первня чи тлумачення його як 
порожнечі доволі популярна в сучасній філософії [див.: 3; 8; 12; 13; 16; 17 та ін.]. Характерною в 
цьому плані є дискусія, започаткована видатним італійським мислителем У. Еко [див.: 16]. В цю 
дискусію включились і українські дослідники [див.: 11; 15]. Ставлення до цієї ідеї демонструє 
відмінність між структуралізмом і постструктуралізмом, двома напрямами філософії, пов’язаними 
генетично, які однак у своєму розвитку кардинально розійшлися.  

Витоки ідеї відсутності структури і вихідної порожнечі (неструктурованості) світу слід шукати у 
мовознавстві. І структуралізм, і постструктуралізм спираються на особливості функціювання мови і 
закони, відкриті засновником структурної лінгвістики Фердинандом де Сосюром. Проте у тлумаченні 
природи лінгвістичних структур відмінності між цими напрямами досить виразні. Для структуралізму 
головним було відкриття, що функціювання мови здійснюється лише через відношення мовних 
елементів між собою і включення їх у систему відношень (структуру). Це було розривом із 
традиційним позитивізмом, початком формування нового виду раціональності. Для 
постструктуралізму найбільш важливе те, що в лінгвістиці Ф. де Сосюра не визнавалася 
субстанційність мови. «Мова є формою, а не субстанцією» [358, c. 154], – зазначав швейцарський 
лінгвіст. Мовні феномени утворюються не з атомів мови, а через пари взаємно заперечних фонем, 
негативних сутностей, що існують лише як відмінності та не мають субстрату.  

Специфікою структуралізму є використання мови і деяких способів її вивчення як основи 
науковості в інших ділянках гуманітарного знання або розуміння за аналогією з мовою як 
знаковою системою [1, c. 10]. Засновник структуралізму К. Леві-Строс прагнув виявити унітарні 
структури (коди) у різних повідомленнях. Це означало зрозуміти різні феномени за допомогою 
одного й того ж концептуального інструментарію. М. Фуко у перший період своєї творчості (ще як 
структураліст) розуміє структуру як наявність і постулює її первинність щодо мови. «Обмежуючи 
та фільтруючи видиме, – зазначав він, – структура дозволяє йому бути вираженим у мові. Завдяки 
структурі зорове сприйняття... повністю переходить у мову, яка збирає його докупи» [13, c. 165]. 
Фуко ототожнює структуру з таким позначенням видимого, яке завдяки долінгвістичному вибору 
дозволяє йому виразитись у мові.  

Постструктуралізм критично оцінює попередні досягнення філософії в розумінні 
стабільної основи і структурності світу. Наведемо думки відомих західноєвропейських 
інтелектуалів з цього приводу. 

Один з французьких представників постнекласичної філософії Ж. Дерріда здійснює 
порівняння розуміння суті структурності в класичній і некласичній філософії. Класичне тлумачення 
змісту і функцій структури базується на тому, що організуючий центр всередині певної виразної, 
завершеної форми утримує її і не дозволяє елементам без шкоди для цілісності системи виходити за 
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її межі. Д. Деріда вказує на суперечність такого розуміння сутності самого центру структури. Центр 
– це точка, де трансформація елементів, які можуть бути і структурами, неможлива, заборонена. 
«Завжди вважалося, – відзначає мислитель, – що центр, єдиний за визначенням, конституює в 
структурі те, що керуючи структурою, уникає структурності. Ось чому класичному уявленню про 
структуру властиво, що про центр можна сказати, що він парадоксально розташований і в структурі, 
і поза структурою... Центр не є центром... Концепт центрованої структури… суперечливо 
пов’язаний..., це фактично концепт обґрунтованої гри, що конституюється на ґрунтовній 
непорушності та заспокійливій певності, що сама вивільнена з гри» [5, c. 564]. 

З такої позиції Деріда тлумачить смисл ряду традиційних філософських понять, які він 
ототожнює між собою (як синоніми поняття «центр структури»). На його думку, класичне 
розуміння структури ґрунтується на визначенні буття як наявності (курсив мій – С.П.) у всіх 
значеннях цього слова. Всі назви основ, принципу або центру є завжди інваріантом якоїсь 
наявності (eidos, arche, telos, energia, ousia) – сутність, існування, субстанція, суб’єкт, aletheia, 
трансцендентальність, свідомість, Бог, людина тощо [див.: 5, c. 565]. 

 Переворот у розумінні смислу поняття структури стався, на думку Ж. Деріди, як розпад, 
розрив тоді, коли структурність структури почала осмислюватися в усіх значеннях цього слова, коли 
поняття структури було піддано лінгвістичному аналізу, здійсненому та поширеному в 
структуралізмі. Відтоді виникає і розвивається концепція децентрованої структури (структурності 
без центру). Почали думати, що центру не існує, що центр не може мислитись у формі присутнього-
сутнього, що він не має свого природного місця, що він – не постійне місце, а функція, таке собі не-
місце, в якому програються до нескінченності взаємозаміни знаків. «Саме тоді настає мить, – 
зазначає Ж. Деріда, – коли мова заполоняє універсальне проблематичне поле; саме тоді настає мить, 
коли за відсутності центру чи початку, все стає дискурсом... – тобто системою, в якій центральне, 
первісне або трансцендентальне означуване ніколи не є абсолютно присутнім поза системою 
відмінностей. Відсутність трансцендентального означуваного розширює до нескінченності поле та 
гру сигніфікації» [5, c. 566]. Тобто структура ототожнюється з грою відмінностей.  

У європейському філософському дискурсі ідея децентрованої структури була підготовлена 
рядом доктрин: ніцшеанською критикою метафізики; концепціями буття, інтерпретації та знаку без 
присутньої істинності; фрейдистською критикою присутності (суб’єкта, ідентичності собі, 
близькості до себе чи власності для себе); деструкції метафізики, онтотеології, визначення буття як 
наявності М. Гайдеґера. На думку Ж. Деріди, всі ці концепції є дискурсами деструкції [14]. Він 
підкреслює, що децентрування як принцип організації структурності було наслідком усього 
попереднього розвитку європейської філософії, науки і суспільної практики. «Етнологія могла 
народитись як наука лише тоді, – зазначає мислитель, – коли вдалося здійснити певне 
децентрування: в ту мить, коли європейська культура – а отже історія метафізики та її концептів – 
дис-локована, зігнана зі свого місця перед тим, як її перестали трактувати як культуру, на яку слід 
орієнтуватися. Цей момент не є передусім моментом філософського чи наукового дискурсу, він – 
також момент політичний, економічний, технічний тощо. Можна сказати з цілковитою певністю, що 
немає нічого випадкового в тому, що критика етноцентризму, яка є умовою етнології, стала 
систематично й історично сучасною зруйнуванню історії метафізики. І те, і те відбулося в одну й ту 
ж саму епоху» [5, c. 569-570]. Варто відзначити, що ідея децентрування, втілена у дослідженнях 
перших представників структуралізму і поширена громадською думкою Франції, мала значні й 
доволі деструктивні наслідки для європейської політики і європоцентризму в культурі. 

У творчості іншого представника постструктуралізму У. Еко ставиться питання про 
об’єктивність структур. Він міркує про те, як ми отримуємо структури. Наприклад, можна уявити 
людське тіло у вигляді зв’язки відношень, яку ототожнюємо зі скелетом і суттєво спростивши, 
представити це у вигляді схеми. У такий спосіб виокремлюємо структуру, спільну для різних 
індивідів, дискретні елементи і спосіб їх поєднання у вигляді ліній різної конфігурації і довжини 
[див.: 16, c. 79]. Така структура відображає реальність, яка існує об’єктивно, але це відображення 
збіднене і спрощене, воно є продуктом певного погляду. Якщо би було бажання вивчати людське 
тіло з іншої позиції, зокрема системи кровообігу в організмі, обрано було б інший варіант структури. 
У. Еко вважає, що структура не існує об’єктивно, що це завжди – «модель, побудована за допомогою 
певних спрощень, які дозволяють розглядати явище з одного-єдиного погляду» [16, c. 80]. 

Італійський вчений, виходячи з цієї своєї позиції, розрізняє онтологічний і методологічний 
погляд на структуру і відповідно онтологічний і методологічний структуралізм. Першу позицію 
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він оцінює критично. «Переходячи від спрощення до спрощення, структураліст марить про те, – 
пише У. Еко, – щоб зрештою йому відкрився Код Кодів, певний Пра-код, який дозволив би 
виявити приховані ритми (елементарні структури), які керують будь-якою поведінкою, як 
культурною, так і біологічною. Цей код повинен би був відтворювати будову людського розуму, 
яка виявиться схожою з механізмом органічних процесів» [16, с. 82]. У цьому уривку піддається 
критичному аналізу концепція К. Леві-Строса, який вважав, що знайшов такий код. Цей код, 
утворений за аналогією з принципом роботи комп’ютера і лінгвістичними моделями «бінарних 
опозицій», оперує двома елементами, пов’язаними відношенням опозиційності чи контрасту, 
наприклад: сире-варене, чоловіче-жіноче, природа-культура» [16 , с. 714].  

У. Еко перебуває на позиції виправданості лише методологічного структуралізму, згідно з 
яким структура являє собою «спосіб дії, розроблений мною з тим, щоб мати можливість іменувати 
подібно різні речі» [16, с. 81]. При цьому навіть не слід торкатися питання про те, чи схожі наші 
розумові дії, до яких ми вдаємося, щоб виокремити структури, з реальними відношеннями, які 
встановилися між речами. Ця позиція врешті решт приводить мислителя до концепції відсутності 
Першоструктури і будь-якого структурованого центру. Важливість цього твердження 
підкреслюється назвою книги «Відсутня структура», де він «переосмислює своє структуралістське 
минуле і формулює позиції постструктуралізму» [15, c. 146].  

Хід міркувань на користь цієї думку такий. Якщо первень існує, він не може бути ні системою, 
ні структурою; якщо б він і являв собою структуровану систему, її не можна було би побачити або 
визначити. Якщо структурний метод спирається на пра-структуру, тоді реальність, яка впізнається в 
якості структури, є псевдореальністю і жодні моделі не потрібні. «Структурні моделі, – зауважує 
Еко, – не що інше як чисті оперативні фікції, реальність багатша й суперечливіша» [16, c. 17]. 
Висновком цих міркувань є наголошення на тому, що структури можуть аналізуватися лише як 
пізнавальні моделі (епістемологічно) і не повинні претендувати на відображення об’єкта чи 
поставати в якості Первня. У. Еко вважає, що відправлятися на пошуки останньої основи буття 
означає шукати її там, де вона не може бути визначена у структурних термінах.  

Подібні думки висловлює й інший представник постструктуралізму - Ж.Деріда, який 
протиставляє структури джерелу, що їх породжує і є принципово неструктурованим. Цим джерелом 
він вважає силу, свободу, творчість. Ж. Деріда, як і У. Еко, критикує структуралізм за абсолютизацію 
структурності. «Преформізм, телеологізм, редукція сили, цінності та тривалості, – зазначає він, – ... ось 
що утворює структуру» [5, c. 40]. Він не заперечує структуру як таку, проте трактує її лише як один з 
виявів реальності і в жодному разі не як Первень буття. Мислитель підкреслює: «Якщо структури 
існують, їх існування можливе, починаючи з тієї фундаментальної структури, завдяки якій тотальність 
відкривається і виходить за свої межі, щоб набути смислу. ...Відкритість – це, безперечно, те, що 
вивільняє час і генезу (навіть зливається з ними) – також те, що, інформуючи становлення, ризикує 
його замкнути, примусити замовкнути силу, що набула форми» [5, c. 50-51].  

 Структура в цьому розумінні постає у подвійній ролі: з одного боку, вона відкриває смисл, 
виявляє джерело свого існування, а з іншого боку, є загрозою смислові, оскільки, відкриваючи рух і 
становлення, замикає силу, яка вже набула оформлення. При цьому Ж. Деріда, міркуючи про 
структури літературних творів, тлумачить їх більшою мірою епістемологічно, як структури пізнання 
та розуміння. Первнем буття, вважає Деріда, постають не структури, а Свобода – загадкове джерело 
творчості як структури і як нерозривної єдності. «Щоб якнайпильніше розглянути діяння творчої 
уяви, – зазначає він, – треба звернутися до невидимого в глибині поетичної свободи. Треба 
відокремити себе, щоб досягти, серед її ночі, сліпих першоджерел творіння» [5, c. 16]. Як і 
Ж. Деріда, У. Еко схильний наголошувати на віртуальному характері початків, у яких народжується 
обґрунтована цією віртуальністю історія. Якщо прийняти за Первень якусь позачасову структуру, то 
поняття історії й часу зникає. Структура – це Присутність, яка розтягується впродовж часу, 
залишаючись незмінною; навпаки Початок виявляється Відсутністю, що не має нічого спільного ані 
з часом, ані з історією, але саме тому вона дозволяє їм бути [див.: 16, c. 453].  

Загалом для більшості представників постструктуралізму характерне прагнення 
заперечувати об’єктивність структур і тих відношень, які створюють ці структури. У цьому пункті 
ми можемо відзначити розходження в онтологічних засадах структуралізму і постструктуралізму. 

З концептом відсутності структури сперечається український дослідник Арнольд Цофнас у 
статті з красномовною назвою «Присутня структура», висуваючи доволі істотні аргументи на 
користь своєї позиції. Він обирає для аналізу тезу книги У. Еко про неможливість обґрунтувати 
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наявність Пра-Системи як джерела всіх семіотичних маніфестацій, як справжньої основи 
Мислення, Духу, Культури [див.: 15, с. 146]. 

А. Цофнас вважає, що питання про наявність або присутність первинної структури, тобто чи є 
структура відображенням у мові об’єктивної дійсності, чи ми самі створили ці структури і накладаємо 
їх на світ, належить до вічних філософських проблем [див.: там само, с. 138]. По-друге, як вважає 
український дослідник, «не існує доказів і відсутності Пра-Структур» [там само, с. 149]. І отже «теза 
про Відсутню структуру не додає дослідникові ні впевненості, ні надії, тому що веде в Нікуди» [там 
само, с. 153]. Адже досліднику необхідна віра у наявність предмета свого дослідження, чим, 
наприклад, керувався К. Леві-Строс у своїх пошуках Першосутності, яку він виявив у Пра-коді. 

А. Цофнас вважає, що в цьому питанні, коли можна з однаковим успіхом довести, що структури 
видобуваються з універсаму, або що це лише людський спосіб розуміти світ, об’єктивно ж ніяких 
структур немає, найбільш прийнятним є принцип толерантності. Відповідь на питання про природу і 
походження структур варто, на думку українського мислителя, відкласти до певної пори, принаймні, 
до того часу, коли доведеться здійснювати якісь практичні дії [див.: там само, с. 148]. 

Погоджуючись із наведеними аргументами, цікаво все ж зрозуміти, чому позиції відсутності 
чи присутності Першоструктур або Первня набувають поширення в різні епохи. Чому, наприклад, 
у структуралізмі акцентувалася Першоструктура як присутність, а у постструктуралізмі, навпаки, 
у різних варіантах поставала як одна з центральних ідея відсутності структурованого первня? 
Відповідь на це запитання можна знайти у самих представників постструктуралізму. 

На думку Ж. Деріди, ідея відсутності структури виявилася доволі плідною, мала значні 
наслідки для філософії, політики, світоглядних орієнтацій Заходу. Французький постструктураліст 
підкреслює, що руйнування класичних концепцій центру структури збігається з акцентуванням 
критичного (деструктивного) мислення і переглядом традиційних цінностей у дискурсі 
європейської метафізики і духовної культури загалом [див.: 5, c. 569-570]. Отже 
постструктуралістська свідомість є відображенням часів кризи, руйнування стабільності 
суспільного життя, класичних засад європейської культури. Постструктуралістів іноді називають 
філософами бурі [див.: 12], хоча ця буря ще не виявилася повною мірою в ті роки, коли 
створювались їх основні праці. Революційний поворот в онтології був, на нашу думку, симптомом 
або передчуттям суворіших подій у суспільному житті європейських спільнот. 

Не всі моменти у тлумаченні змісту поняття «структура» кардинально відрізняють 
структуралізм і постструктуралізм. Початки концепції децентрації структури, розвинутої пізніше 
постструктуралізмом, можна побачити ще у перших працях К. Леві-Строса, який, досліджуючи міфи, 
дійшов висновку, що не існує ні єдності, ні абсолютного джерела міфу. «Можна було б сказати, – 
зауважує дослідник, – що наука про міфи анакластична, якщо застосовувати цей давній термін у 
широкому розумінні, прийнятому етимологією, – термін, який, за своїм визначенням, дозволяє 
вивчення віддзеркалених променів разом із променями заломленими. Але, на відміну від філософської 
рефлексії, яка прагне дійти до свого джерела, рефлексії, про які тут ідеться, стосуються променів, 
позбавлених будь-якого вогнища, де вони утворювалися б, окрім віртуального» [5, с. 579].  

Аналізуючи зміст поняття «структура», характерний для досліджень К. Леві-Строса, 
видатний французький постструктураліст Ж. Дельоз використовує важливе для своєї філософії 
поняття порожнього місця в структурі як основи руху, свободи і будь-якого життя. Винайдення 
такої одиниці Ж. Дельоз вважає блискучим досягненням структуралістської методології, оскільки 
внаслідок цього мислення позбавляється позитивізму, вивільняється від застиглості сутностей. 
Проте в його філософії це поняття розвивається і набуває більшої значущості, ніж у 
структуралістів. Стосовно лінгвістики Ж. Дельоз визначає порожнє місце як отвір між означником 
і позначеним. У праці «Логіка смислу» мислитель підкреслює: «Не існує структури без 
порожнього місця, що приводить все у рух» [3, с. 79]. З цих позицій він тлумачить окремі 
лінгвістичні утворення, зокрема слова «це», «ніби» та ін. як мандрівні, «бродячі» сутності, що 
переходять від одного до інших порожніх місць у структурах, завдяки чому мислення 
актуалізується, рухається, отримує можливість розвитку, іншими словами «живе». Мислитель 
добирає для пояснення суті й ролі порожнього місця чимало слів і словосполучень, у тому числі й 
метафоричних. Це «втоплений означник», позбавлений смислу; «символічна значущість нуля»; 
порожня клітина, що постійно рухається; невідоме; невловиме; «пасажир без місця»; нуль, яки 
може набути будь-якого значення» [там само, с. 74-76]. 

Порожнє місце - парадокс, 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 [див.: 2, c. 65]. Це «місце картярського 
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боввана, місце короля, сліпа пляма, плаваючий означник, нульова цінність, закулісна частина 
сцени, відсутність причини тощо» [1, c. 54]. Прагнення зайняти це порожнє місце спричиняє 
здатність до комбінаторики.  

Порожнє місце він порівнює з вікном у глухій непрозорості, можливістю втечі, блуканням 
на волі. 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.  

Отже, міркування над змістом конструкту «порожнє місце в структурі» приводить 
Ж. Дельоза до висновку, який нагадує думки інших постструктуралістів – про відсутність 
структури як чогось об’єктивного. Це лише фікція, симулякр. 

Поняття порожнього місця в структурі та мандрівних сутностей, вироблені в контексті 
дельозівського аналізу ідей структуралізму, поширюються в його філософії далеко за межі 
лінгвістики чи етнології. Це стає важливою методологічною позицією французького мислителя, 
який, власне і прагне досліджувати саме такі граничні утворення, що перебувають на перетині 
багатьох нерозмірних, різних за природою сутностей як у житті (емпіричному досвіді), так і в 
мисленні [див.: 2, с. 180]. Розвиток поняття бродячої сутності прослідковується у широко відомих 
дельозівських номадах і різомах [див.: 6, с. 160]. Цей плаваючий означник тлумачиться як 
можливість усіх революцій. Ж. Дельоз зазначає, що «революційність живе у зазорі, який 
відокремлює технічний прогрес від соціального цілого і який вписує сюди свою мрію про 
перманентну революцію», «отже ця мрія і є самою реальністю; це реальна загроза будь-якому 
встановленому порядку. Вона приймає за реально здійснюване все те, про що марить» [4, с. 75]. 

У контексті теми цієї статті цікаво проаналізувати ще одне твердження філософії 
Ж. Дельоза. Поняття «потенціальне» він переосмислює як «віртуальне» - одне  з головних у його 
філософії. Дельозівське віртуальне містить і найсучасніші аспекти змісту, пов’язані з 
комп’ютерною технікою, Інтернетом. Проте й традиційне для класичної філософії поняття 
Єдиного (Цілого, Бога) для французького мислителя не є відображенням актуально даного, місця 
стабільності, а постає віртуальністю, яка актуалізується в процесі множення відмінностей, 
диференціації. «…Оскільки ціле тільки віртуальне, воно поділяється, лише актуалізуючись... Ціле 
ніколи не дане... В актуальному ж панує плюралізм, який ні до чого не зводиться – світів стільки, 
скільки живих істот, і кожна є «замкненою» в собі. Проте, з іншого боку, ми повинні радіти, що 
Ціле не дане» [4, c. 180]. Тут Ж. Дельоз говорить про співвідношення (але не діалектику; він 
заперечував діалектичний метод) цілого і множинного, Цілого як віртуального і життя як 
актуального. Ціле існує лише через постійну актуалізацію, нескінченну диференціацію, ланцюгове 
творення відмінностей, що і є життям. Ціле – віртуальність, а життя актуальне і плюралістичне.  

У творчості близького за поглядами до постструктуралізму польського філософа Романа 
Інгардена, який трактував мову як семіотичний феномен і застосовував структурну методологію, також 
зустрічаємо подібні ідеї. Внаслідок своїх естетичних аналізів Р. Інгарден доходить висновку про 
трагічність пізнавальної діяльності людини, оскільки людина прагне знайти відповіді на свої 
найважливіші епістемологічні запитання, однак їх не знаходить. Спасіння в цій ситуації людина отримує 
за допомогою ілюзії, фікції, тому помилковість іманентна процесові пізнання [див.: 17, s. 48-49].  

Однак невпевненість у правильності свого пізнання все ж має межі, оскільки людина 
здатна усвідомлювати свої помилки, корегувати їх і виправляти. 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 із 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, які 
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 незбіг смислу і мовних засобів 
його вираження. У структурі пізнавального акту, взаємодії читача з твором читач постає як 
найважливіше джерело текстової семантики. У самому акті читання відбувається процес 
заповнення цих зазорів, порожніх місць (місць неповної визначеності). 
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Висновки. Структуралізм і постструктуралізм відрізняються ставленням до ідеї первня. 
Структуралізм утверджує ідею первня як присутності, визначає її як Пра-код або Структуру Структур, 
постструктуралізм наголошує на позиції відсутності Першоструктури, як і будь-якого первня. 
Структура ототожнюється з грою відмінностей. Однак і в структуралізмі наявні концепції, що надають 
відсутності певного значення. Характерно, що саме ці ідеї найбільше цінуються, визнаються як 
досягнення представниками постструктуралізму і набувають в його межах подальшого розвитку. 
Концепції відсутності структури, порожнього місця в структурі є виразом повороту некласичної і 
постнекласичної філософії від позицій про сталість мовних структур, існування початкових духовних 
засад мислення і світу до висновків про релятивність, віртуальність, змінність, хаотичність і 
випадковість як онтологічні засади не тільки мови і мовлення, а й життя людини і суспільства. 
Формування і розвиток структуралізму збігаються з періодом відносної європейської стабільності, 
натомість постструктуралізм відображає ситуацію нестабільності в суспільному житті європейського 
світу, провіщує руйнування сталих засад, тому принцип толерантності стосовно присутності чи 
відсутності Структури як первня не знаходить підтримки, не спрацьовує. Отже концепція відсутності 
структури, а також порожнього місця в структурах є симптомом настання епохи кризи, яка породжує 
тривожність і песимістичні настрої в духовному житті європейських спільнот. 
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Summary 

Povtoreva S. Poststructuralist Concepts of Absent Structure and Empty Place as Symptom of the 
Crisis. It was realized the comparative analysis of some concepts of structuralism and poststructuralism. It 
was testified that structuralism in its interpretation of structure it proved on classic European ontology of 
presence, the presence of universal Structure of structures. But poststructuralism is based on the ontology of 
absence, negation of First structure, the position of anti-basis, anti-fundamentalism, relativism, virtual of 
being. The author of article demonstrates that ideas of absent structure, empty place in structure are the 
philosophical reflection the crisis processes in the European communities. Keywords: absent structure, empty 
place in structure, poststructuralism, structuralism, virtual reality.  
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КОСМОПОЛІТИЗМ:  
СВІТОГЛЯДНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ФЕНОМЕНА 

 
Аналізуються світоглядні інтерпретації феномену космополітизму. Досліджується проблематика 

глобалізації, космополітизму та націоналізму, перспективи їх розвитку в контексті розуміння нелінійності 
буття. В основі космополітизму може лежати не стільки відсутність патріотизму, нехтування 
національними цінностями чи небажання дотримуватися традицій, скільки прагнення уникнути державно-
політичних обмежень, наприклад, вільно обирати країну проживання або лояльне і толерантне ставлення до 
розмаїття існуючих культур.  Ключові слова: космополітизм, глобалізація,націоналізм, нелінійність буття. 

 
Сучасні тенденції світової економічної та політичної інтеграції, розвитку наднаціональних 

структур, утвердження концепції міжнародної правосуб’єктності особистості, невпинного 
зростання міграційного руху, формування інформаційного суспільства та нових засобів 
комунікації, поширення уніфікованих стандартів культури – все це створює підґрунтя для 
посилення інтересу до проблематики космополітизму. Сьогодні стало очевидним, що існуючий 
життєустрій вичерпав себе та вимагає істотних трансформацій на всіх рівнях самореалізації 
соціальної системи. Нині поступово стираються кордони між державами, переосмислюються 
поняття громадянства і держави. Зв’язки громадян із національними державами стають слабшими, 
а європейська спільнота поступово, але впевнено перетворюється на космополітичне суспільство 
зі спільним європейським громадянством (Європейський Союз). 

Загальну концепцію космополітизму відображено у працях зарубіжних учених Д. Арчібугі, 
У. Бека, Х. Бхабха, Д. Хелда та ін. Зокрема, У. Бек визначає космополітизацію як внутрішню 
глобалізацію, що здійснюється всередині національних держав. Дослідник Д. Арчібугі вводить у 
вжиток поняття «космополітична демократія». Означений концепт розглядали також Б. Межуєв, 
Г. Міненков, Ю. Кристева. Згадки про космополітизм у сучасному українському дискурсі можна 
знайти, переважно, у статтях С. Багряного, Є. Бистрицького, В. Балана та О. Нельги. 

З огляду на безумовну актуальність і водночас недостатню наукову розробленість 
проблематики космополітизму потрібно здійснити ґрунтовний аналіз феномену космополітизму, 
основні принципи якого поступово втілюються у світовій практиці. 

Поширення космополітичних ідей у сучасному світі пов’язане з актуалізацією таких процесів, 
як глобалізація, формування інформаційного суспільства, посилення ролі транснаціональних 
корпорацій на світовій арені, діяльність освітніх наддержавних структур світу (включаючи 
Болонський процес), збільшення чисельності національних меншин майже у всіх державах світу, 
потреба в законодавчій легітимації їх рівноправного співжиття у межах одного політичного 
утворення, нездатність національних держав самостійно розв’язувати проблеми глобального 
значення; розвиток міжнародних правових норм; утвердження загальноприйнятих у світі мов.  

Щоб краще зрозуміти означені процеси, які сьогодні мають місце у світовій соціокультурній 
реальності, слід глибше дослідити ідеологему космополітизму, переосмислити її як принцип 
світогляду та життєву позицію, як культурне явище, що визначає світогляд людини.  

Космополітизм – це певна система філософських поглядів на світ і місце у ньому людини. 
Сучасні науковці трактують цей феномен як нову парадигму буття, як сукупність політичних ідей, 
філософій та ідеологій (У. Бек); як співіснування та взаємодію численних ідентичностей (М. Гібернау). 

Космополітизм зародився в античності. Його сформулювали стоїки, які критикували 
історично довільний характер політичних утворень. Стоїки прагнути замінити уявлення про 
провідну роль полісу в античній політичній думці тезою про космос, у якому людство зможе жити 
разом у гармонії [див.: 4, с. 209]. За доби Просвітництва космополітична ідея набула нового 
розвитку завдяки І. Канту, який прагнув вийти за межі норм, існуючих на той час упереджених 
поглядів і діяти як космополіт, для якого характерна відкритість. Право вступати у світ 
невимушеного діалогу було пояснене й розвинуте в його концепції «космополітичного права» [10]. 

Поширення космополітичних ідей у сучасному світі пов’язане з актуалізацією процесів 
культурної глобалізації. Під впливом означених процесів, глобалізованого виробництва і 
споживання культурних продуктів світова культура перестає бути теоретичною абстракцією і 
характеризується новим рівнем цілісності. 
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У глобалізації зазвичай добачають загрозу національним інтересам, насамперед у галузі 
економіки, політики, культури, мови. У космополітизмі ж часто виокремлюють і перебільшують 
окремі його сторони на шкоду загальній гуманістичній спрямованості ідеї світового громадянства. 
Він переважно завжди був об’єктом для критики: багато-хто заперечує існування загальнолюдських 
моральних цінностей (М. Кітов), а єдиною цінністю, за яку слід боротися, вважають приналежність 
до певної спільноти людей, що має свої вірування, традиції тощо. Із цих позицій глобалізація та 
космополітизм загрожують плюралізму та різноманітності суспільств. Як відомо, радянські автори 
критикували космополітизм як протиставлення патріотизму. Тому для розуміння сучасної ситуації 
та перспектив суспільного розвитку важливо правильно визначити й розкрити співвідношення цих 
понять, виокремивши їх у системі категорій, що відображають сучасний світ.  

Глобалізація – це передусім об’єктивно-історичний процес. Вона постає як універсалізація 
зв’язків і відносин, становлення в масштабах усієї планети єдиних структур у різних сферах 
суспільного життя. Космополітизм – світоглядна позиція, ідеї якої спрямовані на усвідомлення 
спільної долі людства. 

Сучасні дослідники аналізують цю проблематику в контексті висвітлення принципів 
космополітизму. Найактивніше обговорюються: проблема невизначеності векторів культурного 
розвитку; проблема ідентифікації та спроби визначити «хто є космополітом»; проблема атрибуції, 
яка випливає з попередніх двох, а саме що конкретно визначає космополітичну диспозицію та 
культуру; проблема управління, яка перебуває в центрі сучасних дискусій про космополітизм, бо в 
цьому ракурсі можна побачити витоки космополітизму в історичних, політичних, соціальних і 
економічних реаліях [див.: 6]. 

Глобалізація і космополітизм породжені різними причинами і відображають різні сторони 
суспільного життя, оскільки виникли в різні історичні епохи. Космополітизм як культурне явище 
характеризує світогляд людини, тоді як глобалізація – тенденція суспільного розвитку, спрямована 
на становлення цілісності світу. Німецький соціолог У. Бек трактував її як явище багатовимірне, 
пов’язане з формуванням транснаціонального соціального простору [див.: 1, с. 28–29]. Концепт 
космополітизму У. Бек визначає як життя у двох світах: космосі та полісі [див.: 1, с. 26]. Подібний 
підхід дозволив йому по-іншому поглянути на сучасний світ, що вступає в епоху «нового 
модерну», і на ті процеси, які відбуваються в ньому, в тому числі на глобалізацію та 
космополітизацію. Глобалізація – це нелінійний динамічний процес, у якому глобальне і локальне 
існують не як культурні протилежності, а як взаємопов’язані принципи. Космополітизація означає 
внутрішню глобалізацію, що розвивається всередині національних спільнот.  

Отже, головне питання полягає в тому, як другий модерн може перейти у модерн 
космополітичний. Така постановка проблеми націлена на здійснення альтернативного світопорядку, 
в центрі якого лежить політична свобода, а також соціальна та економічна справедливість, а не 
закони світового ринку [див.: 1, с. 15]. При цьому німецький вчений не просто декларує. Він чудово 
розуміє, з чим і чому йому належить боротися: у глобалізації прискорюється взаємодія спільнот і 
насаджується одна лінія, спрямована проти інших культур. У космополітичній ідеї відображається 
універсальне самовтілення гуманності. Безперечно, теза про гуманність сам собою не нова, проте 
вчений знаходить у ній особливу грань – космополітичний погляд, на його думку, пов’язує повагу 
до гідності культурної інакшості із зацікавленістю до виживання кожного індивіда. 

Акцент на інакшості є одним із ключових аспектів концепції У. Бека. Він запропонував 
розрізняти п’ять вимірів, які характеризують її зовнішній і внутрішній рівні. На зовнішньому рівні 
космополітизм передбачає допущення інакшості: природи, інших цивілізацій і типів сучасності, 
майбутнього. На внутрішньому рівні – допущення інакшості об'єкта і подолання впливу наукової 
лінійної раціоналізації. Отже, уточнює мислитель, космополітизм – «це перспектива, яка 
спрямована проти абстрактного, історично глибоко замороженого поняття держави і політики, 
заснованого на припущенні про значення і дієвості політичних і економічних кордонів, а також 
проти абстрактного поняття глобального капіталу, що невідворотно колонізує політику» [1, с. 88]. 

На початку XXI ст., коли світ став цілісною системою практично за всіма основними 
параметрами суспільного життя, окремі країни і народи фактично не мають можливості вибору: 
брати чи не брати участь у глобалізації. Вони приречені на таку участь природним ходом подій, бо 
не тільки не можуть змінити місце свого проживання, а й ухилитися від інтеграції у світове 
співтовариство. Теоретично це, звичайно, можливо, але той, хто не вписується в економічні, 
політичні та культурні процеси глобалізації, хто бореться з космополітизмом, ставлячи понад усе 
свою національну винятковість, той свідомо прирікає себе на ізоляціонізм і відсталість. А це, крім 
серії негативних наслідків для певного народу, створює ще й загрозу світовій стабільності, 
оскільки у подібних країнах виникають найсприятливіші умови для міжетнічних зіткнень, 
організованої злочинності та міжнародного тероризму. 

Суспільство потребує абсолютно нової ідеї, яка б не заперечувала, а пристосовувалася до 
соціально-політичних реалій, яка б у суспільстві без кордонів могла зберегти і забезпечити 
співіснування значного розмаїття культур. Існуючі сьогодні реалії, однак, ще не знайшли 
свого висвітлення у певній політичній ідеології, але пошуки її тривають. Так, У. Бек наполягає 
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на тому, що після комунізму та неолібералізму виникла потреба у новій великій ідеї. І цією 
ідеєю може стати космополітизм. 

Відповідно до космополітичної парадигми, сучасне суспільство вступило у процес 
формування єдиної планетарної цивілізації, де окремі народи і країни втрачають статус 
автономних самодостатніх одиниць. «Століття націй-держав уже давно минуло і ми знаходимось 
напередодні нової імперської ери» – досить відверто писав у альманасі «Космополіс» французький 
політолог Ж.-М. Геєнно [див.: 9, с. 115]. У нашому столітті, на думку сучасного італійського 
дослідника Д. Арчібугі, державоцентристська парадигма змінилася на космополітичну, або, за 
його визначенням, на «європейську парадигму космополітичної демократії» [7]. 

Сучасний космополітизм пропонує етичний вимір соціальних і політичних відносин, 
звертаючи увагу на принцип індивідуальності. Він передбачає саморефлексивність поряд із 
повагою як власного культурного контексту, так і інших культурних цінностей, що не тотожне 
культурному релятивізму. 

Ідея космополітизму особливо набуває актуальності в контексті розуміння нелінійності 
буття. Упродовж усієї історії людства науковці намагалися систематизувати світ, звести все до 
однієї системи координат, виокремити спільне та його культивувати. Адже саме в такому світі 
легше керувати, легше підкоряти, такий світ простіше зрозуміти й осягнути. Але практика 
ілюструє недосконалість такого методу буття. Свідчення цього ми знаходимо кожного дня в усіх 
виявах людського буття та пізнання. Космополітизм же розриває ці кордони, випускаючи на волю 
особистість, її індивідуальність, мультикультуралізм, мультинаціоналізм. Він розкриває Світ і 
дозволяє розкритися перед Світом. 

Відштовхуючись від такого розмаїття Космосу, космополітизм постає як ідеологія 
впорядкованого та гармонійного громадянства, яке реалізується через єдність, цілісність і 
збалансованість Світу, а принцип космополітизму постає цілісною системою організації світового 
устрою, яка включає в себе взаємопов’язані елементи і механізми функціювання світового соціуму 
на засадах космополітичного світогляду. 

Науково-філософська спільнота активно опрацьовує ідеї синергетики (І. Добронравова, 
О. Астаф’єва, Є. Князєва) тоталогії (В. Кізіма), в яких домінуючою є думка про глибинний 
взаємозв’язок структурних компонентів соціальної системи, кожен компонент якої є цілісним 
утворенням та забезпечує внутрішній зв’язок складових частин системи. Проектуючи вказану 
тенденцію на проблему космополітичного, можемо сказати, що її розв’язання її лежить у площині 
повноцінної та продуктивної комунікації, співпраці між окремими людьми, соціальними групами, 
етносами, державами і культурно-цивілізаційними структурами. 

Космополітизм як культурна концепція та ідеологія стоїть на позиції нехтування 
національним. У його теоретичному арсеналі знаходимо абсолютне у статусі безпосереднього. 
Космополітична позиція ґрунтується на постулаті, що абсолютне як завершеність можна втілити у 
чуттєво-матеріальні, предметні форми. Цим космополітизм демонструє абстрактний теоретичний 
підхід до розв’язання проблем взаємодії національних культур.  

Космополітична тенденція виявляється як внутрішня вимога, як потреба національних 
спільнот у взаємозближенні. Сучасна форма космополітизму виражає вищий щабель розвитку 
національної ідеї народу, інтереси якого виходять за межі своєї етнічної території. 
Космополітичний світогляд лише на словах заперечує національність, а насправді ж утверджує її. 
Він виріс із національного, а тому є не так загальнолюдським, як національним витвором. 
Глибокий екзистенціальний характер національного виявляється в тому, що всі космополіти 
мають національне обличчя, навіть якщо вони цього не усвідомлюють. А тому національне слід 
визнати органічною частиною загальнолюдського [див.: 4]. 

Світове поширення космополітичних принципів – необхідна умова появи космополітичної 
ідентичності. Доки людство розділене глибокими соціальними, політичними й економічними 
розколами, які існують нині, неможливо передбачити формування космополітичної ідентичності 
поза межами привілейованої еліти. Механізми космополітичного представництва у сфері 
політики, а також пов’язані з ними інституції та політична культура залишаються здебільшого 
невизначеними. Можливо, виникнення космополітичної ідентичності згодом буде сприяти 
створенню космополітичних інституцій з законодавчими, виконавчими та судовими 
повноваженнями. Сьогодні не лише національні та локальні інтереси, а й міжнародні та 
транснаціональні беруть гору над спільними інтересами всього людства і тільки іноді визначають 
якийсь загальний глобальний інтерес [див.: 3]. 

Космополітизм орієнтується на світ і вважає любов до націй перешкодою на шляху визнання 
свободи і рівності для всіх. Космополіти часто нехтують роллю національної держави, яка надає 
права людині на своїй території, і недооцінюють роль національної ідентичності, яка забезпечує 
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почуття солідарності та спільної мети. Дотримання космополітичної позиції не означає зречення 
від національної ідентичності, це скоріше додавання до неї космополітичного пласта. 

Космополіти не асоціюють поняття «Батьківщина» з політичним режимом або суспільним 
ладом, ставлять права та інтереси особистості вище від прав та інтересів держави, підтримують 
уявлення, що держава свого часу була створена для захисту прав своїх громадян і має відстоювати 
їх інтереси, а не громадяни мають жертвувати чимось заради інтересів держави [див.: 5]. 

Узагальнивши існуючі визначення, космополітизм можна трактувати як широку та 
суперечливу сукупність різних соціально-політичних орієнтацій – від взаємодії та зближення 
народів і держав до нігілістичного ставлення до національної культури і традицій. 

Водночас дослідник У. Бек зазначає: «Я сумніваюся, що космополітичні суспільства є менш 
етнічними чи історичними, ніж національні. Але космополітизму бракує орієнтації, можливо через 
те, що він є настільки ширшим, включає так багато різних груп людей із суперечливими 
традиціями і звичаями, розрізненими надіями і страхами, так багато явних технологічних і 
наукових можливостей і ризиків, з якими люди ще не зустрічалися» [8]. 

Висновок. В основі космополітизму може лежати не стільки відсутність патріотизму, 
нехтування національними цінностями чи небажання дотримуватися традицій, скільки прагнення 
уникнути державно-політичних обмежень, наприклад, вільно обирати країну проживання або 
лояльне і толерантне ставлення до розмаїття існуючих культур. 

Саме тому необхідними і своєчасними є ґрунтовний аналіз і систематизація 
космополітичних орієнтацій, принципів та позицій, створення цілісної політичної ідеології, 
здатної відповісти на серйозні виклики сучасності. Теорію космополітизму можна вважати давно 
очікуваною, проте, ще недостатньо визначеною та обґрунтованою відповіддю на сьогоденні 
виклики глобалізованого світу. Нині космополітизм є сукупністю суперечливих поглядів і 
орієнтацій, котрі потребують систематизації та оформлення в цілісну доктрину, в результаті чого 
він утвердиться перед світовою спільнотою у вигляді нової політичної ідеології сучасності, 
здатної забезпечити природний баланс єдності та різноманіття, досягнення якого має бути 
основною метою сучасного демократичного суспільства. 
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Summary  
Sarakun L. Cosmopolitanism: Ideological Interpretation of the Phenomenon. The article considers the 

ideological interpretation of the phenomenon of cosmopolitanism. A comprehensive analysis of the phenomenon 
was made. The author studies the problems of globalization, cosmopolitanism and nationalism, prospects of their 
development in the context of understanding nonlinearity being. At the core of cosmopolitanism may lie not so much 
a lack of patriotism and national values neglect or unwillingness to adhere to tradition, as the desire to avoid the 
public and political constraints, for example, to freely choose the country of residence or loyalty and tolerance for 
diversity of existing cultures. Keywords: cosmopolitanism, globalization, nationalism, nonlinearity being. 
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СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ В УМОВАХ СУЧАСНИХ  
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УКРАЇНІ 

  
Розкривається особлива значимість соціальних інновацій в оптимізації системи соціального простору 

в сучасних умовах. У контексті соціальних змін соціальні інновації, звільнені від традиціоналізму та 
консерватизму, також змінюють систему всіх взаємодіючих компонентів соціуму. Ключові слова: українське 
суспільство, соціальні інновації, суспільно-політичні трансформації, особистість. 

 
Актуальність.   Перспектива України залежить від інтеграції її основних соціальних сил та 

вияву їх інноваційності в усіх сферах соціальних відносин. Лише включеність у процес 
реформування основних соціальних груп суспільства забезпечить завершення модернізації 
системи та формування нових соціальних інституцій. І в цьому зв’язку аналіз соціальних інновацій 
є важливим соціальним запитом і значущою теоретичною проблемою. 

Щоб виявити сфери, де інновації здатні реалізувати максимум можливостей, слід поставити 
запитання: «Чого не вистачає, щоб зробити ефективним те, що вже стало можливим?», «Який 
невеликий крок перетворить наші результати?», «Яка невелика зміна здатна змінити 
результативність усіх наших ресурсів?». 

Мета роботи – розкрити особливу значимість соціальних інновацій в оптимізації системи 
соціального простору в сучасних умовах та запропонувати авторське розуміння цього процесу. 

На думку Б. Санто, «інновація – це людська потреба і за своєю мотивацією нормальне 
природне явище» [1, с. 164]. Тому можна говорити про її концептуальний характер. 

Р. Драккер визначав інновацію, як зміну звичного способу життя і способу мислення, 
внесення рухливості в кінцевий економічний порядок, більш високий рівень невизначеності й 
ризику, підприємливості й творчості [див.: 2; 3].  

Найбільш інтегроване й об’єктивне пояснення інновації, на наш погляд, дає Н. Лапін, який 
вважає, що нововведення «визначається як комплексний процес утворення, поширення та 
використання нового практичного засобу (нововведення) задля нової (або кращого задоволення 
вже відомої) потреби людей; водночас це є процес пов’язаних із цим нововведенням змін у тому 
соціальному й речовому середовищі, в якому здійснюється його життєвий цикл» [4, с. 7].  

Основна частина.  Як ми знаємо, світ не зводиться лише до техніки і технології. 
Вдосконалення управління також здійснюється через введення інновацій. Їх реалізація в 
організаційно-управлінській сфері має чимало подібного до нововведень у руслі технічного 
прогресу. Нові організаційні структури, методи прийняття рішень, способи стимулювання тощо 
також спочатку розробляються фахівцями, освоюються, поширюються і так само, як і нові 
прилади, технологічні системи стикаються з людськими інтересами. Що ж поєднує ці важливі 
зміни, такі несхожі між собою? Те, що в усіх перелічених випадках здійснюється діяльність 
оновлення. Засобами ж такого перетворення постають заміни одних елементів на інші, або 
додаткові до тих, які вже стали новими. Виявляється, що подібна діяльність у всіх сферах життя 
соціуму має спільні риси і закономірності. Всюди спочатку визначається мета змін, розробляються 
конкретні нововведення, а потім процес адаптується та поширюється, доки, нарешті, «відмирає», 
вичерпуючись морально чи фізично.  

Як правило, новації змушені долати інерцію порядку, що склався. Для цього потрібні 
однотипові заходи. Майже завжди виникає проблема наслідків – бажаних і небажаних, 
передбачуваних і непередбачуваних. Отже, кожна інновація в чомусь дуже важливому схожа на 
будь-яку іншу, де б вона не здійснювалась. Інновації присутні в багатьох цілеспрямованих змінах. 
А якщо казати точніше, саме з інновацій і складаються справжні зміни в соціумі. Інакше кажучи, 
інновації – «клітинки» керованого розвитку цілеспрямованих змін. 

В умовах трансформації суспільного розвитку інновації в різних сферах соціуму стають 
дедалі більш істотними і безперервними. Оскільки робота, пов’язана з їхнім здійсненням, вимагає 
професіоналізму, спеціальних знань і навичок, то закономірно, що формується специфічна, 
відносно самостійна галузь знань – інноватика. 

У широкому розумінні інновації постають як форма керованого розвитку. Що це означає? 
Існує велика кількість змін, які виникають стихійно, нецілеспрямовано. Тут і непередбачувані 
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наслідки з цілком осмислених рішень, тут і непередбачувані події та обставини, які складаються 
мимоволі. Зрозуміло, що вони не належать до числа нововведень. Тобто не весь наш розвиток 
скерований, не всі зміни плановані. 

Але і в керованому секторі розвитку не все здійснюється через інновації. Наприклад, 
поступове чи разове зростання однієї й тієї ж риси чи якості самі собою ще не є інноваціями. Не 
можна віднести до них ремонт, заміну обладнання, приміщення, робітників. Призначення нового 
керівника не є інновацією, але нею є, наприклад, впровадження нової посади. 

Інновація – це така комплексна цілеспрямована зміна, яка вносить у середовище 
впровадження нових відносно стабільних елементів. Ці елементи можуть бути суто матеріальними 
чи соціальними, але кожен з них сам собою – лише нововведення, тобто предмет інновації. 
Інновація це сутність процесу, тобто перехід якоїсь системи з одного стану в інший. Ось, власне 
кажучи центральна проблема інноватики як науки. Але перехід тут включає інноваційні та 
контрольовані зміни. Тож інновація як цілеспрямована зміна стану об’єкта і як процес створення 
нововведень – предмет досліджень інноватики. 

Класифікація інновацій за різними підходами повинна не лише конкретизувати структуру 
об’єкта, а й виявити  проблемні зв’язки щодо взаємодії між різними типами інновацій. 
Проблемний характер таких співвідношень і є головним результатом діючої систематизації: а) за 
типом нововведень; в) за механізмом здійснення; с) за особливостями  інноваційного процесу. 

У кожному з цих підходів будуть визначені додаткові, більш детальні поділи. Типологію 
можна будувати за різними підходами, але остаточної класифікації навряд чи можна досягти. 
Можливості тут необмежені (невичерпні). Підходи можуть бути досить різноманітними. При цьому 
одна й та ж сама інновація може опинитися більше ніж у двох типових групах. Загальновизнаним у 
теперішній час вважається поділ інновацій на матеріально-технічні та соціальні. 

На відміну від матеріально-технічних, соціальні інновації недостатньо вивчені. Тому на їх 
особливостях потрібно зупинитися. До соціальних інновацій належать: наукові, науково-технічні, 
організаційно-керівні, правові, комплексні (залежно від закономірностей їх виникнення, типу 
нововведень, їхнього потенційного ефекту). 

Наукові інновації – це процес формування нового наукового напряму, або використання 
досягнень однієї науки в іншій галузі [див.: 5, с. 160]. Як приклад, можна навести такі нові напрями, як 
як медична і економічна кібернетика, космічна біологія і космічна хімія, що виникли внаслідок 
інтеграції різних наукових дисциплін. Науково-технічна інновація – це комплексний процес, реалізація 
науково-технічних нововведень упродовж інноваційного циклу. Організаційно-керівна інновація – це 
процес прийняття нової процедури керівництва, форми організації праці, оргструктури, системи 
прийняття рішень, докорінно відмінних від тієї, яка раніше функціювала [див.: 6]. 

Соціальні інновації – це процес реалізації заходів, спрямований на зміну взаємовідносин у 
різних соціальних групах, системах, покращення умов праці, зміна економічних, екологічних, 
культурних і політичних аспектів. Вважається, що соціальні інновації здійснюються особливо 
важко, оскільки невизначеність їхніх параметрів і результатів дозволяє імітувати необхідні зміни 
без фактичної реалізації. Така «свавільність» цих нововведень порівняно з технічними навряд чи 
може бути усунена підвищенням вимогливості та контролю. Шукати джерела їхньої ефективності 
потрібно в інших чинниках. 

Отже, у соціальних інноваціях порівняно з матеріально-технічними: 
– тісніший зв’язок з конкретними суспільними стосунками і діловою культурою. На це не 

можна не звернути увагу, бо одні й ті ж самі нововведення можуть по-різному себе виявляти в 
країнах, близьких за своїм суспільним устроєм, а також у різних регіонах; 

– ширша сфера застосування, тому що впровадження технічних нововведень часто 
супроводжується неодмінними керівними, економічними й іншими змінами, але самі собою ці 
інновації не завжди потребують нового технічного оснащення. Тому, освоюючи нове обладнання, 
доводиться одночасно планувати відповідні організаційні зміни. І чим більш радикальні технічні 
інновації, тим більших змін в організаційних зв’язках і нормах вони потребують; 

– міцніша залежність використання нововведень від групових і особистих якостей 
користувачів. Оскільки суть таких інновацій полягає у введенні й очікуванні нових зразків 
службової поведінки робітників, то відомі коливання, різноманітність цієї поведінки 
відображаються і на втіленні інновації; 

– малоймовірні переваги, як у випадку з технічними нововведеннями; 
– складніше підрахувати ефективність. Річ у тім, що експерименти, випробовування 

доводиться проводити не в лабораторних умовах, а на діючому об’єкті. Звідси й труднощі 
виокремлення в загальному результаті вкладу даного нововведення, особливо, коли мова йде 
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про новий зразок поведінки або форми відносин. Можливо, тут прихована одна з причин 
застарілої хвороби соціальних нововведень, а саме загроза переродження їх у старі форми, 
повернення до попередньої суті; 

– відсутність стадії «виготовлення», яка зазвичай важко проходить у технічних 
нововведеннях. Процедура «виготовлення» тут збігається з проектуванням. Це дозволяє уникнути 
переходу інноваційного процесу з однієї галузі в іншу, прискорює процес створення інновації; 

– своєрідність феномена «винаходу» порівняно з більшістю технічних нововведень, які 
сприяють особливій авторській активності в їхньому проходженні на всіх стадіях. Радикальні керівні 
нововведення, як правило, розробляються та проектуються колективно з багатьма узгодженнями. 
При цьому новизна часто буває не «лабораторного», а «польового» походження, з передового 
досвіду, знахідок практиків. Тому реальна база виникнення соціальних ініціатив виявляється 
набагато ширшою і різноманітною, в тому числі й поза межами кола професійних розробок; 

– наявність у таких нововведеннях своєї ціни. Відносно невеликі витрати коштів, матеріалів, 
обладнання при створенні й тиражуванні новацій не означають істинної дешевизни. Предметом 
змін у цих нововведеннях стають самі робітники, їхнє становище, статус, звички, відносини. 

Одним із засобів побудови механізмів і систем управління інноваціями є діяльнісний підхід, 
який дозволяє перейти від множини розрізнених інноваційних процесів до специфічної 
«інноваційної діяльності», яка має стабілізаційну структуру, та «інноваційного типу діяльності» як 
найбільш розвиненої форми діяльності [7]. 

Більшість дослідників трактують діяльність, яка реалізується учасниками інновацій, не 
зіставляючи її з соціально-філософським розумінням діяльності, що у свою чергу звужує тлумачення 
інноваційної діяльності та закриває шляхи до цілісної теоретичної концепції. На наш погляд, ця 
реальність створює передумови для того, щоб сформулювати таку концепцію. Як першооснову 
візьмемо такі твердження: інновації – то процес, сутність якого складає інноваційна діяльність, 
іншими словами, інновації є формою інноваційної діяльності. Значення такого визначення полягає 
передусім у тому, що воно дозволяє пов’язати всю проблематику інновацій з найбільш 
«універсальним, реальним процесом, який складається із сукупності дій та операцій – діяльністю». 

Сучасна наука трактує діяльність як спосіб людського буття у світі, що є не просто 
результатом біологічного рефлексу, а умисним, цілеспрямованим. Під інноваційною діяльністю 
ми розуміємо вид діяльності, пов’язаний з трансформацією ідей у новий, удосконалений продукт, 
технологічний процес або новий підхід до соціальних послуг. Тому інноваційна діяльність 
передбачає цілий комплекс наукових, технологічних, організаційних, фінансових заходів. У цьому 
зв'язку, в широкому розумінні, інноваційна діяльність означає різнобічний процес створення 
людиною умов свого існування і розвитку, процес перетворення соціальної реальності відповідно 
до суспільних потреб, мети і завдань. 

Цілком очевидно, що інноваційна діяльність – це специфічна форма активного ставлення 
людини до навколишнього середовища, зміст якої становить його доцільна зміна та перетворення. 
Цей зміст реалізується основними структурними елементами інноваційної діяльності. 

Соціальна дія постає особистністно-значимим актом, у якому індивід – активний бік 
інноваційної діяльності, її суб'єкт. Активність суб'єкта може бути наслідком впливу соціального 
середовища та внутрішньою властивістю. Але головним є те, що суб'єкт творить себе сам, і 
історія людства є не чим іншим, як історією подібної творчості, що включає як матеріальні, так і 
духовні аспекти людської діяльності. 

Аналізуючи питання про співвідношення понять «активність» і «діяльність», потрібно мати 
на увазі нерозривну єдність розвитку індивіда з доцільністю його вчинків і спрямованістю дій. 
Відмінність у змісті діяльності й активності полягає в тому, що діяльність певним чином завжди 
цілеспрямована, доцільна; а активність поза діяльністю таких характеристик не має. Активність 
виявляється у певних соціальних діях, не спрямованих на мету і не пов'язана безпосередньо з нею. 

В аналізі інноваційної діяльності потрібно розрізняти сутність інноваційної діяльності та 
інноваційну діяльність як сутність людини. У першому випадку вона постає як об'єкт, який 
виокремлюється в системі існуючого, а в іншому – трактується як притаманна суб'єктові здатність, 
через яку він себе реалізує. Сутність інноваційної діяльності як такої випливає з людської 
суб'єктності, тоді як сутність самої людини бере свій початок в інноваційній діяльності, механізм 
якої складає спосіб людського ставлення до сутнього. 

 Інноваційна діяльність, отже, розкривається у двох напрямах: як загальна основа, 
субстанція історичного процесу, що характеризує його суб'єктивно як людську діяльність, якій 
притаманний людський зміст, доцільність, і як знаряддя формоутворення світу, що акумулює в 
собі природні процеси і природні властивості. Здатність до діяльності – те саме, що й здатність 
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бути людиною. Це необхідна умова причетності індивідів до будь-яких історично та предметно 
відокремлених видів діяльності. Індивіди стають особистостями не тому, що виконують певне 
коло обов'язків, а навпаки, тому, що вони здатні виконувати їх виключно як особистості.  

Кожна сформована потреба діє з силою об'єктивної доконечності, змушує індивіда шукати, 
створювати засоби її задоволення. Не випадково К. Маркс і саму діяльність із задоволення потреб 
визначив як потребу, оскільки лише в діяльності і через неї виявляється життєво необхідне 
значення потреби. Потреба і діяльність щодо її задоволення – два стани одного процесу активно-
діяльністного ставлення суб'єкта до об’єкта. Потреба – мобілізація внутрішніх сил, які знаходять 
своє діяльнісне вираження в процесі практичної фізичної дії. В цьому розумінні правомірно буде 
сказати, що потреба – це стан діяльності, а діяльність – стан потреби. Із визначення потреби як 
активно-діяльнісного стану суб'єкта логічно випливає і її визначення як практичної діяльністної з 
реалізації доконечності, причому доконечночті подвійного значення: з одного боку – 
доконечності задоволення суб'єктом своїх потреб як важлива умова відтворення свого життя, з 
іншого – практично реалізується об'єктивна доконечність, яка знаходить своє місце в предметі 
діяльності, в його властивостях і закономірностях. 

Предметна спрямованість знаходить своє відображення в ряді специфічних рис. 
По-перше, потреба є формою суб'єктно-об'єктного зв'язку, одним із елементів якого є 

суб'єкт як носій потреби, її «творець» і «споживач», іншим елементом є предмет, на який 
спрямована потреба. 

По-друге, потреби виражають внутрішні вимоги організму в цих життєвих умовах. Тому їх 
можна трактувати як своєрідне відображення цих умов. Специфіка потреби як форми 
відображення полягає в тому, що вона є віддзеркаленням стану організму. Тому в потребі 
відбивається не лише предмет споживання, а й ставлення індивіда до цього предмета. Потреба 
сама є формою цього ставлення. 

По-третє, сформована потреба є і джерелом, і початком активного ставлення суб'єкта до 
об'єкта. Переживання потреби виражається в бажанні індивіда як суб'єкта потреби практично 
зняти внутрішній конфлікт, розрядити напругу, отримати задоволення та відносне заспокоєння. 

Потреба, отже, не пасивний стан суб'єкта, вона – початок і джерело його активності, початок 
діяльності щодо її задоволення. 

Висновки. Політичні та економічні зміни, які склалися в українському суспільстві, 
принципово змінюють систему соціального простору. Нинішнє суспільство можна визначити як 
нестабільне, якому притаманні альтернативні шляхи подальшого розвитку. Інновація – важливий 
елемент розвитку суспільства. Успіхи окремих людей та організацій, цілих народів і країн 
значною мірою залежать від їхньої здатності продукувати і сприймати різного роду інновації. 
Схильність до інновацій базується не на вивіреному досвіді, а на очікуванні нового.  

 
Література 

1. Санто Б. Инновация как средство экономического развития / Пер. с венг. – М. : Прогресс, 1990. – 296 с. 
2. Drucker P. Managmenttasks, responsidilities, practices / P. Drucker. – L., 1979. 
3. Drucker P. New form of workorganisation / P. Drucker. – Generea, 1979. 
4. Лапин Н. И. Интенсификация информационных процессов – стратегическая задача теории и практики 

нововведений / Н. И. Лапин // Инновац. Процессы. – М. : ВНИИСИ, 1982. – 149 с. 
5. Шуст Н. Б. Інновація як соціальний феномен / Н. Б. Шуст // Нова парадигма. 2001. – Вип. 19. – С. 201-208. 
6. История теоретической социологии ХХ века. Стабилизационное сознание и социологическая теория в 

век кризиса. – Академический Проект, Гаудеамус, 2010. – 312 с. 
7. Социология. Энциклопедия / [cост. А. А. Грицанов, В. Л. Абушенко, Г. М. Евелькин, Г. Н. Соколова, О. В. 

Терещенко]. –  Мн. :  Книжный дом. 2003. – 1312 с. 
8. Смелзер Н. Социология / Н. Смелзер ; [пер. с англ.]. – М. : Феникс, 1994. – 688 с. 
9. Shust Natalia. Ukrainian higher education / N.  Shust  // International Initiatives, Washington, DC, 2009. – Р. 15-21. 
 

Summary 
Shust N. Social Innovations in Terms of Contemporary Social and Political Transformations in 

Ukraine. In the article raises a special significance for social innovations in optimization   of   social   sphere   
in modern conditions and  offers  authorship concept. In the conditions  of social change social innovation free 
from traditionalism and conservatism, as well as actively edit system of interacting components of society. 
Keywords: Ukrainian society, social innovation, socio-political transformations, personality. 
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ORTEGA Y GASSET AND HIS PROJECT FOR REFORMING HUMANITIES  
DURING THE POST-WAR PERIOD OF EUROPEAN RECONSTRUCTION 

 
“History is a system – the system of human experiences 

 that are unique and inexorable chain” 
Ortega y Gasset. History as a system (1941) 

 
This paper studies the philosophical proposal of cultural reconstruction urged by Ortega y Gasset in immediate 

post war Europe which could not prosper in Spain due to the peculiar circumstances of the Franco Regime. The 
madrilenian philosopher was convinced that a reform of the Humanities was the intellectual task required by the after-
war ruin of Western civilization. So, this article presents Ortegas’ program of an Institute of Humanities (1948-1950), 
and makes a general approach to his idea of Humanities and its reform, the real core of his proposal for cultural 
reconstruction. Keywords: cultural reconstruction, H.Ortega y Gasset, the humanities, reform.  

 
This work deals with the philosophical proposal for cultural reconstruction made by Ortega y Gasset in 

the period just after the war in Europe, which was not able to prosper in Spain due to the peculiarities of 
Franco’s Regime. The Madrid-born philosopher was convinced that the reform of humanities was an 
intellectual task that was required by the ruinous present of western civilization. In my essay, I will present 
Ortega y Gasset’s project for an Institute of Humanities (1948-1950), and I will make a general approximation 
to his idea of the humanities and its reform, the core of his proposal for cultural reconstruction.  

The most profound cultural initiative undertaken by the Second School of Ortega in Spain after the 
end of the Second World War, both for the range of actuation and for the philosophical and intellectual 
content that gave it meaning, was the start of an Institute of Humanities in 1948. Previously, in June1947, 
he had intended to publish the first issue of a new magazine, entitled Studies of Humanities, which did not 
get published because among other reasons of the delay in handing in some compromising articles. 

 
І. The Ortega project for an Institute of Humanities.  

Ortega openly presented his project for an Institute of Humanities in the first and only issue of the 
Bulletin of that institution. The Institute was not intended to be a university or cultural faculty, with its 
three modalities of activity, courses, investigations and colloquia; or a professional faculty; but more a 
scientific faculty dedicated to investigation and interdisciplinary work on the “human sciences”. Its 
objective was to consolidate a nucleus of investigators, whose results could be opened up to a wider circle 
of studies through colloquia-discussions.  

The Institute aspired to develop privately a reform of humanities, without taking a stance open to 
the public opinion of the Francoist Regime about national matters. Humanities are human realities and 
their knowledge: the Human Sciences of the human being. Their reform is the implementation of the 
methods and knowledge that are focused on human beings and their actions. Ortega gave the term 
Humanities this wide meaning that encompasses mutatis mutandis the knowledge areas that we today 
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classify under two distinct titles, Social Sciences and Humanities, to which we impose the meaning of 
Humanity itself (Humanitas) or excellence and human exemplarity. 

“The scientist is a specialist, but science is not”, wrote Ortega, who insisted in the interdisciplinary 
character of the scientific community, nucleus of the Institute; the only way to overcome the problems 
derived from the inescapable specialization of its members. The lack of knowledge of concepts of other 
social sciences, implicit in the speciality itself, usually derives in an irresponsible specialism of the 
scientist. On the other hand, the vigour of humanities or human sciences supposes the systematization of 
them in their idiosyncratic unit.  

The Institute of Humanities functioned during the courses from 1948 to 1950, but did not fulfil the 
Ortega’s expectations from the project, nor did it contribute to the development of its programme. It did not 
bring together the expected scientific community, nor did it receive the necessary economic support. On the 
contrary, the attacks and negative comments strengthened, the falsifications and manipulations worsened; 
and in fact the creative tendencies that were solidifying at that time took paths more in tune with the Regime 
and the technocratic signs of the times. His disciple Xavier Zubiri, with the support of the banker Juan 
Lladó, had started up his own philosophical project in the Society of Studies and Publications. Within the 
official scientific institutions unstoppable scientifistic tendencies were developed opposed to the Ortega 
programme, such as the Institute of Political Studies which gave rise to the Sociology courses of Francisco 
J. Conde and Enrique Gómez Arboleya in which the positive tendency ended up imposing itself which 
presided over the constitution of this science in Spain; or such as the section of Philosophy and History of 
Science, started by Rey Pastor and Laín Entralgo in the Institute of Philosophy of the CSIC, which brought 
together philosophers and scientists, interested in questions of history and fundamental aspects of sciences, 
to develop aspects of formal logic, epistemology and the philosophy of nature. The first course of the 
magazine Theoria (1952-1955) took place in this circle, before the reception of analysis that imposed a 
strong naturalist tendency in the field of logic and the theory of science: 

“Ortega –writes Julian Marias, the disciple who was closely involved in the launch of the Institute- 
se sintió fatigado de los esfuerzos necesarios para poder seguir adelante, de las resistencias que 
había que vencer, tal vez de la escasez de las ayudas que parecían obligadas. Por otra parte, la 
demanda que se ejercía sobre él desde otros países, particularmente desde Alemania, le movía a 
viajar.” (Marías: 1998) 
In 1950, the Institute of Humanities got stuck in a dry spell despite the success that accompanied 

Ortega’s public courses, both when he discoursed About a new interpretation of universal History… in 
1948-1949, and the one dedicated to Man and the People in 1949-1950. The Ortega programme for reform 
of the humanities did not manage to become rooted in the Spanish cultural and academic circumstances that 
led into the fifties, neutralized by the traditional national catholic tendency and the scientifistic and 
technocratic tendency of the reformists. This project of the Institute of Humanities was not successful in the 
USA or Germany either, where it was not supported and it did not even start up. But let us see, although it is 
just a glimpse, what was the meaning in Ortega’s mind of his projected reform of humanities.  

 
II. Ortega and the reform of Humanities. 

The young Ortega very soon distanced himself, after his first trip to Germany, from the traditional 
mimesis, represented by Menendezpelayism and Jesuitism, which tended to identify Greco-Latin 
classicism with simple classicism, and to reduce humanities to the more or less creative repetition of 
Renaissance Humanism, dominated by grammar and classic Philology.  

In the period of interest to us, the master of the Madrid School more strongly represented a 
historical conception of humanities, inscribed in the tradition of German Philosophy that was developed 
from historicism, reconsidering the question of the sciences of the spirit (Geisteswissenschaften): 
Vitalism and German Existentialism (Existenzphilosophie), Neo-kantianism, Phenomenology and 
Hermeneutic Ontology, Historicism, especially Dilthey. According to Ortega, humanities, that is, the 
human sciences, are historic sciences, and reforming them consists in reconsidering these as a systematic 
and specific development of historic reason. 

In Ortega’s work, reform of humanities is a development of the topic of our times, encapsulated in 
overcoming modern idealism beyond Positivism, which is substantiated in the post-war circumstances as 
the topic of the world under reconstruction “whose principles have been broken”. Thus, this Ortega 
programme for reform is in reality a product of our times, resulting from his affirmation of the precedence 
of historic reason in response to the dissolution of the western belief in reason, highlighted by the crisis of 
European Sciences. It is, therefore, a dawning of historic reason that not only postulates new Human 
Sciences and the reform of all of them in the systematic unit of that reason, but which subjects a wider 
and more diversified concept of science that suppresses logical-mathematical rationality, and its 
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applications to knowledge of the matter, to the human sense (for Ortega there is none other) which they 
reveal. In History as a system (1941) he wrote:  

“… [once lost belief in reason] se ve el hombre forzado a hacer pie en lo único que le queda, y 
que es su desilusionado vivir. He aquí por qué en nuestros días comienza a descubrirse la gran 
realidad de la vida como tal… nos encontramos, pues, en una disposición que podía denominarse 
“cartesianismo de la vida”…El hombre enajenado de sí mismo se encuentra consigo mismo como 
realidad, como historia. Y por vez primera se ve obligado a ocuparse de su pasado, no por 
curiosidad ni para encontrar ejemplos normativos, sino porque no tiene otra cosa…. Por eso es la 
sazón, esta hora presente, de que la historia se instaure como razón histórica.” (Oc. VI, 80-81). 
The radical reality which is individual human life is not being, but contingent happening. However, 

this historic happening is not irrational, because human life is action with sense (work), it is systematic, 
composing an argument with a certain rationality. On this primary rationality of life that constitutes 
historic reason depends the sense of any other rational order invented by the human mind. Well, human 
sciences are ordered to constitute the organic system of historic reason, especially historic science which 
is the human science par excellence. 

Historic reason of the human realities that operate radically in all human sciences, and fully in 
history, consists above all in narration of the history that reproduces human past, reconstructing the series 
of happenings that has brought them to the present in which they are interwoven. Historic reason is 
constituted in a discursive order of narrative character and in a paradigmatic way in historic science: 

“la narración es una forma de la razón en el sentido más superlativo de este nombre… la razón 
histórica… que no consiste en inducir ni en deducir, sino lisamente en narrar, es la única capaz de 
entender las realidades humanas porque la contextura de estas es ser históricas, es historicidad… la 
razón histórica es la base, fundamento y supuesto de la razón física, matemática y lógica que son no 
más que particularizaciones, especificaciones y abstracciones deficientes de aquella.” (Oc. IX, 1266) 

 Let us simply report this relation of hermeneutic basis that leads to the dependence on historic reason 
of all forms of rationality, and let us stop a moment in the reform of historic science that Ortega proposed. 

 
III. Historiology in the basis of human sciences. 

The origin and the historic changes of the collective substrate of beliefs successive generations of 
human beings have invented and from which they have lived, since the origin of humanity until the 
present, is the fundamental object of Historiology which appears to be inspired by Dilthey1, and is the 
historic Philosophy corresponding to “Historic Science” postulated by Ortega y Gasset.  

This Historic Science has a constructive-comprehensive character, Philosophical History which 
studies human reality from its origin until the present, on the basis of the documents and data provided by 
historic methods, applying the theories and methods of interpretation, required for the comprehension of 
human reality that these documents bring to light, and with full critical consciousness of the ontological 
and methodological assumptions acquired by its instrumentation. This constructive science starts where 
positive historiography, which provides documentation and data, ends; and it does so selecting and 
analyzing under the light of historiology the “crucial” data that are “decisive”, because a whole historic 
period depends on them, and because they refer to decisions and intentions of a person or a group of 
people. Historic science, in short, constructs in a comprehensive way, discovering human reality “in acts 
of comprehension and not simply in mechanical operations” in which methods are applied that supplant 
and manipulate it (Oc. V, 239).  

If Historic Science supposes historic Philosophy or Historiology, in turn this universal historic 
doctrine has to be developed in communion with that and from its implications. Historiology does not 
wish to be a Philosophy of history that injects categories or dialectic processes into historic reality, nor 
Logic of history that a priori elaborates forms or methods that make it possible. Historiology proceeds in 
connection with Historic Science itself, through “an immediate analysis of res gesta, of historic reality” 

                                                 
1 “ «Ein Verfahren dieser Art mit geschichtlichen Tatsachen ist dem geradezu entgegengesetz, welches den vom 
Geschichtsschreiber schon künstlerisch gruppierten Stoff irgendeiner Presse unterwirft, um ihm seine Quintessenz zu entlocken, 
oder ihn mit irgend welchen philosophischen Wahrheiten zusammenentreten lässt, um ein neues Produkt, Philosophie der 
Geschichte. Dies ist eine neue Art von Alchemie, von Stein der Weisen... Der Philosoph muß die Operationen des Historikers am 
Rohstoff der geschichtlichen Überreste selber machen. Er muss zugleich Historiker sein.» (Dilthey, Gesammelte Schriften, B. V. 
Einleitung in die Philosophie des Lebens, s. 35-36). 
This is something else, something completely different. It deals with history and nothing more than history. But a history that 
becomes itself, that reaches its peak as a work of knowledge.” (Oc. IX, 2009, 727)  
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(Oc. V, 245); and it is Philosophy of genesis and the historic sense of the belief systems in which the 
invariable ingredients that are the “radical structure” of historic life are discriminated: 

“… esta realidad histórica se haya en cada momento constituida por un número de ingredientes 
variables y un núcleo de ingredientes invariables –relativa o absolutamente constantes. Estas 
constantes del hecho o realidad históricos son su estructura radical, categórica, a priori… la 
determinación de ese núcleo categórico, de lo esencial histórico, es el tema primario de la 
historiología.” (Oc. V, 240). 
In the Institute of Humanities course, dedicated to revising the Historiology that presupposes A 

Study of History by Arnold Toynbee, Ortega seems to understand that the historic entities with a universal 
destiny are the great civilizations, such as for example western civilization or European civilization –well 
he sees no further than the European predominance in western civilization, undeniable until the Second 
World War-, and that an “epoch” or historic field with meaning, complete, is “an epochal articulation of 
great civilizations”. In the civilizing network that makes up a historic epoch one civilization predominates 
or the conflict among several civilizations for this domination does. And, as we saw previously, an epoch 
is characterized by the belief system that controls its historic events, and the crises and historic changes 
are the result of the fluctuation and the change of belief system.  

In Ortega’s Historiology, historic reason understands in a narrative way the executive substrate of 
life that is not a logical system of ideas, but a historic structure of beliefs. The ideas of the intellectuals 
are not the governing principles of human action and history, but those of the people. In this way, Ortega 
makes effective a thought that has to do with the topic of our time –with overcoming modernity-, which 
appears in his work after The revolt of the masses –on becoming conscious of the domination of the 
masses, and their triumph over the intellectuals-, and which maybe we could formulate as the end of 
History of ideas and of the historic protagonism of the intellectuals. Historic life and its changes are not 
governed by ideas, but by beliefs, and by the changes in their collective state: 

“De aquí que se precise, en la situación actual de la humanidad, dejar atrás como fauna arcaica los 
llamados “intelectuales” y orientarse de nuevo hacia los hombres de la razón, de la revelación. 
El hombre necesita una nueva revelación.” (Oc. VI, 2010, 78) 

 The beliefs in which reality is revealed to life, are transmitted from generation to generation. The 
generations1 are the protagonists of history in as much as they are responsible for inventing, conserving 
and changing beliefs. There are conservative generations that continue with the beliefs inherited from 
tradition, but there are also decisive generations that break with their traditional beliefs, introducing new 
fundamental beliefs and so causing historic change. 

Beliefs are not habitus of individuals, or customs of societies, but social uses or, more precisely, 
the constitutive elements of public opinion of a society that is the use of the social uses that make it up. 
Ortega conceived the uses as social validities that come from the past, that is retrograde, that are imposed 
on the individual with the force of social pressure, and, in short, that are irrational, that is, they do not 
contain their reason for being in themselves. 

Historiology is a historic philosophy that shows philological-historical genesis of beliefs and thus 
demonstrates their historic justification. It encompasses from the beliefs of the first humans to the 
collective state of beliefs, in vogue at present, and consists of a narration that shows the revelation that 
gave rise to them, as well as their evolution in the language of people: 

“La razón histórica es pues ratio, logos, rigoroso concepto… [but] no acepta nada como mero 
hecho, sino que fluidifica todo hecho en el fieri de que proviene: ve cómo se hace el hecho. No cree 
aclarar los fenómenos humanos reduciéndolos a un repertorio de instintos y “facultades” –que 
serían, en efecto, hechos brutos, como el choque y la atracción-, sino que muestra lo que el hombre 
hace con esos instintos y facultades, e inclusive nos declara cómo han venido a ser esos “hechos” –

                                                 
1 In publications such as The theme of our time (1923), or About Galileo (1933), and in manuscripts published posthumously 
Theory of the generations (1933), The method of the generations (1933), y Landscape of the generations (1943), Ortega 
thematically develops his theory of the generations, which guided between 1913 and 1914 his first intellectual intervention as an 
agglutinating personality of the Generation of 14. This important concept of Ortega’s historiology was developed by disciples of 
his school, such as Julián Marías in The historic method of the generations (1949), and by Ortega scholars Francisco Ayala in 
Introduction to Social Sciences (1952), or like Pedro Laín Entralgo in The generations in History (1945), or by a member of the 
so-called Historic School of Ortega like Lafuente Ferrari in The basis and problems of the history of art (1952). Ortega’s theory 
of the generations was the object of Marxist criticism that interpreted it as an attempt at liberal impersonation of the “scientific 
theory of history”, of Marxist dialectic materialism, for example Jorge Semprún in “Ortega’s method of the generations and the 
objective laws of historic development” (Nuestras Ideas. Teoría, política, cultura, # 1, (1957), pages. 33-45) 
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los instintos y las facultades-, que no son, claro está, más que ideas –interpretaciones- que el 
hombre ha fabricado en una cierta coyuntura de su vivir.” (Oc. VI, 2010, 80-81). 
In writings such as Around Galileo (1933), Vives (1940), Juan Luis Vives and his world (1940), 

etc., Ortega writes essays about historiological approximation to western civilization in its transitional 
epoch from the Middle Ages, governed by the fides or belief in the God of the Bible, to the modern Age, 
dominated by belief in scientific-technical reason. And, as we have already said, he interprets the turn-of-
the-century crisis of sciences as a crisis of the modern belief in reason that preludes a historic change 
responsible for the coming of the belief in historic reason. The historic concept of belief is a key aim of 
these historiological approximations. 

What is the specific method of historiological knowledge of collective beliefs? The answer to this 
question requires above all taking into account that Ortega does not explicitly take this method as his 
central theme, but instead he only makes some observations on it in his writings, of which I will reflect 
three main ones here. Above all, as he writes in his course Historic Reason (1940), for Historiology it is a 
principle that “we can discover the beliefs of our fellows, present or past, although they do not 
communicate them.” (Oc. IX, 2009, 503) 

In the section “On the volatilization of a faith” (Oc. V, p.614-617) of his Vives (La Nación, 
December 1940), he insists that historians, the first thing they need to find out, to understand a person or 
an epoch, is their belief system. History thus becomes knowledge of depths, the beliefs are not on the 
surface, nor can they be accessed via the “psychologies and characteriologies and morphologies used up 
to now” (Ibidem), but are “latent” in the depths of historic life. The historian must become a “miner of 
humanities” (Ibidem, 616) who submerges in the latent substrate of life, to achieve the “blossoming of 
latent beliefs” (Ibidem). 

In History as a system (1941) he explicitly asks, “What method to use to establish the state of 
beliefs in a historic period”, to which he immediately responds that “there is no other method than to 
compare it with another or others. There higher the number of terms of comparison, the more precise the 
result…” (Oc. VI, 2006, 49). Historiology may be like archaeology in which the more historic 
civilizations it has been able to recover and reconstruct, the more reference points and models it has for 
comparing and reconstructing the new remains that are found in the depths of time; but without ever 
losing the proximate and interior perspective of the life that requires historic comprehension. 

  
IV. The reform of sociology in Man and People. 

Human sciences –Linguistics, Ethnology, Sociology, Economics, etc.- become flowing in the historic 
system of narrative reason, well, their aims receive their meaning of historic narration which reproduces 
their genesis, showing them in their happening. We’ll see this more slowly in the case of the human science 
that Ortega dedicated his second and last Institute of Humanities course to, that is, Sociology. 

The humanist sociology, which Ortega proposed in Man and People, is a historic radicalization of 
the functionalist sociologies of the social system, more specifically of the Sociology of Émile Durkheim, 
resulting from its integration into the historic system of narrative reason. During his Parisian exile, the 
Madrid-born thinker most probably studied Les Règles de la méthode sociologique, among other works of 
the father of French sociology, and was right to see immediately that he had proceeded in a misleading 
way when apportioning their own rationality to the social facts about the unsustainable invention of an 
inexistent collective conscience; with this glibness, having come to postulate that social facts are 
objective, impersonal, coercive things through certain contraint exterieur, not managing to think of them 
as social uses that are essentially irrational and incomprehensible in themselves. 

Ortega did not deny that some social facts can be significant, operative from the functional viewpoint, 
but insists that all of them are uses, whose reason for being necessarily goes back to the historic reason for 
which they came into being. He does not believe that functionality is a principle of sufficient reason in 
social ontology matters, nor does he think it too human that it should be so. We understand the sense of a 
social use when we repeat its genesis from the personal or interpersonal life that gave origin to it; well, 
personal life, and, from it, also interpersonal life that results from the interaction of an I and a you of two 
personal lives, are those that act with sense (or without it) and the ultimate source of the rationality of uses. 

For this, Ortega commences Man and People –which has more programme than system-, taking 
personal life as his central theme, and, above it, inter-individual life. And only after phenomenologically 
analyzing the “world” and the apparition of the “other”, does he enter the sociological field itself in the 
chapter entitled, significantly, “Suddenly the People appear”. Because the people are not a personal life, 
nor an interpersonal one, nor do they rise up from some type of conjunction or sum of these. People are 
homo sociologicus, a conglomerate of social uses, whose rationality does refer to the intentional action of 
personal life. Social rationality lies in the historic reason that shows in its fieri these mechanized 



 

 
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 756 – 757. Філософія 

 
116 

behaviours that are the uses, which mix them reproducing in a narrative way their geneses from the 
personal life that produced them with sense and put them into circulation. Ortega seems to be putting 
forward a narrative action theory for sociology in the forties. 

Ortega’s reform of humanities proposed something similar with the homo oeconomicus of 
Neoclassic Economics, in Ethnology, in Linguistics, and in the other human sciences, which wished to 
integrate into the organic system of narrative reason. 

 
V. Conclusive Reflection. 

 In the present configuration of knowledge and education, corresponding to the present evolution of 
global capitalism and of the technical base supporting it, Philosophy, along with History, philology and 
Arts are catalogued as humanistic knowledge typical of amusement, creativity and personal enrichment. 
The institutions that officially administer knowledge distinguish among scientific and humanistic 
knowledge and establish a performance-related tendency that awards the primordial role to exact and 
natural sciences, leaving humanities with the role of the black sheep of knowledge. The Lyotard of “Les 
problèmes du savoir dans les sociétés industrielles les plus développées”, who considers “incredulity in 
metanarratives” to be “postmodern”, wrote:  

“C’est egalement la perte de cette croyance [in metanarratives, both in the speculative of absolute 
knowledge and the moral of emancipation of mankind] que l’ideologie du “systeme” vient a la fois 
combler par sa pretention totalisante et exprimer par le cynisme de son critère de performativité» 
(Lyotard: 1979, 92)  
If the destiny of philosophy is linked in the present configuration of knowledge to the future of 

humanities, this seems to pass through some philological or philosophical reform of them. When one 
speaks of humanities in the Spanish cultural tradition, it seems that one is referring to the productions and 
values of Greco-Latin humanism, dominated by classical philology. Reformation of humanities, in this 
sense, consists of some type of repetition of this Greco-Latin humanism that renews classical philology 
and its products. Ortega who did not renounce taking advantage of the values of renaissance humanism, 
set himself beyond these humanities of classical philology, in the scientific dimension given to them by 
the Greco-Germanic tradition of Geisteswissenschaften. As we have previously suggested, humanities or 
human sciences are historic sciences, so their reform has to be reconsidered as a systematic and concrete 
development of historic reason.  

This humanities reform programme of Ortega, however, could not take root in the Spanish cultural 
and academic circumstances that headed into the decade of the fifties, neutralized by the tendency toward 
renaissance humanism of the traditional and the scientifistic and technocratic tendency of the reformists. 
Nor did it have any place in the times of the autism of the philosophical areas and the postmodern 
antihumanist hangover.  

Can the Ortega proposal for historicistic reform of humanities be recovered in this context?  
In recent years we can find some developments of Ortega’s approach in relation to the question of 

humanities, but none of them in the line that he took. I refer to the proposal of Ciriaco Morón Arroyo, in 
his book Humanities in the technological era (1998), that developed the humanism of Ortega connecting 
his work with our best literary tradition, or to the reflection of José Luis Molinuevo in his essay, 
Humanism and new technologies (2004), where he echoes the humanist proposal of Ortega enclosed in 
his Conception of technology.  

Open criticism has been forthcoming of the type of proposal, like the one I have made, for example 
Felix Duque’s in his essay Against Humanism (2003), where he criticises auto-referential and elitist 
humanism that appeals to a “superior authority”. In his opinion, the “vitalist subjectivization” has brought 
us to “an even more extreme and irrational anthropocentrism”, like the Geisteswissenschaften, “daughters 
of philanthropism, grown up and well equipped with reliable techniques”, have ended up carving up what 
is human and hiding its sense, the being for death.  

Among the methodologists of social sciences, on the other hand, we do not find echoes of Ortega’s 
historicist orientation, when there is no lack of naturalist tendencies that attempt to found functionalist 
sociologies of holistic character in the conception of human nature that corresponds to the 
contemporaneous developments of the synthetic theory of evolution, of the cognitive sciences and 
neurosciences. The action of the human individuals in society has to be correlated with their nature, that 
is, with their genetic constitution, with the cognitive and neuronal processes that condition their 
perception of things, their opinions, their choices, and their decisions. 
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The responsibility for reconsidering Ortega’s historicist humanities reform programme here and in 
this way is in reality my choice, and, needless to say, I lack the perspicacity of the Master Ortega. 
However, it is true that a reform of humanities is necessary, and it seems to me that it is not philology –
even less classical philology -, but philosophy, the discipline that can put these humanistic and social 
knowledge areas in order; or in other words, what’s needed is a philosophical reform of humanities that 
converts them into rigorous knowledge with a public projection. And in this task which in my opinion 
requires the circumstance, the dialogue with Ortega and in general with tradition itself is obligatory if we 
are to provide correct fecund answers for our society and our institutions. 
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Анотація 
Боладо Г. Ортега-і-Гасет і його проект реформування гуманітарних наук у післявоєнний період 

європейської реконструкції. У статті досліджується філософський план культурної реконструкції 
післявоєнної Європи, запропонований Ортегою-і-Гасетом і нереалізований в Іспанії через особливі 
обставини режиму Франко. Мадридський філософ був переконаний, що реформа гуманітаристики постала 
інтелектуальним завданням, затребуваним післявоєнною руйнацією Західної цивілізації. Автор статті 
представляє Ортегову програму Інституту Гуманітарних наук (1948–1950) і пропонує узагальнений підхід 
до його ідеї гуманітарних наук та їхнього реформування як осереддя запропонованої філософом культурної 
реконструкції. Ключові слова: гуманітарні науки, історія, історіологія, соціологія, реконструкція, смисл. 
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ФІЛОСОФІЯ ЯК ТИП ЖИТТЄВОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ  

У ВЧЕННІ Х. ОРТЕГИ-І-ГАСЕТА 
 
Проаналізовано аспекти проблеми буттєвої вкоріненості розуму як осередя смислоутвердження 

людини у світі культури з погляду антропологічного дискурсу видатного мислителя ХХ століття 
Х. Ортеги-і-Гасета, що концентрується в його концепті «життєвого розуму». Виявлено специфіку підходу 
вченого до аналізу традиційних уявлень про філософування та його витоків, а також переосмислення 
історико-філософського процесу в контексті позиції «перспективізму». Окреслено підстави тлумачення 
філософії не просто як одного з багатьох способів мислення (раціональності), а як сутнісного вияву 
людської життєдіяльності, як функції життєтворчості людини в її культурних формах самореалізації. 
Ключові слова: антропологія, життєвий розум, перспективізм, раціональність, трансцендування. 

 
Сучасні культурологічні глобалізаційні процеси, впливаючи на ціннісні, смисложиттєві 

настанови, формують нові вимоги до філософського їх осягнення, здатного відкривати глибинні 
корені сучасних проблем і викликів. Звертання до філософської спадщини видатного іспанського 
мислителя Х. Ортеги-і-Гасета сприяє усвідомленню значущості життєтворчих джерел 
філософського мислення як пошуку людиною свого місця у світі крізь призму набутого досвіду, 
який може бути як тягарем, так і способом розширення горизонтів людського світорозуміння і 
власного самовизначення. 

Різним аспектам багатогранної творчої спадщини Х. Ортеги-і-Гасета присвячені праці 
П. Гайденко, К. Долгова, А. Руткевича. О. Журавльова. Антропологічно-екзистенційні ідеї 
мислителя співзвучні з підходами українських філософів В. Табачковського, Є. Андроса, 
Є. Бистрицького, В. Загороднюка, М. Зайцева. 

Метою нашого дослідження є виявлення специфіки осягнення природи філософського 
мислення у творчій спадщині Х. Ортеги-і-Гасета як своєрідної методології осмислення історико-
філософського процесу в його соціокультурному вимірі. 

Розвиток західної цивілізації, особливо у ХХ сторіччі, всупереч величним здобуткам, які 
спиралися на певний фундамент або комплекс ідей та ідеалів (розуму, свободи, прогресу), сприяв і 
тотальному знеціненню людського життя, ерозії культурних смислів і моральних чеснот, втраті 
ідентичності (як колективної, так і індивідної), появі нових форм відчуження, виникненню 
нелюдиновимірних форм суспільної організації. Глибинна криза культури пов’язується із втратою 
довіри до розуму, що редукувався лише до наукової або технічно-операційної раціональності, яка 
витіснила ціннісну раціональність. У такий спосіб була усвідомлена актуальність проблеми буттєвої 
вкоріненості та людиновимірності розуму в контексті поширення цинічного розуму (П. Слотердайк), а 
також неможливість нехтування іншими формами раціональності. При цьому сам розум виявився 
внутрішньо суперечливим. Як цілераціональність він призвів до деградації не лише внутрішньої 
природи людини, а й довкілля. Стало зрозуміло, що людське буття як співбуття, в якому Я та Інший 
неконфліктно комунікують, не може бути організованим лише на засадах традиційної раціональності. 

Серед багатовекторних досліджень проблеми буттєвої вкоріненості розуму як осереддя 
смислоутвердження людини у світі в контексті фундаментального антропологічного дискурсу 
двадцятого століття й сьогодні не втратила свого евристичного значення творча спадщина 
видатного іспанського мислителя Х. Ортеги-і-Гасета, особливо його концепт «життєвого розуму». 

У своїй праці ще 30-х років ХХ століття мислитель задає дивне, на перший погляд, 
запитання: «Чому віра в розум переживає занепад?», а наука, як найповніше втілення розуму, 
перебуває у справжній небезпеці, вона відчужена від колективності та майже перестала бути 
«духовною силою» [1, с. 200]. 

Здійснюючи ретроспективний аналіз, Х. Ортега-і-Гасет показує, як на світанку нових часів та 
етапі своєрідного кризового стану культури, коли віра в трансцендентного Бога з живої 
перетворюється на безсилу й ритуальну, справжнім спасінням і одкровенням для західної людини стає 
нова віра чи вірування: віра в розум, у нову науку. Покоління, що започаткувало цю «нову науку» 
(Ф. Бекон, Г. Галілей, Р. Декарт) жило живою вірою в науку, і для нього цього було достатньо, щоб 
вважати своє існування осмисленним. Для них ідея науки була основою впорядкування та розв’язання 
всіх людських проблем, вирішенням усіх моральних і політичних питань. Х. Ортега-і-Гасет позначає 
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існуючий тоді стан у суспільстві й душах людей «релігією науки». Саме поняття «релігії» у філософа 
осмислюється як те, що «допомагає людині відчути своє життя частиною цілого... без чого власне 
існування сприймалося жорстоко і безнадійно спотвореним, позбавленим цілі та смислу». Водночас 
віра в науку була не просто особистим інтересом, а колективним, суспільним інтересом, соціальним 
принципом, соціальною реальністю, «живим історичним принципом», повітрям, яким дихають, при 
цьому не важливо – визнавали чи не визнавали це окремі iндивіди. 

Сьогодні наука, володіючи унікальними знаннями про величезну кількість речей, перестала 
бути суспільною вірою (або силою). І справа тут, як зазначає мислитель, не в психології, звичках, 
достоїнствах чи недоліках цеху вчених, а в тому, що наука, розум, в які вклала всю свою суспільну 
віру людина нового часу – в цей «натуралістичний розум» (фізико-математичні та природничі 
науки), який виявився безсилим перед розумінням людської природи і людської долі. Для 
«натуралістичного розуму» суть речей у тому, що вони мають буття, тобто володіють стабільною 
структурою, «консистенцією», і його завданням є виявлення за мінливою зовнішністю незмінної 
природи. Людина ж, її життя, мінливе і незавершене – це «радикальна реальність», де пізнання 
постає внутрішньою функцією життя, а сам натуралістичний розум – лиш одним із виявів людського 
життя. Хоча для людини нового часу натуралістичний розум був справжнім одкровенням, тобто не 
просто грою ідей, а встановленням зв’язку з іншою, ніж сама людина, реальністю. 

Мислитель заперечує існуючі дефініції розуму, які редукують його сутність до певних 
способів оперування інтелектом і які протиставляють його вірі. Адже в часи його виникнення в 
Греції розум тлумачився як вияв космічного (трансцендентного) Логосу, і саме тому, на думку 
Ортеги, розум здатен був конкурувати з тотальним пануванням релігійної віри (для нього релігія є 
теж форма раціональності). Х. Ортега-і-Гасет пише: «Для мене розум в істинному і строгому 
значенні слова – це будь-яка дія інтелекту, завдяки якій ми встановлюємо зв’язок з реальністю та 
зустрічаємося з трансцендентним. Усе інше – лише... гра без наслідків, яка спочатку розважає, 
потім розбещує і, нарешті, приводить людину до відчаю, змушуючи ставитися з презирством до 
самої себе» [там само, с. 208]. Для мислителя люди розуму – це люди одкровення, а не просто 
«інтелектуали», що близьке до поняття «особистість». Саме реальність трансцендентного надає 
реальності культурі, державі, життю людини, адже, як стверджує філософ, людина, залишаючись 
лише в межах ідей, втрачає відчуття власної реальності й сама собі видається ілюзорною та 
уявною істотою. «Лише під могутнім тиском трансцендентного наша особистість набуває 
щільності та цільності, і ми здатні розмежовувати те, чим ми насправді є, і те, ким ми себе просто 
уявили» [там само, с. 208]. Справжня реальність людини постає не в ідеях про речі чи у власній 
природі, реальність людського в людині – це не її тіло, і навіть не її душа, а її життя, те, що з нею 
відбувається. Ця реальність доступна не натуралістичному, а життєвому (історичному) розуму, 
який здатен пов’язати людину з трансцендентною реальністю – реальністю її долі. 

Ці міркування змушують згадати поняття «живого знання», «знання-життя» Семена Франка, 
який вважав, що «моє «єсмь» є не внутрішній стан мене самого, а линва, що єднає мене з 
надлюдською, транссуб’єктивною засадою реальності. У цьому напрямі міркує і сучасний 
український філософ Володимир Возняк: «...розум веде свій родовід саме з глибин живого досвіду, 
він укорінений в ньому, й через нього пов’язаний з безконечною розумністю всього сущого. 
Переривання цих коренів перетворює цей розум на нечулий розсудок» [2, с. 79]. І Дух – це те 
коріння, інстанція, що надає душевному буттю в його суб’єктивності та потенційності справжньої 
актуальної реальності. Занурюючись у свій безпосередній досвід, ми виявляємо причетність до 
духовних реальностей, які перевищують нас (істина, добро, краса). Дух трансцендентний і 
імманентний водночас. Дух не є об’єктом, і не є нашою властивістю, адже набагато перевищує 
наші можливості, досвід, але є настільки невід’ємним від нас, що втрата присутності духу 
рівноцінна втраті самого себе, тобто втраті онтологічній. Дух є не просто діяльністю, а тим, що 
робить її власне людською, зберігаючи міру її людськості. 

Для Х. Ортеги-і-Гасета концепт «життєвого розуму» є фундаментальною інтуїцією, з якої він 
виводить основні твердження. Унікальний характер людського життя він добачає в тому, що воно 
володіє трансцендентним виміром, у якому людина виходить за власні межі та постає співпричетною 
до того, що є позамежовим для її життя. Мислення, естетичне почуття, релігійна емоція складають цей 
вимір. А духовне життя чи культуру мислитель тлумачить як сукупність життєвих функцій, чиї 
результати набувають трансвітальної стійкості. Саме звідси філософ виводить ідею історичної кризи, 
тобто з невідповідності вже існуючої культури і характеру живої діяльності людини, способів її 
життєсприйняття. У такі кризові періоди людині потрібна вся її життєва рішучість – «та рішучість, яка 
живиться і змушується вірою в трансцендентні цінності, тобто в культуру» [1, с. 24]. Відокремлена від 
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породжуючих її життєвих коренів, культура костеніє, перестає служити життю, що сприймається як 
крах самої культури, а життя без культури – варварство.  

Наука, етика, мистецтво, релігійна віра, юридична норма, відірвавшись від суб’єкта, стають 
благими самі собою, а не життєво важливими. Х. Ортега-і-Гасет фіксує цікаві відмінності, 
пов’язані зі східною культурою, де ні наука, ні мораль ніколи не перетворювались у незалежні від 
життя сили, що встановлюють над ним власне панування, тому східна людина, яка не відрізняє 
культуру від життя, завжди вбачає у поведінці людини Заходу радикальне лицемір’я. Для 
мислителя міркування про те, що культура виростає з життєвих коренів суб’єктів, є живою, 
оскільки живиться від суб’єктів, є базовим. З цим пов’язує він і глибинну кризу європейського 
раціоналізму, яка виявляється як утвердження формалізму. Культура абстрактного інтелекту не є 
самодостатнім життям, тому, як стверджує вчений, відкриття імманентних життю цінностей (як у 
Гете й Ніцше) є геніальним відкриттям, що передбачило майбутню кризу як «життєву 
дезорієнтацію», як те, що система цінностей європейця, впорядковувавши його життя, втратила 
свою очевидність, силу імперативу, і тепер не пробуджує глибинну енергію особистості, завдяки 
чому відбувалося відкидання форм, несумісних із життям. 

Наука, релігія, філософія, мораль, мистецтво як форми життєдіяльності, прекрасні та 
шляхетні еманації життя чи скоріше постійні можливості людини, форми, яких набуває життя за 
певних умов, життєві функції людського розуму, характеризують людину як справді творчу й 
історичну істоту. Мислитель запитує про те, що ж запускає ці механізми життєтворчості, в яких 
людина реалізує одні та створює нові можливості життєдіяльності, розкриває свій потенціал і 
концентрує енергію для подолання інерції існування. Звичайно, для вченого найближчою є 
філософія та філософування. Він аналізує проблему появи філософії в Греції: як із грецького 
життя народилася філософська діяльність, як життя починає філософувати, отримувати насолоду 
від оперування ідеями, від гри у точність понять. Учений пише: «Греки були першими людьми, які 
відкрили наукове мислення, теорію – цю особливо витончену ніжність, яку виявляє розум речам, 
утілюючи їх у точну ідею» [1, с. 195].  

Первісна назва філософської діяльності у Парменіда і Геракліта – «алетейя» (істина) – 
розгадування загадок, одкровення, що виводить нас до реальності в її первісності. Істина як щось 
живе, як подія, відкриття того, що приховується за фальшивими оболонками оманливого світу. 
Саме це поняття за Ортегою, відповідає тому живому досвіду нового грецького мислення, що 
втілилось у філософській творчості. Це була життєва ситуація необхідності та можливості 
самостійного вибору, коли не все визначається традицією. Коли занепад традиційної релігійності 
виявляється у втраті коренів, життєвої основи і впевненості, яку забезпечувала традиція.  

Сама життєва ситуація змушує людину самій створювати фундамент і основу, на яку можна 
спертися, що й робила грецька філософія, здійснюючи раціоналізацію існування людини. Ця 
своєрідна епоха свободи («філософія – наука вільних людей») і кризи традиційних способів 
діяльності виявила всю суть людського життя в його сумнівності, крихкості та невзасадниченості. 
Досвід людського безсилля, яким поставало життя в такі кризові періоди породжував 
філософський образ мислення, який міг створювати реальність, надійну і вільну від 
випадковостей. Лише з часом «мисляча людина», філософ постає як суспільна особа, як новий тип 
людини, яку визнає «демос», та яка більше дратує і розбурхує сплячі інтелектуальні сили.  

Отже, в цей час з’являється нова цінність, яку відкриває філософія – цінність істини. Віра в 
істину є радикальним фактом людського життя. Без неї життя стає ілюзорним і абсурдним. 
Філософське мислення народжується як життєва потреба індивіда в істині, як іманентна життю, 
народжується із сумніву та зі спроб звільнитися від нього. Перші філософи «героїчної епохи греків 
випромінювали оптимізм, адже вважали, що оманливість світу є наслідком хибності поглядів їхніх 
попередників, тому з ентузіазмом поринули в діалог і диспут із ними. Поява філософії в Греції – це 
поява скепсису, критики, прагнення висловити власну думку. Філософія прагне вивести на поверхню і 
зробити явним, ясним, доступним те, що було таємним і прихованим. Вона розходиться зі звичними 
уявленнями про життя, тому що піддає сумніву навіть очевидні, безсумнівні вірування. Тобто, вона 
приходить на зміну чуттєво-міфологічному мисленню з його довірливістю, що не знає відмінності між 
істиною й облудою, для якої все можливе і яка формує людину, не схильну до сумніву, критицизму, 
яка обожнює традицію і позбавлена особистісної свідомості. Та головна риса життя – це його 
проблемний характер, і саме з цього з’являється філософія, яка все проблематизує, тому для вченого 
вона є життєвим діянням. Для нього життя – це безперервне відкриття, яке ми здійснюємо стосовно 
себе і світу, це проблема, яку змушені розв’язувати ми самі. «Ми вкинуті в наше життя, і водночас те, в 
що ми вкинуті, ми повинні зробити самі, розуміючи це, говорячи про це, створюючи це... Ми повинні 
вирішити, ким ми будемо» [1, с. 173].  
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Наше життя – це зіткнення з майбутнім (з тим, чого нема), це діяльність, спрямована у 
майбутнє, це вибір серед багатьох можливостей світу, це реальність, через яку дається все інше і 
де панує доконечність для кожної істоти стати і бути самою собою, «як для птаха – літати, для 
риби – плавати, для розуму – філософувати». І Х. Ортега-і-Гасет, переосмислюючи традиційні 
уявлення про філософію, стверджує, що радикальний її характер полягає в тому, що вона є 
інтелектуальними діями людини стосовно незвичної події: відкриття того, що вона живе. Вже у 
перших своїх конституюваннях філософія постає як «практичний розум», наука дії, як етика, яка 
потрібна людині в стані певної загубленості в житті, позбавленні основ, що усвідомлюється як 
«незнання», як втрата ясності (адже знання того, що робити, базується на знанні того, що існує). 
Можливо, міркує вчений, доля людини в тому, щоб бути філософом, бути «розумом»... як єдиний 
доступний їй спосіб справді стати самим собою. Що не означає, що людина вже є філософом, 
навпаки, вона має стати ним, адже філософія не дар, не постійна можливість, а скоріше обов’язок 
людини перед собою. Філософія не повинна доводити істину на прикладі життя, навпаки, вона 
повинна довести істину, для того, щоб наше життя набуло справжності, істинності.  

Людське життя володіє невід’ємною властивістю звертатися до світу в його єдності, тобто як до 
універсуму. Разом із тим, речі перед нами, це ще не світ, вони не самодостатні, тому філософувати – 
означає шукати цілісність світу, перетворюючи його на універсум, надаючи йому завершеності, 
створюючи з частин – ціле. Універсум – це не кожна річ, а те, що в кожній речі універсальне, сторона, 
якою річ прикріплюється до цілого. Отже, філософія як образ життя – означає вихід за свої межі, 
створення із себе простору, місця, де універсум упізнає і визнає себе. «Якщо фізика – це все, що можна 
виміряти, – стверджує мислитель, то філософія – все те, що можна сказати про Універсум». Разом із 
тим філософія (особливо для греків) – це теоретичний, споглядальний тип життя, зацікавлення самістю 
речей, наділення їх незалежністю, індивідуальністю, прагнення дати їм виявитись, а не погляд 
утилітарний на речі, тобто з погляду мого їх використання. 

Для Х. Ортеги-і-Гасета філософський спосіб мислення – не просто один із багатьох, який 
можна відкинути, тому що «без філософії настала б загальна розумова деградація, на тлі якої 
зникли б і релігія, і міф, і блискуча поезія, а сфера людських переконань заповнилася б 
марновірством, характерним для невільного (рабського) розуму». 

Звертаючись до історії західноєвропейської філософії, Ортега стверджує, що відкриття 
Сократом розуму як досконалого Всесвіту точних, незмінних понять (згодом світу істинної 
реальності Платона), на які можна спертися, протиставлялося життю з його мінливістю, 
непостійністю та незавершеністю, й було справжнім народженням європейської культури і 
європейської раціональності. Це відкриття вело до дискредитації вітальності (життя в його 
спонтанності) та заміни його раціоналізмом («чистим розумом»).  

Подальший розвиток, як пише мислитель, «самозреченого раціоналістичного пошуку 
прагнув до підпорядкування життя принципам чистого розуму» [3, c. 341]. Так, Декарт, батько 
європейського раціоналізму, проголошує, що світ безпосередньо даний, сповнений чарівності та 
зваби, є ілюзорним щодо істинного світу математичних обчислень, Тим самим окреслюється 
новочасний дух епохи, що ставить під підозру все спонтанно-життєве, і підміняє його 
раціональними конструкціями, аж до конструкції людини як «раціональної істоти». Культура, 
розум були зрафіновані так, що втратили зв’язок з вітальністю. В сучасну добу чистий» 
натуралістичний» розум виявився лише однією з форм і функцій життя, тому нагальною 
проблемою стає проблема підпорядкування такого розуму вітальності. Тобто культура, розум, 
мистецтво, етика повинні служити життю. Якщо Сократ не вірив спонтанному і дивився на нього 
крізь призму норм раціонального, то сучасна людина судить про розум як спонтанність і, не 
заперечуючи розум, висміює його домагання на зверхність [див.: 3, с. 345]. Адже для нього саме 
життя в своїй іманентності позбавлене гідних якостей, а духовне окреслювалося як відмінне від 
нього. «Та хіба життя не означає турботу про щось інше, не є виходом за власні межі (так як і 
мислити означає мислити про щось інше), – запитує Х. Ортега-і-Гасет, – воно є відкритістю до 
навколишнього світу, і у своїй суті є альтруїстичним, а не егоїстичним. Ми, живучи нашим 
спонтанним життям, захоплюємось наукою, мистецтвом, справедливістю... Сила, здатна 
запалюватись усім гідним, становить суть життя» [3, c. 354].  

Життя саме добирає та ієрархізує цінності, зокрема благородного і ницого, тим самим 
упорядковуючи світ, життєво його раціоналізуючи. Тому відкриття Гете і Ніцше притаманних 
життю цінностей є подією утвердження нового світовідчуття епохи, яка зазнала руйнівного 
впливу натуралістичного розуму, який задля порятунку культури заперечує будь-яке значення 
життя, перетворюючись на «ідоловірство». 
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«Раціонально довершена мораль, яка, проте, залишає нас байдужими, й не заохочує до дії, є 
суб’єктивно неморальною. Етичний ідеал, хоч який досконалий, не може нас задовольнити, – 
потрібно, щоб він живив наші поривання» [3, c. 337]. Культура, відокремлена від коренів життя 
суб’єкта, суб’єктивності, не реалізується, а зависає над життям. Тобто цінності культури не 
загинули, а зазнала змін ієрархія, де існування істини, краси, справедливості потребує опертя на 
вітальність. Наприклад, пізнання як осягнення істини, вкорінене в суб’єкті, а його життєва 
структура впливає на сприйняття реальності, на її організацію (перспективізм).  

Кожне життя, індивід, епоха як погляд на Всесвіт є незамінним органом осягнення істини, і 
всі вони однаково правдиві, подаючи реальність у всій її мінливості та незавершеності. Тому, за 
Ортегою, традиційний раціоналізм є утопізмом, оскільки прагне до істини загальної, абстрактної. 
Традиційна філософія утопічна, тому що кожна система претендувала на істинність на всі часи і 
для всіх людей, утверджувала єдиний розум, який не залежить від усіх індивідуальних 
відмінностей. Ясністю та впевненістю у незмінності своїх уявлень філософські вчення 
утверджували світ завершений і остаточно визначений. Тоді як насправді були «видноколом їх 
авторів», надаючи вченням життєвої реальності. Самобутність кожного (індивіда, генерації, 
епохи) є органом сприйняття певної реальності. Вона незамінна у пізнанні інтегральної істини про 
життєвий універсум, сповнений страждань, радості, ненависті й любові. Припущення, що між 
науковими системами і генераціями або епохами існує внутрішній взаємозв’язок, характеризує 
вкорінення істини в людській вітальності, що варіює від індивіда до індивіда, від віку до віку. 

Таке світовідчуття, за Ортегою, веде до докорінної реформи філософії, де неоднаковість 
світів двох суб’єктів не означає хибності одного з них. Тому історія філософії не осмислюється в 
парадигмі «істина – хиба», а є вічним діалогом різних суб’єктів, які виражають різні життєві 
позиції, жодна з яких не претендує на винятковість і абсолютність. Така проблемність виражає 
саму суть життя в його нетривкості, незавершеності, відкритості до змін, і потребує постійних 
зусиль для самовизначення через діалог і толерантність. 

Отже, Х. Ортега-і-Гасет на основі концепту «життєвого розуму» осмислює філософію не 
просто як один зі способів мислення, а як спосіб життєтвoрчості, що виражає суть людського 
буття в культурі як самотрансцендуючого. 

 
Література 

1.Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? / Хосе Ортега-и-Гассет. – М. : Наука, 1991. – 408 с. 
2.Возняк В. Контрапункт душі і духу: Досвід тонального розпізнання / В. Возняк // Філософська і 

соціологічна думка. – 1993. – №7-8. 
3.Ортега-і-Гассет Х.Тема нашої доби / Хосе Ортега-і-Гассет // Ортега-і-Гассет Х. Вибрані твори / [пер.з 

ісп., В.Бурггардта і ін.]. – К. : Основи, 1994. – 420 с. 
 

Summary 
Gayevskaya S. Philosophy as a Type of the Life of Rationality in the Doctrine of J.Ortega y Gasset. The article 

analyzes the aspects of the problem of existential rootedness of the mind as the center of smyslopolaganie person in the 
world of culture from the point of view of the anthropological discourse of the prominent thinker of the twentieth century, 
J.Ortega-Gasset, what is concentrated in his concept of the "life of the mind". Revealed the specifics of the approach of the 
scientist to the analysis presented in the traditional philosophy and its sources, as well as the rethinking of historical and 
philosophical process in the context of the position of "perspectivism". The grounds given by artigiancassa interpretation 
of philosophy not simply as one of multiple ways of thinking (rationality), but as essential manifestations of human 
activity, as a function of the life of man in its cultural forms of self-realization. Contemporary cultural processes,affecting 
the value, life the installation, create new demands on their philosophical comprehension, which is able to access deep 
roots of contemporary problems and challenges. Appeal to the philosophical heritage of the outstanding Spanish 
philosopher J.Ortega-Gasset promotes awareness of the importance giftwares sources of philosophical thinking, as a 
search of man's place in the world through the prism of experience, which can be both a burden and a way of expanding 
the horizons of human perception of the world and its own self-determination. Various aspects of multi-faceted creative 
heritage of J.Ortega-Gasset dedicated to the works of P.Gaidenko, K.Dolgova, A.Rutkevich, A.Zhuravlev. 
Anthropologically-existential ideas of a thinker in line with the approaches of the Ukrainian scientists: V.Tabachkovsky, 
E.Andros, E.Bystritsky, V.Zagorodnyuk, N.Zaitseva. The aim of the study is to identify the specifics of the 
comprehension of the nature of philosophical thinking in the creative legacy of J. Ortega-Gasset as a kind of 
methodology of understanding the historical-philosophical process in its socio-cultural dimension. Conclusions 
J.Ortega-Gasset on the basis of the concept of "life of the mind" comprehends philosophy not just as a way of thinking, 
but as a way giznetvorchestva that expresses the essence of human existence in culture as sumatrastrasse. Keywords: 
mind, philosophical mind, "living mind", "naturalistic intelligence", transcending. 
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CОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА  

У ТЕОРЕТИЧНІЙ СПАДЩИНІ УКРАЇНСЬКИХ РАДЯНСЬКИХ  
ФІЛОСОФІВ 1920-х – ПОЧАТКУ 1930-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТТЯ 

 
Проаналізовано соціально-політичні погляди українських радянських філософів 1920-х – початку 

1930-х років (В. Глухенко, М. Скрипник, М. Хвильовий. Доведено, що їх становлення і формування 
відбувалось у контексті марксистсько-ленінської ідеології. Обґрунтовано, що соціально-політичні погляди 
досліджуваних філософів містили чимало оригінальних ідей. Ключові слова: українські радянські філософи 
1920-х-початку 1930-х років, марксизм-ленінізм, соціально-політичні погляди. 

 
Період 1920-х і початку 1930-х років в історії української філософії позначений чималою 

кількістю «білих плям». Об'єктивні дослідження та «розфарбовування» їх цілком і повністю 
можна назвати одним із ключових завдань сучасної історико-філософської науки. Однією з 
таких малодосліджених сторінок і залишається творчість українських радянських філософів 
означеного періоду. До них ми відносимо тих професійних філософів, письменників, 
публіцистів і політичних діячів, які працювали на території УРСР і в межах марксистсько-
ленінської парадигми, водночас залишаючись глибоко національними мислителями: 
М. Аржанов, А. Бервицький, В. Беркович, Н. Білярчик, Е. Берглер, П. Демчук, В. Державин, 
Є. Гірчак, В. Глухенко, М. Колташов М. Перлін, І. Очинський, С. Семковський, М. Скрипник, 
Т. Степовий, Микола Хвильовий, О. Шумський, В. Юринець та інші. 

Соціально-політичні погляди досліджуваних філософів є однією з тих сторінок в історії 
української філософії, реконструкція яких надважлива у становленні цілісної картини історико-
філософського процесу. Серед сучасних дослідників, які займалися цією проблематикою, варто 
виокремити праці Г. Вдовиченка, О. Забужко, Ю. Коваліва, М. Роженка, М. Шкандрія, 
Я. Юринець та інших. Водночас варто відзначити недостатній рівень досліджень у контексті 
реконструкції розвитку соціально-політичних поглядів та їх оригінальних здобутків. 

Отже, метою цієї статті є аналіз соціально-політичних поглядів українських радянських 
філософів 1920-х – початку 1930-х років як симбіотичної сукупності двох парадигм: обов'язково-
пропонованої марксистсько-ленінської та власної національної. 

Суспільно-політичні погляди українських філософів зазначеного періоду формувались у 
діалозі-критиці двох світоглядних полів: «легітимного» марксизму-ленінізму, представниками якого 
традиційно були теоретики – К. Маркс і Ф. Енгельс і суспільно-політичні діячі – В. Ленін, Й. Сталін, 
а також різноманітних європейських «модифікацій» марксизму, пізніше названого «ревізіонізмом» і 
«опортунізмом» (концепції Р. Люксембург, К. Каутського, О. Бауера, К. Реннера). Окрім традиційної 
та канонічної рецепції ленінізму, для становлення політичного світогляду українських філософів 
зазначеного періоду важливою стала критика та оцінка західного крила марксизму. 

У формуванні марксистського, або марксистсько-ленінського світогляду в СРСР провідна 
роль відводилася часописам «Під знаменем марксизму», «Вісник Комуністичної академії», рупору 
більшовицької партії – газетам «Правда» та «Ізвєстія», завданням яких була популяризація 
більшовицького курсу та його «успіхів у розбудові шляхів до світлого майбутнього». 1920-ті роки 
позначені масштабним виданням праць К. Маркса і Ф. Енгельса. Показово, що їх видання 
розпочалося не з тих, у яких відбивався аутентичний марксизм, а з позитивістськи-орієнтованої 
«Діалектики природи» Ф. Енгельса, що збіглося з другим виданням книги В. Леніна «Матеріалізм 
та емпіріокритицизм», а перед цим – із виданням ленінського філософського заповіту «Про 
значення войовничого матеріалізму», що стало основою філософського курсу в СРСР і предметом 
філософської дискусії між групою Деборіна (діалектики) і групою Тімірязьєва (механісти). 
Наслідком цієї дискусії стало визнання того, що єдино правильною системою світогляду, 
розуміння та пояснення світу, смислу та призначення людського буття є марксизм-ленінізм і його 
філософія – діалектичний та історичний матеріалізм. Усе, що йшло від імені цієї філософії, 
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вважалося видатним досягненням, хоча такими «досягненнями» часто були незрілі соціальні 
побудови, утопічні обґрунтування, сумнівні у теоретичному розумінні узагальнення.  

Такі процеси не могли не знайти свого відображення у працях учених України, яка у 
формальному статусі УРСР продовжувала залишатися на положенні колонії, щоправда уже нового 
типу в складі СРСР, до певного часу зберігаючи видимість своєї незалежності та самостійності. 
Від самого початку запровадження в Україні марксистської ідеології культура, освіта, наука в 
країні перетворюються в поле ідеологічної боротьби, де авторитету немарксистських поглядів у 
тлумаченні суспільних процесів протиставляється марксистсько-ленінський підхід як єдино 
допустимий у сфері суспільно-гуманітарних наук і філософії. У Київському університеті 
закриваються юридичний та історико-філологічний факультети, а потім університет 
реорганізовується у Вищий інститут народної освіти (ВІНО), а з 1926 р. – Київський інститут 
народної освіти ім. М. Драгоманова (КІНО). Організовуються робітничі факультети, до вузів 
призначаються комісари, проводиться чистка студентів і викладачів. Натомість для підготовки 
фахівців марксистсько-ленінської орієнтації створюються навчальні та науково-дослідні установи: 
Харківський Комуністичний університет імені Артема з кафедрами марксизму та марксознавства 
(1922), на основі якого в 1924 р. організовується Український інститут марксизму (з 1927 р. – 
Український інститут марксизму-ленінізму – УІМЛ), а в 1931 р. створюється Всеукраїнська 
асоціація марксистсько-ленінських вищих навчальних закладів. 

З 1927 р. в Україні почав виходити журнал «Прапор марксизму», стала відбуватися 
реорганізація філософсько-соціологічної думки, наукової та освітньої роботи. При Українському 
інституті марксизму-ленінізму створюється філософсько-соціологічний відділ з двома кафедрами – 
філософії та соціології. Голова президії цього відділу С. Семковський очолив кафедру філософії, а 
його заступник В. Юринець – кафедру соціології. У відділі й на кафедрах працювали В. Асмус, 
О. Бервицький, В. Беркович, Ф. Бєляєв, Я. Білярчук, Я. Блудов, С. Генес, П. Демчук, Р. Левік, 
Ю. Мазуренко, Г. Овчаров, Я. Розанов, Т. Степовий, А. Хвиля, Е. Фількенштейн та ін. Між кафедрами 
філософії і соціології були тісні зв’язки, розроблялася спільна проблематика, де керівники – 
С. Семковський і В. Юринець – доповнювали один одного своїми філософськими поглядами. 

Проблема національного питання і шляхи її розв’язання були широко представлені в працях 
класиків марксизму-ленінізму, що зумовлювало, відповідно, і пильну увагу з боку радянських 
філософів. К. Маркс і Ф. Енгельс аналізували вказані питання в історичній перспективі, 
зазначаючи: «Робітники не мають вітчизни. У них не можна відняти те, чого у них немає. Тому що 
пролетаріат повинен передовсім завоювати політичне панування, піднятися до становища 
національного класу, конституюватись як нація, він сам поки що національний, хоч і зовсім не в 
тому значенні, як розуміє це буржуазія» [5, с. 41]. Національне питання засновниками 
марксистської ідеології репрезентувалося в ролі перспективи, що мала б реалізуватися 
соціалістичному майбутньому, тоді, коли пролетаріат стане панівним класом у радянському 
суспільстві. Відповідно, для самого пролетаріату першочерговим стає завдання зміни соціального 
устрою, потім – політичного устрою і насамкінець – побудова нового суспільства. Саме в новому 
– пролетарському – суспільстві буде розв’язане національне питання. Алгоритм розв’язання 
вказаної проблеми, запропонований ідеологічними класиками, у 1920-х – на початку 1930-х 
цілком закономірно було запозичено більшістю українських радянських філософів: «Національне 
питання чи національна справа є наслідок національного пригноблення. Це значить, що, коли б 
нації цілком вільно розвивалися за часів капіталізму (мова йде лише про капіталізм, бо нація, як 
така, як це ми побачимо далі, сконструювалася лише за часів капіталізму), не було б і 
ніякісінького національного питання, бо не було б що розв’язувати» [1, с. 107]. 

Практично-політичного забарвлення національне питання набуло у В. Леніна і Й. Сталіна, 
адже пошуки шляхів розв’язання національної проблеми доволі швидко набували стратегічного 
значення в політичній програмі Радянського Союзу. Перейнявшись ідеями В. Леніна та 
Й. Сталіна, українські радянські філософи також піддали критиці право на національне 
самовизначення і потребу в національно-культурній автономії, посилаючись при цьому на 
«буржуазних» мислителів як таких, що представляють категорично неправильні погляди на 
національне питання. З-поміж західноєвропейських мислителів, які розробляли ідеї марксизму й 
окрему увагу приділяли проблемам національного характеру, радянські діячі виокремлювали 
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О. Бауера, К. Каутського, Р. Люксембург, К. Реннера. Серед «помилок» західноєвропейських 
марксистів (у тлумаченні українських радянських філософів) можна назвати такі: «неправильне» 
чи «неповне» тлумачення поняття нації та розуміння шляхів розв’язання національного питання. 
Відповідно, всі їхні ідеї було розкритиковано й піддано негативній оцінці. 

Проблема національного самовизначення стала однією з ключових теоретико-практичних 
проблем серед філософів, публіцистів і політиків Радянської України 1920-х – початку 1930-х 
років, спричинивши низку дискусій і визначивши певною мірою політичний курс країни. 
Можливість варіативного розв’язання національного питання забезпечував значний масив 
історичних і суспільно-культурних чинників. Характеризуючи атмосферу того часу загалом, варто 
пам’ятати про зрощеність різних сфер суспільного життя й, відповідно, різноманітних 
методологічних парадигм. Як відзначає М. Шкандрій, «літературна критика й дискусії, політика й 
ідеологія невпевнено балансували між поважними й перевіреними традиціями минулого 
(патріотизм, народництво, справи культурного розвитку та соціальних реформ) і пошуками 
духовного змісту нового світу (інтернаціоналізм, заперечення минулого, класова відплата і 
соціалістична революція» [10, с. 39].  

Як уже було наголошено, розв’язання національного питання в Радянській Україні неминуче 
трактувалось у тісному зв’язку із загальноприйнятою марксистькою методологією.  

М. Скрипник захищає своєрідну триступеневу структуру вивчення національного питання: 
1) теорія національного питання; 2) практика національного питання; 3) національна статистика. У 
традиційному стилі на перше місце з-поміж тих, хто присвятив національному питанню свою 
увагу, він ставить В. Леніна. 

Процеси українізації, які відбувалися в Україні в 1920-х – на початку 1930-х років, стали 
поштовхом до пошуку нових шляхів розв’язання національного питання. Філософи зазначеного 
періоду уявляли українізацію як загальний процес, який охоплюватиме реалізацією національного 
питання як у культурній сфері, традиційно національній за змістом (література, театр, музика і 
т. ін.), так і у сфері суспільно-політичній: «Був час, коли український національний процес 
характеризувався передовсім літературою, театром, музикою, піснею, лінгвістикою тощо…» [8, 
с. 106]; «українська культура давно перестала бути культурою лише літератури» [7, с. 10]. 

Згідно з твердженням М. Шкандрія, в Радянській Україні існували три основні лінії 
тлумачення національного питання. Перша лінія, представлена Миколою Хвильовим і 
О. Шумським, вимагала негайної, безумовної та повної українізації, чим, відповідно, викликала 
чималу критику з боку прихильних до класичної марксистської парадигми політичних кіл. Другу 
лінію репрезентували Ю. Ларін і М. Лобанов, які підтримували проросійські настрої КП(б)У. 
Третя лінія користувалася найбільшою популярністю і була представлена постатями 
М. Скрипника, В. Чубара і В. Затонського. 

Проте зрозуміло, що характеристика політичного спрямування українських мислителів 
радянської доби 20-30-х років ХХ століття не може обмежитися простим політичним, 
внутрішньопартійним поділом. Г. Дичковська у книзі «Український націонал-комунізм» влучно 
зауважує, що пошук світоглядних орієнтирів політичного статусу України здавна відбувався як 
пошук між двома основними запитами: соціальним і націоналістичним. Відповідно, 
характеризуючи суспільно-політичні пошуки українських мислителів, не можна обійти увагою 
величезний вплив націонал-комуністичних ідей.  

Характерною рисою українського націонал-комунізму було те, що його представники 
виводили перспективу національного відродження України з марксистської теорії пролетарської 
комуністичної революції. 

Дослідники історії українського націонал-комунізму (Л. Дідух, А. Кам’янська) 
виокремлюють три основні періоди розвитку цієї течії в Україні: 1) 1917–1933 роки; 2) 1960–1980 
роки; 3) кінець 1980-х – початок 1990-х років. Одними із найяскравіших представників 
українського націонал-комуністичного руху в 1917–1933 роках були В. Шахрай і С. Мазлах, 
автори книги «До хвилі (Що діється на Вкраїні й з Україною?)». Видана у Саратові 1919 року, ця 
брошура стала своєрідним маніфестом українського комунізму, заклавши світоглядні основи 
націонал-комунізму у творах М. Скрипника та Миколи Хвильового.  

Політичні діячі та філософи були переконані в тому, що прихід до влади більшовицьких 



 

 
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 756 – 757. Філософія 

 
126 

лідерів дозволить реалізувати національний план розвитку України, який мислився в тісному 
зв’язку із соціалістичними ідеями – характерною тенденцією української суспільно-політичної 
думки ще з кінця ХІХ століття. Проте реалії суспільної практики змусили до кардинального 
переосмислення теорії і практики комунізму, тому що «невідповідність реального змісту політики 
об’єктивним потребам більшості членів суспільства змушує уряд дедалі активніше стимулювати ті 
фактори, які дадуть можливість підкорити інакомислячих, заборонити вияв і поширення 
антиофіціальних поглядів» [2, с. 4]. Отже, «націонал-комунізм саме тим і відрізнявся від 
ортодоксального більшовизму, що зумів побачити й усвідомити істинну позицію Леніна з 
національного питання» [3, с. 30]. 

Одним із ключових моментів дискусії про національне питання стала «боротьба двох 
культур», головними речниками якої в Україні були Д. Лебідь і В. Ваганян. Українська культура, 
відповідно до цієї «боротьби», була представлена як утілення відсталого українського селянства, а 
російська подавалася суспільству як культура активного, молодого й сучасного міського 
пролетаріату. У боротьбі цих двох культур партійне керівництво мусило стати на бік російської 
культури як прогресивнішої та перспективнішої. А українізацію слід було трактувати лише як 
засіб упровадження пролетарської культури в маси. 

Важливо наголосити, що українські радянські філософи 1920-х – 1930-х років активно 
засуджували такий підхід до тлумачення ролі й завдань української культури. М. Скрипник 
попереджав про можливість двох ухилів в українізації, що полягатимуть або у рівнянні до 
робітничих мас і, відповідно, уповільненій, «млявій» українізації, чи, навпаки, у прискореній 
українізації, яка не враховуватиме інтересів російськомовного пролетаріату України. Така ж 
дуальність шляхів-небезпек існує за умови прийняття теорії боротьби двох культур, що гостро 
критикувалася політиком.  

М. Скрипник був переконаний, що комуністична партія України теоретично стала на шлях 
правильного розуміння українського національного питання: «Комуністична партія, ведучи 
пролетаріят до керування всіма найширшими працюючими масами країни для будування нової 
соціалістичної культури, провела Жовтень для того, щоб утворити нову культуру на тлі всіх 
попередніх завоювань при їх використанні» [6, с. 45]. Саме тому політик критикував Миколу 
Хвильового та його «захисника» О. Шумського: «Саме національна боротьба з боку члена 
комуністичної партії, на думку тов. Шумського, очевидно, не є крайністю. Крайністю є лише ті 
форми національної боротьби, які вжив тов. Хвильовий» [6, с. 61]. 

Микола Хвильовий, у свою чергу, доволі різко заявляє, що «ми є справді-таки незалежна 
держава, що входить своїм республіканським організмом у Радянський Союз. І самостійна Україна 
не тому, що цього хочемо ми, комуністи, а тому, що цього вимагає залізна і непереборна воля 
історичних законів» [9, Т.2, с. 590]. Зрозуміло, що такі «вільні» думки піддавалися гострій 
критиці, адже марксистська парадигма цілком і повністю заперечувала таку постановку питання. 

Захоплення Миколи Хвильового філософськими ідеями О. Шпенглера, М. Данилевського 
стало підставою для сприймання публіциста як автора зовсім нетрадиційних для 1920-х – 1930-х 
років поглядів на можливі шляхи розв’язання національного питання. М. Шкандрій пише про те, 
що рецепція сучасниками Миколи Хвильового була дуже подібною до рецепції Л. Троцького і 
зумовлювала сприйняття останніх у ролі «вестернізованих» інтелектуалів, яким бракувало віри у 
власний народ. У відомому листі від 26 квітня 1926 р. Й. Сталін пише Л. Кагановичу про свої 
судження й міркування з приводу темпів українізації в УРСР, з якими його ознайомив 
О. Шумський. Будучи знайомим з творчістю Миколи Хвильового, зокрема з його «Апологетами 
писаризму», Й. Сталін справедливо побоювався закономірного суспільного резонансу цих творів і 
можливості спричинення культурного повстання. З офіційного погляду партії, Хвильовий виявляв 
небезпечні ідеалістичні спроби вирішити українське національне питання та побудувати 
соціалістичне суспільство: «Хвильовий не бачив суперечности між реалізацією українських 
національних амбіцій і розгортанням світової соціальної революції» [10, с. 103]. 

Для Миколи Хвильового питання українізації та й загалом національне питання були сторонами 
однієї медалі: «Українізація, з одного боку, є результатом непереможної волі 30-мільйонної нації, з 
другого – це є єдиний вихід для пролетаріату заволодіти культурним рухом» [9, Т.2, с. 562]. Право 
націй на самовизначення, згідно з позицією Хвильового, є історично зумовленим і не лише цілком 
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раціонально поєднується з утвердженням нового суспільного ладу, а і є неодмінною умовою цього. 
Український мислитель вважав своєрідним історичним злочином суспільно-політичну практику – 
такий комплекс дій, що стверджувався всупереч історичній доконечності націотворення: «Коли якась 
нація (про це вже давно й не раз писалося) виявляє свою волю на протязі віків до виявлення свого 
організму як державної одиниці, тоді всякі спроби так чи інакше затримати цей природний процес, з 
одного боку, затримують оформлення класових сил, а з другого – вносять елемент хаосу вже в 
світовий загальноісторичний процес» [9, Т.2, с. 591]. Отже, національна політика є необхідністю для 
України на сучасному Хвильовому етапі історичного розвитку, і більше того – результативним 
знаряддям пролетаріату в боротьбі за гегемонію в культурному поступі. Адже, отримавши право 
реалізації «національної форми та соціалістичного змісту» у різних сферах суспільного життя, 
робітничий клас зможе повністю розкрити свій творчий потенціал.  

Для Миколи Хвильового логічним і закономірним видається розвиток української культури 
поза межами російського авторитету, бо звернення до останнього демонструватиме наочний 
приклад теорії «боротьби двох культур», розкритикованої М. Скрипником, і, що очевидно, 
зумовлюватиме суспільні конфлікти: «Соціальні процеси, що їх викликано непом, логічно ведуть 
до конфлікту двох культур. Українське суспільство, зміцнівши, не помириться зі своїм фактично, 
коли не dе jure, декретованим гегемоном – російським конкурентом» [9, Т. 2, с. 591]. М. Скрипник 
дотримується подібних думок, пишучи про те, що «українська література, як українська культура 
працюючих мас, виступає на арену міжнародної пролетарської творчости не як учбовець, не як 
учень, що повинен лише шукати проводаря або допомагача, але як дійсний чинник спільної 
співпраці» [6, с. 21]. М. Скрипник умовно виділяв два етапи культурного розвитку: зближення 
націй і власне злиття націй: «Зближення націй, безсумнівно попередній процес, що підготовляє 
умови для дальшого злиття націй» [7, с. 40].  

Як уже було зазначено, українські радянські філософи розглядали національне питання 
переважно в контексті соціального питання, і його вирішення було взаємозумовленим у контексті 
загальних суспільних змін: «Національна справа пролетаріяту – це складова частина його класової 
боротьби, чому пролетаріят повинен обстоювати правильний свій класовий погляд на суть цієї 
справи, а тому на поставлене вище запитання пролетаріят мусить відповісти позитивно: 
національна бо справа є пролетарська справа» [1, с. 108]. 

Підводячи висновки зазначимо, що соціально-політична проблематика в працях українських 
радянських філософів 1920-х – початку 1930-х років визначена пошуком національної 
ідентичності й становленням самобутньої української культури, що водночас ґрунтувалося на 
ідеології марксизму. Перейнявшись ідеями В. Леніна та Й. Сталіна, українські радянські філософи 
також піддали критиці право на національне самовизначення й потребу в національно-культурній 
автономії, посилаючись при цьому на «буржуазних» мислителів як таких, що представляють 
категорично неправильні погляди на національне питання. У зв’язку з цим українські радянські 
філософи піддали критиці погляди Р. Люксембург, К. Каутського, О. Бауера й інших 
«неортодоксальних» марксистів. Але незважаючи на начебто тотальну і беззаперечну обов'язкову 
рецепцію та ретрансляцію маркистсько-ленінських ідей, вітчизняні філософи означеного періоду 
наполегливо шукали власних шляхів у розв'язанні національного питання. Окремі філософи, як-от 
М. Скрипник і Микола Хвильовий, висловили оригінальні й сміливі ідеї, пов’язані з відкиданням 
нав’язуваного партійною парадигмою «злиття націй» і орієнтацією на європейські цінності. 
Беззаперечним фактом залишається вплив націонал-комуністичних ідей на формування системи 
соціально-політичних поглядів українських радянських філософів 1920-х – початку 1930-х років. 
Зіткнувшись із розривом між теоретичним і практичним аспектом розв’язання національної 
проблеми, філософи були змушені шукати альтернативні щодод націонал-комуністичних і 
марксистсько-ленінських шляхи ротзв’язання національного питання. 
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Summary 

Goian I., Galan N. Social-Political Problem in Theoretical Heritage of Ukrainian-Soviet Philosophers of 
1920- Early 1930th. In this article social-political views of Ukrainian soviet philosophers of 1920-beginning of 
1930-th are analysed (V. Gluhenko, M. Skrypnyk, M. Hvyloyvyi). It has been approved that their set-up and 
formation had taken place in the context of marksist-lenin ideology. It has been justified that social-political views 
of the philosophers under research had contained a lot of original ideas. Keywords: Ukrainian soviet philosophers 
of 1920-beginning of 1930-th, marksism-leninism, social-political views.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ СВОБОДИ  
У ФІЛОСОФІЇ КІНЦЯ XX – ПОЧАТКУ XXI СТ. 

 
На основі аналітичного підходу досліджено категорію свободи в різних філософських словниках. 

Показано, що визначення поняття «свобода» не завжди були об’єктивні, аргументовані, логічні. 
Розглянуто європейський філософський словник неперекладностей. Досліджені сучасні дефініції свободи в 
українських, російських і білоруських філософських словниках. Ключові слова: свобода, сваволя, 
необхідність, freiheit, liberty, свобода волі. 

 
Постановка проблеми і стан її вивчення. Ідея свободи завжди була присутньою в історико-

філософському дикурсі. Вона досліджувалася в різні періоди культури від давнього світу до 
інформаційного суспільства. Експлікації свободи заклали передумови для категорій права, 
економіки, політики і т. д. Разом з тим, ці поняття відірвалися від своїх джерел і вже не 
пояснювали на глибинному рівні власне свободу як філософську категорію. 

Аналіз існуючих визначення свободи виявляє різний зміст цієї категорії. Ми переконалися в 
відмінності значення понять. Жодна інтерпретація філософської категорії не є остаточною.  

Поняття свободи завжди буде актуальним для наукового дослідження. Цю тему 
обґрунтовували у філософії: М. Можейко, Е. Араб-Огли, Р. Апресян, Р. Арцишевський, О. Івін та ін. 

Мета статті – аналіз експлікацій змісту категорії свободи, дослідження свободи як 
філософського поняття. Ми спробуємо проаналізувати визначення науковців ХХ століття, а також 
порівняти їх із сучасними аналогами. 

Виклад основного матеріалу. Категорія свободи завжди була центральною в історії 
філософії. У філософській антропології вона розкриває всю свою глибину. За час існування 
цивілізацій людство пройшло через різноманітні національні конфлікти, війни, тоталітарні 
режими, тероризм і т. ін. Вони призвели до поширення нігілізму, песимізму, депресії й апатії. 
Свобода залишалась одним із понять, які допомагали орієнтуватись у світі. Ця категорія досить 
складна, загальна і водночас конкретна для дослідження. Ми вважаємо, що наша тема важлива для 
сучасного соціуму. «Свобода, – писав М. Бердяєв, – є назва моєї незалежності та визначення моєї 
особистості зсередини, і свобода є моя творча сила, не вибір між поставленими перед мною 
добром і злом, а моє створення добра і зла» [2, с. 61]. Він усвідомлював свободу глибше, ніж 
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просто вибір між добром і злом. Свобода виражає сутність особистості, істину людського буття, 
що не залежить від будь-яких зовнішніх чинників, але внутрішньо притаманна кожній людині.  

Буденне уявлення про свободу зводиться до вседозволеності, реалізації позиції, «що хочу, те 
й роблю». Таке розуміння свободи змішується з різними забобонами, марновірствами, неясністю 
та плутаниною значень. Для адекватного філософського розуміння змісту цієї категорії 
проаналізуємо низку іноземних відповіднників поняття свободи: «freedom», «liberty», «liberte», 
«freiheit», «libertad», «libertà», «libertas», «priya». Англійське поняття liberty схоже з італійським 
libertà, іспанським libertad, французьким liberte. Всі вони походять від «libertas». Таким словом 
називали вільнонароджених людей і відпущених на волю рабів. Антоній Сурожський, 
досліджуючи цю категорію, писав: «Латинське слово libertas – це юридичне поняття Давнього 
Рима, воно визначає законне суспільне становище дитини, яка народилася від вільних батьків, не 
рабів, і сама спадково вільна, тобто суспільно самовладна, має над собою право самовизначення» 
[5, с. 6]. Майже всі західноєвропейські слова, які позначають свободу, походять з латинської мови.  

Науковці виявили зв’язок окремих понять не з римською традицією, а зі східною культурою. 
Так, англійське слово «freedom» і німецьке «freiheit» з’явилися за межами Європи, так само як 
його еквіваленти з данської, норвезької, ісландської, шведської мов. Уже згад Антоній 
Сурожський, досліджуючи іноземні слова, які означають свободу, стверджує: «Свобода по-
німецьки Freiheit, по-англійськи freedom, і обидва засновуються на більш давньому 
санскритському слові прійя, що означало «любимий». Свобідна та людина, яку досконало люблять 
і вона здатна відповідати на любов, досконалою любов’ю» [5, с. 8].  

Аналізуючи ці два значення свободи, ми дійшли висновку, що починаючи від Т. Гобса, 
Дж. Лока й закінчуючи сучасною аналітичною та лінгвістичною філософією, англо-американська 
традиція використовує поняття «liberty», континентальна філософія від Паскаля до німецького 
ідеалізму виходить із німецького «Freiheit». «Liberty», характерна для політичної, соціальної, 
аналітичної сфер діяльності. «Freiheit» виявляється в етичному, релігійному та персоналістичному 
вимірах людського духу.  

Українське слово свобода споріднене з іншими слов’янськими словами. Вони схожі навіть 
за написанням. Ось окремі з них: російське – свобода, білоруське – свобода, чеське – svoboda, 
польське – swoboda. Ці поняття мають корінь «свой» чи «свій», тобто власний чи іманентний. 
Оскільки Україна, Росія, Білорусія, Польща, Чехія тісно пов’язували свою філософію з релігією, 
навіть, як з’ясувади дослідники Дмитро Чижевський, Памфіл Юркевич, Назіп Хамітов, з 
«філософією серця», то «свій» означає не розум, а душу. Це безсмертний первень, образ Божий, 
що животворить тіло, виражає своє, внутрішньо притаманне кожній людині. Чим людина добріша, 
душевніша, тим більшою мірою вона вільна.  

Порівнюючи різні традиції Західної та Східної Європи, ми вважаємо, що українське поняття 
«свобода» точніше відповідає німецькому Freiheit. Уважно досліджуючи ці поняття, автор аналізує 
їхні відмінності. Для німецької філософії «Freiheit» розуміється вияв духу, такого активного 
вольового первня, що творить мистецтво, науку, мораль і цінності. Свобода українська – скоріше 
душевність, реалізується душею – пасивним первнем людини у творенні добра з любов’ю. Його ми 
можемо порівняти з християнським смиренням, що означає не зневіру, лінивість, смуток, а, навпаки, 
лагідне ставлення до ближньої людини, щиру радість і любов до неї, в результаті чого ми самі 
стаємо радісними. Така експлікація виводить нас до санскритської «priya», що означає людину, яка 
любить. Англійське слово freedom рідко використовується філософами, хоча за значенням воно 
схоже і на priya, і на Freiheit, і на нашу свободу. Досліджуючи етимологію розібраних понять, автор 
не претендує на вичерпний аналіз, не ставить за мету спростувати інші погляди. Наше завдання 
полягає лише в окресленні, виявленні спільного та відмінного в різних мовах. 

Далі ми детальніше дослідимо визначення свободи у філософських словниках і 
енциклопедіях. Візьмемо, наприклад, радянську філософську енциклопедію – ґрунтовну працю, до 
написання якої долучилися такі відомі науковці як В. Асмус, О. Лосєв, П. Копнін, О. Спіркін, 
О. Зінов’єв, Е. Ільєнков, С. Аверинцев і багато інших. Статтю про свободу написав Е. Араб-огли. 
«Свобода, – на його думку, – осмислена доконечність і діяння людини у відповідності зі своїми 
знаннями, можливість і здатність вибору у своїх діях. На пізнанні та використанні об’єктивних 
законів засновується і свобода людей стосовно природи, зростаюча в міру науково-технічного 
прогресу. Проблема свободи традиційно зводилась до питання, чи володіє людина свободою волі» 
[8, с. 559]. Автор вважає, що свобода зростає в міру розвитку науки і технології. Виникає запитання: 
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чи був Сократ менш вільним ніж сучасний громадянин. Тому ми не погоджуємося з такою тезою, 
яка не враховує вольового і духовного виміру. Раніше Араб-огли писав, що свобода засновується на 
використанні об’єктивних законів. Автор, прада, не уточнив, які закони він мав на увазі: фізичні, 
математичні чи діалектичні. По-друге, така свобода стосується лише ставлення до природи, 
залишаючи без уваги сферу культури. З усього визначення переконливим є лише твердження про 
осмислену доконечність і діяльність, узгоджену з власними знаннями, можливість і здатність вибору 
в своїх діях. Ми вважаємо, що таке визначення свободи сьогодні вже не може бути прийнятним.  

Філософський словник за редакцією В. Шинкарука виданий 1986 року в Києві. За 
смисловим наповненням стаття про свободу тут більш аргументована, виважена, точніша й 
актуальна: «Свобода – притаманна людині специфічна здатність діяти відповідно до своїх цілей та 
інтересів, які виражають переважно не наявну (вже здійснену), а майбутню, головним чином 
можливу, реальність. У свободі, таким чином, виявляється здатність людини, як суспільної істоти 
практично взаємодіяти не тільки з дійсним буттям, а й з буттям можливостей, які внаслідок своєї 
принципової множинності є об’єктивною передумовою вибору, без якого не може існувати 
свобода» [7, с. 609]. Вдалою, на наш погляд, є думка про специфічну здатність діяти відповідно до 
власних цілей та інтересів, але її продовження щодо переважно не наявної, а майбутньої можливої 
реальності вважаємо необґрунтованим, оскільки орієнтація не стільки на теперішнє, скільки на 
майбутнє зумовлена швидше за все впливом ідеалу світлого комуністичного майбутнього.  

Та все ж зазначимо, що вказівка на здатність людини як суспільної істоти практично 
взаємодіяти не лише з дійсним, а й буттям можливостей, які є передумовою вибору, без чого 
свобода не існує, також доречна. Важливо лише розрізняти вибір і свободу. Крім того, людина 
істота не лише суспільна, а й індивідуальна, творча, неповторна. Тут також присутні елементи 
впливу марксистської ідеології, хоча цитоване визначення з філософського словника значно 
повніше, порівняно з дефініцією з філософської енциклопедії.  

У філософському енциклопедичному словнику 1983 року стаття про свободу, як і у 
філософькій енциклопедії, написана Е. Араб-огли, але нове визначення відрізняється від 
попереднього. Посилаючись на французських матеріалістів, а також І. Канта, Г. Гегеля, автор 
вводить замість осмисленої об’єктивну доконечність. Свобода, за Е. Араб-огли, – вже не можливість 
вибору, не діяння, узгоджене зі знанням, а здатність діяти відповідно до власних інтересів і цілей. У 
перевиданому 1989 р. філософському енциклопедичному словнику стаття про свободу вказує на 
доконечність. Використовується марксистський підхід разом з аргументацією Спінози. 

Всесвітня енциклопедія: Філософія (Мінськ, 2001) містить дві статті: «Свобода» і «Свобода 
волі». У першій М. Можейко пише: «Свобода – універсалія культури суб’єктивного ряду, що 
фокусує можливість діяльності та поведінки за умов відсутності зовнішнього цілевизначення» [3, 
с. 904]. Тут акцентується увага на суб’єктивності свободи, з чим не можна не погодитись. Інша 
стаття написана О. Ждановським, який дає таке визначення: «Свобода волі – здатність людини до 
самовизначення у своїх власних діях» [3, с. 905]. Проаналізувавши ці визначення свободи, ми 
дійшли висновку, що доречно було б їх синтезувати. 

У виданому 2002 року «Філософському енциклопедичному словнику» (Київ, 2002) стаття 
про свободу подана за авторством І. Бичка. Він вважає: «Свобода – особливий вид духовної 
детермінації. Оскільки духовність є специфічною властивістю людського існування (екзистенції), 
свобода безпосередньо виявляє себе в людській життєдіяльності, що становить взаємодію 
духовних (свідомих і несвідомих) і природних (тілесно-біологічних) чинників. Тому свобода 
насамперед є усвідомленням можливісних меж людської поведінки, які залежать від конкретної 
ситуації людського існування (індивідуального і суспільного) і в цьому плані є усвідомленням 
необхідності (Б. Спіноза, Г. Гегель). Необхідність як специфічна детермінація природної 
реальності тут вказує на історично змінну міру практичного одуховлення (олюднення) природи і 
оприроднення людського духу. Атрибутивними ознаками свободи як духовного феномена є вибір 
(адже духовний простір є плюралістичним полем можливостей) і відповідальність (корелят 
необхідності у сфері духу)» [6, с. 570]. У такому чітко аргументованому визначенні поняття 
свободи синтезує в собі доконечність, волю та вибір. 

Філософський енциклопедичний словник 2004 року за редакцією О.Івіна містить статтю про 
свободу, запропоновану головним редактором. У ній згадуються погляди філософів від 
лібералізму нового часу до ідей К. Маркса, Ф. Хайєка, Е. Фрома К. Ясперса. Виокремлюється 
індивідуальна і колективна свобода. Робиться акцент на багатозначності досліджуваного поняття. 
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О. Івін пише, що свобода, з одного боку, це можливість індивіда самому визначати свої життєві 
цілі та нести особисту відповідальність за результати своєї діяльності, з іншого боку, свобода – це 
можливість діяти в напрямі мети, поставленої колективом або суспільством. Першу називають 
індивідуалістичною свободою, другу – колективістською свободою. Між ними розташовуються 
різноманітні проміжні варіанти розуміння свободи. Свобода індивідуалістична здається, з погляду 
захисників свободи колективістської, несвободою, а свобода колективістська – формальною, 
оманливою і навіть репресивною для захисників свободи індивідуалістичної.  

На нашу думку, вартим уваги є визначення свободи, запропоноване українським філософом 
Р. Арцишевським. Дослідник формально синтезує елементи визначення з інших філософських 
систем, але зміст він розкриває до певної міри  унікально, по-новому. В одній зі своїх праць 
науковець стверджує: «Свобода – можливість і здатність людини визначати свої вчинки, діяти на 
основі прийнятих нею самою рішень, вільно розвивати свої задатки і здібності, задовольняти свої 
потреби, здійснювати свої плани і реалізовувати свої можливості» [1, с. 434]. Вчений пише, що 
свобода включає в себе: діяння, розвиток, здійснення, реалізацію, задоволення. Як ми побачили, 
вона містить у собі суперечні властивості й тому є багатогранним поняттям. Для автора ця 
філософська ідея виражає можливість і здатність. Отже, на перший погляд хаотичний перелік 
різних якостей при уважному аналізі стає єдиною філософською категорією з різними виявами.  

Ми погоджуємось у змістовному плані з визначенням свободи Р. Арцишевським, але 
вважаємо його недостатньо деталізованим і роз’ясненим. Трактування свободи як можливості 
здійснення, реалізації, прийняття рішень і діяльності на їх основі для нас є одним із кращих 
визначень в українській філософії. Недолік експлікації поняття, на нашу думку, полягає в тезі про 
задоволення власних потреб, адже науковець не розкриває його повністю. Виникає неясність з 
інтерпретацією видів потреб і способів їхнього задоволення. Тому, якщо взяти визначення 
Р. Арцишевського без цієї проблеми, поняття буде розкрито глибше і повніше. 

Перша пострадянська філософська енциклопедія (М., 2010), за редакцією В. Стьопіна 
представлена такими відомими авторами, як А. Гусейнов, Г. Семигін, О. Огурцов та іншими 
російськими філософами. Статтю, присвячену свободі, написав Р. Апресян. У ній сказано: 
«Свобода – одна з засадничих для європейської культури ідей, що відображає таке ставлення 
суб'єкта до своїх актів, за якого він є їх визначальною причиною і вони, безпосередньо не 
зумовлені природними, соціальними, міжособистісними, комунікативними, індивідуально-
внутрішніми чи індивідуально-родовими факторами» [4, с. 501]. Це визначення свободи одне з 
найбільш чітких у досліджених нами філософських словниках і енциклопедіях. Справді, свобода – 
одна з головних ідей, що повинна бути причиною всіх актів, незалежною від зовнішніх впливів і 
факторів різноманітного походження.  

Далі Р. Апресян детально проаналізував погляди на свободу різних мислителів, порівнюючи 
розуміння свободи у філософії класичній та посткласичній. «У класичній філософії свобода – це 
характеристика дії, досконалого: а) зі знанням і розумінням об'єктивних обмежень, б) з власної 
волі (не примусово), в) в умовах вибору можливостей, г) у результаті правильного (належного) 
рішення: завдяки розуму людина здатна здійснювати свій вибір, відхиляючись від зла і 
схиляючись до добра» [4, с. 501-502]. У посткласичній філософії це поняття набуває нового 
змісту. «Свобода як така вже не обмежується вибором між даними можливостями, але 
представляється виходом з кола даностей і творчим проривом до нового (за допомогою 
імпровізації, раціонального планування або чистої уяви)» [4, с. 503].  

Хоча дослідник наполягає на приматі розумної свободи у концепціях класичної філософії, 
він змішує її з вольовою свободою в посткласичній філософії. Раніше наведена цитата стосувалася 
зволення як одиного з підпунктів визначення свободи у класичній традиції. Але відтак автор 
пише: «По-перше, у класичній філософії свобода розумна; так, у філософії І. Канта вона є одним із 
постулатів практичного розуму» [4, с. 503]. Але не кожен із дослідників І. Канта погодиться з 
визначенням практичного розуму тільки як раціонального, існують його дескрипції як моральної 
волі, а не панлогічного розсудку.  

Критично проаналізувавши статтю про свободу з Нової філософської енциклопедії, ми 
дійшли висновку, що автор прагнув об’єктивно порівняти різні погляди, але він завдяки надмірній 
диференціації поняття, ненавмисне показав перехід свободи як категорії класичної традиції в 
посткласичну і, навпаки, привівши тим самим до невдалого синтезу.  
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Тепер перейдемо до статті О. Столярова і А. Скрипника про свободу волі у тій же Новій 
філософській енциклопедії, що пропонує таке визначення: «Свобода волі – поняття європейської 
моральної філософії, остаточно оформилося в І. Канта у значенні інтелігібельної здатності 
індивіда до морального самовизначення» [4, с. 503]. Далі сказано, що свобода волі є історико-
філософською метафорою, вона може означати і волю, і вибір, і рішення. Ми помітили, що у статті 
про свободу волі фактично йдеться про свободу як таку. Аналізуючи різні періоди, автор поділяє 
свободу волі на два типи: антично-юридичну і морально-християнську.  

Варто згадати і про сучасний європейський словник філософії, виданий під керівництвом 
Барбари Кассен у Парижі. Його писали науковці Європи, Північної Америки, Азії (А. Бадью, 
Ф. Рено, Л. Кулабаріціс, А. Пол). Оригінал називається Vocabulaire européen des philosophies. 
Dictionnaire des intraduisibles. Український переклад відрізняється від оригінального словника. Він 
містить окремі статті, авторські доповнення, яких не було в оригінальному виданні. Серед наших 
науковців тут представлені А. Баумейстер, О. Хома, К. Сігов, В. Малахов, В. Єрмоленко та інші. В 
Українському перекладі словник називається «Європейський словник філософій. Лексикон 
неперекладностей», що побачив світ у видавництві «Дух і Літера» в трьох томах (2009 – 2013 рр.). 
Четвертий том планується. Однак незважаючи на велику кількість статей з різноманітних тем, 
свободі не присв’ячена жодна з них. Є поняття liberal, лібералізм, але воно пояснюється лише у 
політичній площині. Ми знайшли одне речення, де згадується свобода. Там сказано, що в 
ліберальній філософії найхарактернішим аспектом є пріоритет індивідуальної свободи. На наш 
погляд, відсутність статті про свободу є помилкою редакційної колегії Європейського словника 
філософій. В праці критично аналізуються такі поняття: доля, момент, EIDÔLON (образ), 
Conceptus (концепт), espirit (дух, душа), ESTI (є, існує), ΤΟ ΤΙ ÊΝ ΕΙΝΑΙ («чимбутність») та ін. Ми 
вважаємо, що необхідно, щоб були написані в словнику такі неперекладності: Liberty, Freedom, 
Freiheit і слово свобода як поняття, поширене у слов’янських мовах.  

Висновок. Існує багато наукових підходів до пояснення свободи як доконечності, свободи 
волі, творчості, тотальної свободи, філософської абстракції, відносної чи конкретної свободи. 
Проблематичним є зведення свободи до якогось одного аспекту життя. Ми можемо побачити різні 
визначення: економічна свобода, політична свобода, сексуальна свобода, соціальна свобода. 
Різноманітні політичні та правові теорії описують свободи громадян як доповнення до їх прав і 
обов’язків. Аналіз усіх значень свободи підводить, до дефініції свободи, яка зводиться до 
багаторівневого атрибуту людського буття.  

 
Література 

1.Арцишевський  Р. А. Світ і людина : підруч. для 8-9 кл. / Р. А. Арцишевський. – К. : ВТФ «Перун». – 448 с. 
2.Бердяев Н. А. Самопознание / Н. А. Бердяев. – М. : Книга, 1991. – 444 с. 
3.Всемирная энциклопедия : Философия / [гл. науч. ред. и сост. А. А. Грицанов]. – Мн. : Харвест, 2001. – 

1312 с. 
4.Новая философская энциклопедия : в 4 т. / [науч.-ред. совет. : предс. В. С. Степин, зам.  А. А. Гусейнов, 

Г. Ю. Семигин, уч. секр. А. П. Огурцов]. – М. : Мысль, 2010. – 692 с.  
5.Сурожский А. О некоторых категориях нашего тварного бытия / А. Сурожский // Церковь и время. – 

1991. – №2. – С. 1-37. 
6.Філософський енциклопедичний словник / [редкол. В. І. Шинкарук]. – К. : Абрис, 2002. – 742 с.  
7.Філософський словник / [за ред В.І.Шинкарука]. – К. : УРЕ , 1986. – 800 c.  
8.Философская энциклопедия : в 6 т. / [под ред. Ф. В. Константинова]. – М. : Советская энциклопедия, 

1967. – 592 с. 
 

Summary 
Klok T. Research Definition of Freedom in Philosophy of the 20th and 21st Centuries. Based on 

analytical approach the autorh analyzes the category of freedom in various philosophical dictionaries. It is 
shown that the previous definition of "freedom" is not always objective, reasoned, detailed. The article considers 
European philosophical vocabulary untranslatable. Therefore the modern definitions of freedom in Ukrainian, 
Russian and Belarusian dictionaries of philosophy are studies. Keywords: freedom, arbitrariness, necessity, 
freiheit, liberty, freedom of the will. 
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КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЕТИКИ БОСТОНСЬКОЇ  
ТА КАЛІФОРНІЙСЬКОЇ ШКІЛ АМЕРИКАНСЬКОГО  
ПЕРСОНАЛІЗМУ КІНЦЯ XIX − ПОЧАТКУ XX СТ.  

Стаття друга1 
 

Аналізуються підходи до самореалізації особистості в американському персоналізмі кінця XIX – 
початку XX століть. Розкриваються специфічні особливості етики «індивідуалного» персоналізму 
Бостонської та «соціального» персоналізму Каліфорнійської школи особистісної філософії. Ключові слова: 
американський персоналізм, індивідуальний персоналізм, соціальний персоналізм, етика самореалізації. 

 
Як зазначає Ральф Флюелінг, хронологічно вперше персоналізм виник в Америці. 

Американський персоналізм – це передовсім дві школи: Бостонська та Каліфорнійська. Чеслав 
Станіслав Бартнік наголошує: «Пишучи про американський персоналізм, слід охарактеризувати 
дві його школи, які стали колискою американського персоналізму, а саме Каліфорнійську та 
Бостонську школи» [3, с. 125-126]. 

Виходячи з цього, мета і завдання нашого дослідження – визначення сутнісних 
особливостей Бостонської та Каліфорнійської шкіл американського персоналізму та втілення їх у 
морально-етичній сфері. 

Головним представником Каліфорнійської школи і водночас її засновником є Джордж 
Холмс Говісон, який проповідував ідеї так званого особистісного ідеалізму. Каліфорнійську школу 
розроблено в Каліфорнійському університеті (м. Берклі). Друга школа фокусування 
американських персоналістів – Бостонська. Її головним представником став Борден Паркер Боун, 
ідеологічно пов'язаний з німецькими мислителями Рудольфом Германом Лотце та Джорджем 
Берклі. Наступними поколіннями американських персоналістів були їхні послідовники: Едгар 
Шефілд Брайтмен, Ральф Тайлер Флюелінг, Альберт Корнеліус Кнудсон, Пітер Ентоні Берточчі та 
ін. В наступні роки існування і діяльності двох шкіл особистісної орієнтації представники обох 
напрямів намагались їх поєднати. Серед головних американських персоналістів, які скеровували 
свою діяльність на злиття Бостонської та Каліфорнійської шкіл, слід виокремити таких філософів, 
як К. С. Роб, П. Дітс, Дж. Муелдер, П. Джонсон, В. Лонг та ін. 

Важливим центром американського персоналізму був Бостонський університет, де розвинувся 
ліберальний теїзм, який складався з двох етапів. У першому переважала теорія, що стала виразом 
бунту щодо безособового, але антропоморфічного образу Божого. Другий етап Бостонського 
персоналізму можна описати як ліберальне, або методистське, православ’я, з великим значенням 
трансценденталізму. Самореалізація стає трансцендентальною завдяки прихованій силі. 
Іманентність і трансцендентність є двома взаємодоповнюючими аспектами особистості. 

Філософія ХХ ст., розроблена у школі теології Бостонського університету, характеризується 
кількома рисами: віра в розум; прихильність до міждисциплінарних досліджень, зокрема 
додавання елементів останніх тенденцій із галузі психології; схильність до теїзму; догматичність 
моральної істини; віра в свободу тощо [див.: 12, с. 20]. 

Бордена Паркера Боуна, професора філософії Бостонського університету вважають 
засновником і популяризатором американського персоналізму. Великої уваги він надає розробці 
метафізики. Реальність, на його думку, це особи, суспільство, співтовариство самосвідомих осіб, 
товариство «взаємодіючих осіб». Іншими словами, людська реальність − це особа, яка діє на 
інших. Всі особи, або індивідуально, або колективно, репрезентують частку в «живому досвіді 
самого інтелекту». Засновник Бостонської школи вважає себе теїстом. Він посилається на Бога 
як на «центр усесвіту» й, отже, як на «внутрішньо присутнього в усьому» та «постулат нашого 
спільного життя». Для Б. Боуна Бог – це «Верховна Особистість», аналогом якої є людська 
особа. Мислитель відкидає ідею геґелівського Бога як безособового абсолюту хоча б тому, що 
Абсолют повністю позбавлений моральних атрибутів. Це є фатальним для релігії, яка має 
важливе значення для розвитку особистості людини. Крім того, стверджує американський 
філософ, якщо в Бога і є які-небудь обмеження, то вони добровільні. Борден Боун був 
обережний, аби не дозволити божественній всемогутності наступати на людську свободу. Тим, 

                                                 
1 Першу статтю див.: Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 754-755. Філософія. – 
С. 169-174. 
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хто стверджував, що існування зла наклало обмеження на божественну Волю, він відповідав, що 
проблема зла не має «спекулятивного розв’язку». 

Американський філософ пропонує аргументи для теїзму: будь-які докази розумності у 
Всесвіті є ознакою того, що зовнішній світ зрозумілий для розуму; і через раціональність всесвіту 
у нас є переконливий аргумент для теїзму. Крім того, він стверджує: якщо ми не припускаємо, що 
світ, по суті, царство думки, то не може бути ніякого знання взагалі. Річ у тім, що розум має 
категорії і не має жодних доказів, як ці категорії пояснити розумом. Відповідно «Активний 
інтелект» показує обґрунтованість метафізичної дедукції всеєдності, ідентичності та каузальності 
ідеї буття. Як стверджує Б.Боун, якщо ми поступимося комусь, як, приміром, поглядам Герберта 
Спенсера, що Божество «непізнаване», ми повинні відмовитися від будь-якої надії на мораль. 
Справді, непізнаваний Бог − не кращий аргумент, аніж повна відсутність Бога. І, подібно до 
Ф. Достоєвського, Б. Боун зазначає: «якщо Бога немає, то все допустиме, навіть убивство». 
Американський філософ прагне захистити себе закликом до ідеї таємниці. 

Б. Боун ухвалює, що ми повинні визнати існування Бога як «Верховної Особистості» 
(особистого буття), тому що як Буття Він взаємодіє зі своїм творінням, та з часом, даючи йому 
обґрунтованість часу, і його влада може пояснити світопорядок щодо змін (еволюції). 

Згідно з поглядами Бордена Паркера Боуна, у нас немає жодних доказів існування людської 
свободи без Бога. Філософ намагається відповісти на інше заперечення проти свого теїзму: як 
може людина бути вільною, якщо Бог знає все, що вона робить? Філософ відповідає, що Бог не 
знає конкретних варіантів дій людини. Можливо, для неї краще було б, припустити, що Бог обирає 
незнання про людські вчинки? Проте у цьому випадку страждатиме Боже всезнання. Тоді 
залишається лише теорія «обмеженої Божественності». Такою ж є і позиція М. Бердяєва. 

З цією теологією в руці американський філософ розробляє етику, з якою погодиться 
більшість персоналістів. Аскетизм не є головним у ній, і реальність гріха не має перешкод на 
службі загальному благу. Він вважав, що неупереджена та безкорислива воля − не лише 
незвичайне явище, але її застосування часто ускладнюється настроєм або пристрастю, суспільною 
байдужістю чи політичною опозицією. Б. Боун, незаперечно, має рацію в тому розумінні, що 
абстракції, зокрема такі як «доброчесність», «щастя» чи «задоволення» нічого не варті, якщо 
людська воля та інтелект не пов'язані з реальністю. Представник Бостонського персоналізму 
вважає, що найбільша потреба етичної практики − серйозне і вдумливе застосування розуму до 
проблеми життя і поведінки [див.: 10]. 

Свої етичні погляди сам Б. П.Боун викладає так:  
1. Спочатку слід зосередитися не на духовному, а на природньому. Проте духовне не є 

чимось окремим, скоріше природнє підіймається до своєї ідеальної форми через вільну 
діяльність моральної людини. Справжнє буття можна осягнути лише крізь духовність, яка 
отримує своє вираження лише в природному. 

2. Як наслідок, сфера етичних проблем життя особи – дійсне, реальне життя. Наше 
моральне завдання – зробити життя, наскільки це можливо, вираженням раціональної доброї 
волі. Для цього ми задіюємо два види керівництва: внутрішнє (наявний у нас моральний ідеал) і 
зовнішнє (наше постійно зростаюче уявлення про тенденції поведінки). Жоден із них не може 
бути виведений з іншого й обидва вони є неодмінними. 

3. Життя має два полюси: воно вимагає як зовнішньої досконалості та щастя, так і внутрішнього 
світу. Зумовленість нашого життя не може набути ідеальної форми, якщо воно не перебуває в гармонії 
зі своєю предметною сферою та суб’єктивними ідеалами. Якщо будь-який із цих елементів 
аналізувати окремо від інших, він буде всього-на-всього абстрактною теорією та плутаниною, ба 
навіть шкодою. Якщо брати лише внутрішні цінності та світ, «етичність лине до листя», якщо ж брати 
до уваги тільки зовнішню гармонію і щастя, «етика втікає в бур’яни». Ніколи не потрібно запитувати, 
який фактор є першорядним. Так і повинно бути: перший, останній і назавжди. 

4. Моральне життя знаходить своє основне застосування на службі загального блага. Ні 
доброчесність, ні щастя не є досяжними як прямі абстрактні цілі. Загальновідомо, що щастя 
вислизає від прямого переслідування, і так само правильно, хоча й менш визнано, що 
доброчесність є таким невловимим. Наша природа діє спонтанно і зазвичай лише тоді, коли ми 
зосереджуємо свою увагу на звичайних об’єктах. Людина, яка прагне здійснити щось конкретне і 
любить ближнього свого як саму себе, є морально набагато кращою, ніж людина, котра займається 
самовдосконаленням і має доброчесні прагнення. 

5. Найбільша потреба в етиці – прагнення неупереджено й безкорисно чинити правильно. 
6. Для правильних учинків етичній теорії слід відмовитися від абстракцій на кшталт 

доброчесності, радості, щастя й увійти в контакт із реальністю. Більшість теоретичного 
інформаційного наповнення світу зникла б, якби була виведена з абстракцій. Етика дедалі більше 
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страждала від вербалізму тому, що це практична наука, що стосується життя, а не спекуляцій. Під 
час різноманітного абстрагування було упущено конкретні відношення й обов’язки… 

7. Велика потреба в етичній практиці поряд із доброю волею зумовлює серйозне і вдумливе 
застосування інтелекту до проблем життя і поведінки. Вчинки і соціальні вади в цілому виникають 
не стільки від бажання чинити негідно, скільки від байдужості діяти морально [4, с. 303-307]. 

Особа є первинною основою будь-якої дійсності. З одного боку, дійсність загалом 
створена для особи й осіб, а з іншого – кожна особа з часу появи існує сама собою, сама в собі 
й сама для себе. Мова йде радше про дійсність, аніж про буття як буття. Природа буття, на 
думку Б. Боуна, є ідеальною, творчою, вічною, вільною, моральною та колективною. Кожна 
особа мусить бути головним джерелом своєї діяльності й творити сама себе. І вона – за Богом 
– найвища мета всіх діянь [див.: 5, с. 24].  

У персоналістичній філософії Б. Боуна знаходять своє втілення ідеї права людини, практики 
методизму й відмови від еволюційного, натуралістичного та матеріалістичного розуміння особи 
[див.: 5, с. 19-25]. Також простежуються окремі елементи прагматизму, характерного для 
американського методу і стилю мислення. 

Борден Паркер Боун – прихильник так званого індивідуального персоналізму, який коротко 
можна описати у такий спосіб: а) найвищу цінність після Особи Нествореної (Абсолюту) має 
людська особа (сотворена), якій належать атрибути свободи і відповідальності; б) тільки особиста 
концепція Божої Особи пояснює джерело всього створеного існування, якою є і людина; в) особу 
слід розуміти як окреслену реальність, яка в пошуку свого власного завершення в інших людях і 
матеріальних речах проходить динамічний процес свого розвитку; г) реальність заснована на 
існуванні різних людей, окремих осіб, які живуть у суспільстві, спільному світі, механізм якого 
залежить від скінченної свідомості; д) оточуюча дійсність є нічим іншим, як набором ідей, 
структурованих Космічним Розумом [див.: 3, с. 126-127]. 

Отже, найважливіше завдання особи – жити відповідно до кінцевої мети людського 
існування: реалізації універсальних, об’єктивно допустимих моральних цінностей, тобто жадання 
моральної досконалості, моральної краси, всебічної гармонії та цілісного розвитку особистості та 
всіх її сфер: фізичної, психічної, соціальної, духовної. Доповнення внутрішньої моральності слід 
шукати у зовнішньому творенні сутності відповідно до ідей прагматизму [3, с. 128-129].  

У своїй персоналістичній етиці Борден Паркер Боун заклав примат людини над 
суспільством, а саму особу наділив атрибутом відкритості для добра інших, підкресливши, що 
соціальний порядок є неодмінною умовою для індивідуального добра. 

Етичні погляди представників Бостонської школи американського персоналізму знаходять 
своє втілення в етиці самореалізації особистості. Вільям Світ встановлює такі його характерні 
особливості: спрямованість на практику, а не на теорію; етика спільноти та індивідуальної 
залежності від цієї спільноти; індивідуальний агент відіграє важливу роль у цьому співтоваристві 
як вільна і ціннісна істота. Ставлення індивіда до спільноти задається самою ідеєю загального 
блага (common good, Good) як спільного призначення всіх членів суспільства. Ця універсальна 
сфера досягається шляхом розвитку певних якостей (характеру, чеснот) і виконання певних 
зобов’язань – здійснення власного обов’язку. Добро слід розуміти перш за все у метафізичних 
термінах як ціле, абсолютне, раціональне, а потім як удосконалення людського характеру. Цей 
моральний смисл є похідним від метафізичного [11, с. 389-397]. 

А. Ястржебскі (школа Бостонського персоналізму) показує, що людина – модель розуміння 
всього буття, єдина субстанція [див.: 8, с. 121-127]. Ця школа визначає такі особливості людини: 
індивідуальність, самосвідомість, вільна дія, гідність. 

Також вказаній школі притаманні риси: інтеграція, а не ізольованість дисциплін; тісний 
зв'язок між філософією, філософією релігії та філософською теологією; трактування розуму як 
своєрідного елементу, критично пов’язаного з навколишньою дійсністю; зацікавленість 
моральною сферою; акцентування на елементі доцільності в етиці; вивчення проблеми зла у світі, 
випуклість (рельєфність) ідеї всемогутності та доброти Абсолюту; розкриття персоналістичної 
філософії на критиці [див.: 6, с. 35]. 

На американському ґрунті постав також інший тип персоналізму, названий соціальним. 
Зачатки нових ідей прийшли зі спроб порушення індивідуалізму на користь соціального бачення. 
Першу таку спробу можна спостерігати у таких мислителів, як Едгар Шефілд Брайтмен, Джордж 
Холмс Говісон, Томас Девідсон, Альберт Корнеліус Кнудсон, Ральф Тайлер Флюелінг. 
Персоналісти американської Каліфорнійської школи вбачали важливу кореляцію, що відбувається 
між розвитком фізичної особи і соціальним прогресом. На дорозі соціальної інтеграції людина 
розвиває свій потенціал через присвячення себе (самопожертву) Богові та всьому суспільству, що 
є істотним джерелом її соціалізації, а також самореалізації й розвитку. Персоналізм довкола 
Каліфорнійської школи сповідував ідеї демократичного й універсального персоналізму. Адже 
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особа – найвища цінність, конституція демократії в суспільстві, а саме суспільство через 
демократичний устрій позитивно корелює цілісний розвиток особистості. Важливим компонентом 
демократії є свобода, пов’язана з універсальними цінностями, проголошеними християнською 
релігією, і робить свій внесок у досягнення повної самореалізації людини. Персоналісти наукового 
кола університету Каліфорнії сповідували примат загального блага над індивідуальним інтересом, 
і головним елементом, який об’єднує та гармонізує суспільні відносини, вважали християнську 
релігію, що підтримує найвищі та універсальні цінності, будучи індикатором поведінки, а також 
гідність і свободу особи і важливість морального вдосконалення всього суспільства. 

Джордж Холмс Говісон був творцем ідеалізму плюралістичного типу − беркліанського, який 
ідеологічно пов'язаний як із соціологізмом, так і з індивідуалізмом, створивши свою проміжну 
форму. За Говісоном, кратно існуючі в суспільстві окремі «Я» є необхідною і важливою умовою, 
щоб за даним єднанням людина усвідомила свою природу, характер власного «Я», власну 
автономію і суб’єктивність. Згідно з поглядами філософа, жодне окреме «Я» не може бути 
зруйнованим до кінця, кожне «Я» є своєрідним вираженням Абсолюту, Бога. «Я» становить певну 
монаду, що існує незалежно як від спільноти, так навіть і самого Бога. Проте, незважаючи на своє 
незалежне, реальне і незнищенне існування, монада водночас перебуває у відносинах сполучності. 
Спільнота являє собою різновид морально-біхевіористського конгломерату особистостей. Зв'язок 
осіб у суспільстві полягає в гармонії, схожості й спонтанності окремих осіб, які пов’язані узами 
співпраці. Крім того, всіх осіб притягує одна мета – ідеал Божественного «Я». Говісон розуміє цей 
ідеал в основному в моральних категоріях, як найвище моральне добро, досконалість, святість. 
Проте розуміння Бога у нього не описується прямо, а швидше нагадує ідею, яка вказує на 
присутність духовного чинника у світі. Ця духовна ідея реалізується не через особистого Бога, а 
через спільні людські зусилля, завдяки яким можливе перетворення світу [див.: 3, с. 130-131]. 
Індивідуальні суб’єкти, особи формують структуру всього суспільства, кінцева мета існування і 
діяння є підтвердженням морального добра, визначеного Богом. 

Персоналізм у поглядах Ральфа Тайлера Флюелінга зосереджений на історичній та 
культурній інтерпретаціях, які являють собою персональну реалізацію морального, духовного 
прогресу. На його думку, історія – своєрідний план або зразок, який реалізовує особа. Цей тип 
персоналізму визначають як демократичний [див.: 7, с. 27]. Проте в історії особа не знаходить 
остаточної мети чи пояснення, тому що таке пояснення людською особою може бути віднайдене 
лише в самій собі. Спільна історія пов’язує осіб, а культура наповнює зміст суспільної історії. 
Зустріч осіб у культурі відбувається завдяки суспільно творчому потоку традиції, а також завдяки 
суспільній матеріальній і духовній діяльності [див.: 3, с. 131]. Соціальний персоналізм надає 
особливого значення взаємозв’язку особи і соціального прогресу. Це випливає з твердження, що 
розвиток особи не супроводжується егоїзмом і винятковою зосередженістю на собі. Розвиток 
відбувається лише завдяки відданості суспільству. Крім того, важливим аспектом при цьому є 
служіння істині та Богові. Розвиток відбувається в результаті розв’язання людиною неминучих і 
безперервних конфліктів. Р. Т. Флюелінг стверджує, що людина − то буття саме в собі, пояснення 
якого слід шукати в історії. Особа існує сама для себе, але в історії ми знаходимо ідею, що 
суспільність (спільнотність) є характерною для людини, її життя в суспільстві вказує на її повну 
екстраверсію, вихід за межі власного буття. Важливим фактором, який впливає на культуру 
людини, яка є тим, що оснащує її внутрішність на шляху поширення універсальних ідеалів, є не 
що інше як традиція, культура [3, с. 131]. 

Ральф Тайлер Флюелінг сповідував так званий «соціальний» персоналізм. За Флюелінгом, у 
розвитку особистості та суспільства важливим є особистий досвід, а вся реальність знаходить 
свою єдність і гармонію в людській особі (проголошення принципу самоідентифікації, єдності 
самосвідомості), а також в Особі Бога. Згідно з персоналізмом цього типу, життя характеризується 
конкретністю й актуальністю, ірраціональним джерелом сили і будь-якої активності є Космічний 
Розум, який інтегрує та регулює весь світ, всю реальність. Соціальний світ, за Флюелінгом, 
заснований на безперервній інтеракції, що відбувається між людиною і Богом, космосом і другою 
особою, а індивідуальна людська дія спирається на об’єктивне добро, джерело якого слід шукати в 
Особі Бога. Соціальне життя керується духовними, моральними, соціальними, економічними 
законами, які становлять джерело соціальної гармонії, регулюючи загальну взаємодію між 
людьми, які усвідомлюють свою індивідуальну місію, важливу з погляду розвитку всього 
суспільства. Важливим елементом персоналістських поглядів Флюелінга було переконання в 
цінності демократичної системи для оптимального розвитку суспільства, а сам персоналізм 
уявлявся ним як фундамент творення світової спільноти. Флюелінг був прихильником 
культурного персоналізму і персоналістичної ідеології, в якій побачив важливий інструмент для 
примирення між народами, пошук джерела гармонії в глобальному суспільстві [див.: 9, с. 30-32]. 
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Американський персоналізм Каліфорнійської школи базується на 3-х «китах»: повному 
визнанні людської гідності; переконанні розумної волі людської особистості; свободі життя 
людини з одночасним дотриманням загального блага (яке вважається пріоритетним), а також 
усвідомленні доконечності розробки універсальної філософії особи і суспільства [див.: 2, с. 97-98]. 
В аналізі Бостонської та Каліфорнійської шкіл слід враховувати, що їх увага була спрямована на 
людську особистість як найвищу цінність, сутність якої – високий рівень гідності та свободи. 

Каліфорнійська школа, представлена Джорджем Холмсом Говісоном і Ральфом Тайлером 
Флюелінгом, проголосила так званий «соціальний» персоналізм, декларуючи вищість 
громадянського суспільства: соціальне бачення в опозиції до індивідуалізму, а також культурний, 
демократичний і універсальний персоналізм. Отже, відзначений індивідуалізмом Бостонський 
персоналізм та ідеологічно зорієнтований на соціологізм персоналізм Каліфорнійської школи хоча 
й характеризуються значними відмінностями у своїй фундаментальній філософській ідеології, 
мають також спільні елементи, визнаючи безперечну цінність людської особи, створеної 
Верховною Особою, чиє існування ґрунтується на самореалізації шляхом пізнання самої себе, 
навколишньої дійсності та Бога в суспільному житті. 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що американський персоналізм пішов іншим шляхом, 
аніж континентальний європейський персоналізм: замість реакції на ідеалізм, фактично був 
формою ідеалізму, де людина визначалась як персональна свідомість. Як альтернатива 
європейського персоналізму XX століття, американський персоналізм орієнтується на 
продовження розвитку європейської персоналістичної філософії та теології XIX століття й 
спростування різних безособових форм думки. Американська та європейська школи персоналізму 
XX століття відправною точкою в розумінні світу вважають особу та її цінність. Проте всупереч 
європейському персоналізму, який використовує здобутки екзистенціалізму та феноменології, 
американський персоналізм подальший розвиток здобутків означених напрямів здебільшого 
запозичує від європейських спекулятивних теїстів. 

На основі аналізу специфіки американського персоналізму можна виокремити дві його 
орієнтації: соціальну та індивідуальну. Основоположні ідеї цих обох шкіл залишаються 
однаковими, хоча й набувають різних відтінків у процесі розвитку. Перший представлений 
мислителями (Каліфорнійська школа особистісної філософії), основною метою яких була 
побудова універсальної ієрархічної моделі світу як упорядкованої множини одиничних 
субстанцій, котрі, володіючи внутрішньою творчою силою й абсолютною свободою, творять свою 
долю, і по-особливому організовують буття, породжують історію та культуру. Для другого 
(Бостонська школа) характерна розвинута антропологічна та етична проблематика. Він 
сконцентрований на глибинному дослідженні сутності та виявів людини, її особистості, 
унікальності й існування як найвищої цінності. 

Обидва типи персоналізму мали значний вплив на подальший розвиток американської  
філософії, а також тісний зв'язок з моральною теорією та практикою. 
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Summary 
Tomiuk N. The Comperative Analysys of the Ethics of Two Schools of the American Personalism – the 

Boston School and the Californian School of the 19th – 20th centuries. The article presents the comperative 
analysis of two schools of the American personalism, namely: the Boston school and the Californian school – from 
the point of view of the basic philosophical assumptions crucial for the development of ethics. The American 
personalism of the Boston school represents the thesis of individual personalism proclaiming the individual 
character of a person. The Californian school proclaimed the thesis of the democratic and universal personalism, 
the social and cultural personalism, proclaiming that the personalism itself was the source of the harmony and the 
social order, whose sources should have been searched too in the Absolute. Keywords: American personalism, 
individual personalism, social personalism, ethics of self-realization. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКЗЕГЕТИЧЕСКОГО МЕТОДА ФОМЫ АКВИНСКОГО:  

ПЕРЕХОД ОТ АЛЛЕГОРИИ К СИМВОЛУ 
 

Вивчається проблема екзегетичного методу середньовічного схоласта Фоми Аквінського, яка до 
сьогодні є малослідженою. Філософія схоластів з її співвідношенням душі і тіла, віри та знання, світу в цілому 
пов’язана з особливостями використання екзегетичного методу. Коментарі до Біблії, текстів Платона, 
Аристотеля, Боеція теж були пов’ язані з використанням екзегетичного методу. В зв’язку з цим ми вправі 
вести мову про певну інтерпретаційну практику в середньовічному філософському мисленні. Ключові слова: 
екзегетика, алегорія, символ, знак, екзегетичний метод, схоластична філософія, значення, інтерпретація. 

 
Обращение к философии Фомы Аквинского относительно экзегетического метода 

неслучайно, ведь он не только является систематизатором ортодоксальной схоластики, но и 
мыслителем, на базе текстов которого вырос томизм и неотомизм. 

Целью статьи является исследование экзегетического метода средневекового схоласта Фомы 
Аквинского и его интерпретации в средневековой философской мысли. 

Фоме Аквинскому посвящен достаточно обширный ряд как отечественных, так и 
зарубежных комментаторских работ. Тем не менее, экзегетическая проблематика в его наследии 
непосредственно практически нигде не рассматривается.  

Зарубежные авторы (в частности, британские) с большим интересом относятся к 
экзегетической проблематике в наследии Фомы, начиная c того, что Ф. Керр в работе «Фома 
Аквинский: очень краткое введение» отмечает: «Недавно ученые начали настаивать на важности 
изучения его библейских комментариев», заканчивая работами, непосредственно посвященными 
этой проблеме (в этой связи следует отметить достаточно содержательную статью М. Дюбуа 
«Мистические и реалистические элементы в экзегетике и герменевтике Фомы Аквинского», 
помещенную в сборник «Творческая библейская экзегетика: христианская и иудейская герменевтика 
сквозь века»). Тем не менее, не существует работ, в которых бы рассматривалась экзегетическая 
деятельность Фомы Аквинского с учетом того, что он – представитель схоластической философии. 
Но ведь очевидно, что метод интерпретации, к которому он обращался, не мог быть идентичным 
тому методу, который использовался в патристической философии.  

Раскрытие экзегетического метода любого представителя схоластической философии 
сопряжено с определенными трудностями. В. Соколов в своей работе «Средневековая философия» 
писал, что «экзегетика Священного Писания в определенном смысле – основная особенность 
патристической философии» [8, с. 41]. И это замечание абсолютно справедливо. Во-первых, 
решение философских и теологических вопросов у представителей патристики напрямую зависит 
от особенностей экзегетического метода. Рассмотрев способ, которым конкретный мыслитель 
трактует Священное Писание, можно сказать о его отношении к языческой мудрости, 
соотношению души и тела, вере и знанию и раскрытию ряда других фундаментальных для 
средневековой философии проблем. Безусловно, между ответами на эти вопросы и экзегетическим 
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методом мыслителя существует и обратная связь. Во-вторых, если даже у мыслителя нет 
оформленного свода правил для истолкования Священного Писания, составляющего часть 
определенного текста (как, например, у Оригена) или вообще отдельной работы, посвященной 
экзегетике (как, например, у Августина Аврелия), то любой представитель патристической 
философии вписывает экзегетический метод в собственные труды. 

Однако, о представителях схоластической философии этого сказать нельзя. Безусловно, для 
ответа на многие вопросы, для решения основной проблемы этого периода – проблемы 
универсалий – схоластам приходилось обращаться к Священному Писанию для доказательства 
своей позиции. Но характер обращения к Библии изменился. Особенность обращения к 
Священному Писанию отцов церкви прекрасно уловил Г. Майоров в своей работе «Формирование 
средневековой философии»: «Философствующие отцы церкви, как мы видели, не претендовали на 
роль творцов и новаторов. Своей задачей они считали извлечение уже готовой философии из 
Писания и ставили себе в заслугу разве только искусство своеобразной майевтики, облегчающее 
рождение “скриптуальной” философии. Секрет этого искусства состоял в умении в, казалось бы, 
самых бесхитростных словах Библии видеть символы философских теорий» [7, с. 343]. 

Если для представителей патристической философии наследие греческих и римских мыслителей 
выступало в качестве инструментария для интерпретации Библии, то для представителей 
схоластической философии уже само Священное Писание становится инструментом для 
интерпретации не только античных учений (в первую очередь работ Аристотеля и Платона), текстов 
средневековых теологов, но и для интерпретации мира как такового. Соответственно, не удивительно, 
что кроме комментариев на те или иные книги Священного Писания в огромном количестве 
появляются комментарии на того же Аристотеля, интерпретируемые, зачастую, с теологических 
позиций. Фома Аквинский не является исключением, о чем свидетельствуют его многочисленные 
комментарии на труды Аристотеля (в частности, на «Политику» и трактат «О душе»), а также 
комментарии на тексты средневековых мыслителей (Боэция, Петра Ломбардского и др.). 

Безусловно, представители патристической философии тоже обращались к работам 
античных авторов и дискутировали на страницах своих работ с христианскими мыслителями, но 
это происходило в рамках обсуждения определенной проблематики и уж никак не являлось 
развернутым комментарием на конкретный текст определенного мыслителя. 

Вспомним, что к моменту зарождения и развития схоластической философии в сфере 
экзегезы устоялась традиция интерпретации неясных фрагментов Священного Писания, опираясь 
на те ясные фрагменты, которые окружали искомый участок текста. В связи с вышесказанным 
можно говорить о некоем усложнении интерпретационной практики в рамках схоластической 
мысли по отношению к патристической. Ведь схоласту, желающему комментировать античного 
или средневекового автора нужно было подойти к его тексту с уже готовой интерпретацией 
Священного Писания. Это значит, что следовало сразу неясный участок Библии толковать, 
опираясь на ясный, а затем уже интерпретировать текст определенного мыслителя, исходя из 
положений, которые не идут вразрез с идеями, содержащимися в Священном Писании. Фома 
Аквинский не исключение, ведь комментируя того же Аристотеля, он объясняет каждое 
положение греческого философа как средневековый мыслитель. Выше уже упоминалось, что 
схоласты не только расширили сферу интерпретации на античных и средневековых мыслителей, 
но также и на мир как таковой (а, следовательно, и на его интерпретацию), обращали внимания 
значительно больше, чем представители патристической философии. 

Интерес схоластов, в частности, Фомы Аквинского, к реальному, осязаемому миру, к 
земным проблемам обусловлен рядом факторов. В первую очередь эта особенность связана с 
возникновением интереса к политическим вопросам. Не последнюю роль в этом сыграло 
возникновение реформированного папства. Особенность этого явления отлично выразил 
С. Соколов: «Уже Григорий VII в своем “Диктате папы” провозгласил не только независимость 
духовной власти от светской, но и первенство власти пап над властью светских государей. Их 
власть сравнивалась с луной, в то время как папская власть сравнивалась с солнцем» [8, с. 100]. 

Но интерес схоластов к реальному миру обуславливается не только усилением внимания к 
социально-политической проблематике. Важное влияние оказывает и развитие эстетики. 
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Эстетическая проблематика в средневековой философии – поле весьма дискуссионное. 
Однако существуют исследователи истории философии, полагающие, что эстетическая 
проблематика средневековья вполне может быть предметом развернутых исследований. В этой 
связи стоит обратить особое внимание на такие работы У. Эко, как «Эволюция средневековой 
эстетики» и «Искусство и красота в средневековой эстетике». При этом важно отметить, что автор 
обращает внимание в основном на эстетические теории представителей схоластической 
философии и особенно много внимания уделяет Фоме Аквинскому. 

Соотношение души и тела в философии Фомы Аквинского имеет прямую связь с его 
гносеологической теорией, разработке которой мыслитель уделил много внимания. Э. Жильсон в 
одной из важнейших своих работ («Томизм. Введение в философию святого Фомы Аквинского») 
отмечает: «Человеческая душа является нематериальной субстанцией благодаря интеллекту. 
Однако, памятуя о том, что именно интеллектуальная деятельность, предполагающая ощущения, 
требует сотрудничества тела, святой Фома, не колеблясь, называет интеллект формой 
человеческого тела…» [2, с. 246]. 

Экзегетический метод у Аквината напрямую связан с первенством чувственного познания: 
«Священному Писанию прилично учить божественным и духовным истинам, прибегая к 
сравнению с материальными вещами. Ибо Бог доставляет каждому сообразно его природе. В 
природе же человеческой устроено так, что он постигает умозрительные истины через 
чувственные вещи, поскольку источником наших познаний является чувственность» [9, с. 16]. 

Таким образом, в наследии Фомы Аквинского можно выделить социально-политический, 
эстетический и гносеологический аспекты, которые ведут к акцентированию внимания мыслителя 
не только на Священном Писании, но и на мире в целом. 

Священное Писание – это не только текст, имеющий непосредственное отношение к Богу 
(связь с теоцентризмом средневековой культуры), но и текст, в котором существуют как ясные 
фрагменты, так и иносказательные (связь с ориентацией на иносказательность средневековой 
культуры). Эту ориентацию на иносказательность отмечают многие исследователи, как 
отечественные, так и зарубежные. Й. Хейзинга в «Осени Средневековья» писал: «Для 
средневекового сознания любая вещь была бы бессмыслицей, если бы значение ее исчерпывалось 
непосредственной функцией и ее внешнею формою; с другой стороны, при этом все вещи 
пребывали целиком в действительном мире» [10, c. 112]. 

Привыкнув видеть иносказательный смысл в Священном Писании, сложно не искать 
иносказательность в реальном мире. Смотря на объект реальной природы, средневековый человек 
видел в нем скрытый смысл (это отлично демонстрирует пример, который можно встретить как у 
У. Эко, так и у Й. Хейзинги: отождествление белых роз с шипами с мучениками, окруженными 
врагами). В этом нет ничего удивительного: ведь если Библия (Закон и Слово Божье) пронизана 
иносказанием, то логично, что и мир (творенье Бога) не лишен некоторой иносказательности. 

В контексте данного исследования приведенные цитаты интересны по двум причинам: 
1) они имеют отношение к схоластической, а не к патристической философии. Конечно, 

ни у кого не вызывает сомнение то, что представители патристики уделяли много внимания 
иносказательности библейского текста, но вот фактор рассмотрения иносказательности мира как 
такового исследователи отмечают в работах именно схоластических мыслителей; 

2) они демонстрируют если не отождествление, то наличие весьма размытых границ у 
таких понятий как «символ» и «аллегория». 

Существует множество теорий символа, и как результат – множество определений понятия 
«символ». А. Лосев в своей статье «Терминологическая многозначность в существующих теориях 
знака и символа» отмечает, что в этой ситуации «единственное, что можно требовать от авторов, – 
чтобы они, пользуясь той или другой системой терминов, выдерживали свою терминологию до конца 
и не сбивались каждый раз с принятой ими на какую-нибудь иную систему терминов» [6, с. 221]. 

Тем не менее, понятие «символ» играет огромную роль в данном исследовании. В этой связи 
нами будет выбрана терминология, предложенная А. Лосевым в работе «Проблема символа», 
которая представляется максимально адекватной и проработанной. Еще одной причиной выбора 
этой терминологии является то, что А. Лосев не только разграничивает символ и аллегорию, но 
также и подчеркивает то, что аллегорию не следует смешивать с метафорой. В отношении символа 
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А. Лосев отмечает следующее: «Всякий знак может иметь бесконечное количество значений, то 
есть быть символом» [6, c. 105]. Таким образом, символ – это знак, который имеет бесконечное 
количество значений. Понятия «символ» и «знак» находятся, в отношении подчинения, где «знак» 
– понятие с большим объемом, а «символ» – понятие с меньшим объемом. 

Но, как было сказано ранее, ядром латинской патристики является аллегория, тогда как 
ядром схоластической экзегезы будет уже символ как таковой. Разницу этих понятий А.Лосев 
видит в следующем: «Символ – не аллегория, поскольку в аллегории отвлеченная идея, ее предмет 
не имеет ничего общего или имеет очень мало общего с обратной стороной изображаемого 
предмета, так что идейно-образная сторона вещи гораздо содержательнее, пышнее, 
художественней, чем эта отвлеченная идея и может рассматриваться совершенно отдельно от той 
идеи, к иллюстрации которой она привлечена» [6, с. 111].  

Вот эта отсылка к сюжету, связи ряда образов, имеет большое значение. Вспомним, что в 
патристической философии объектом интерпретационной деятельности, фактически, было одно 
Священное Писание, где есть линейно-развертывающаяся история, некий сюжет. Тогда как для 
представителей схоластической философии объектами для интерпретации, кроме Священного 
Писания, становятся и тексты различных мыслителей, и, что самое главное, мир как таковой. 

Безусловно, аллегорическая интерпретация (как и обращение к метафоре) никуда не исчезла, 
но все же стоит отметить, что символическая интерпретация начала играть особую роль в 
схоластической философии. Таким образом, переход от аллегории к символу – важная 
отличительная черта схоластической интерпретационной деятельности от патристической. В 
рамках же самой схоластической философии экзегетическая деятельность так же неоднородна, как 
и в рамках философии патристики, и имеет достаточно тесную связь с развитием логики. 

Ни для кого не секрет, что центральная проблема схоластической философии – проблема 
универсалий – это во многом логическая проблема. Активное развитие логики в схоластической 
философии было связано не только с появлением латинских переводов отца формальной логики – 
Аристотеля, но и с развитием университетов. Поэтому нет ничего удивительного, что между 
экзегезой и логическими воззрениями представителей схоластики существует некоторая связь. 

Следует отметить, что с логикой в наследии Фомы связан ряд вопросов, которые имеют 
отношение к интерпретационной деятельности, а именно: 5 доказательств бытия Бога; 
апофатическое познание Бога; познание Бога путем аналогии. 

Безусловно, сразу возникает вопрос о том, какое отношение это имеет к экзегетической 
проблематике. Фома Аквинский пишет в «Сумме теологии», что «автор Священного Писания – 
Бог, который властен выражать то, что Ему угодно выразить не только посредством слов (что дано 
и человеку), но и посредством самих вещей» [9, с. 18]. 

Важно отметить, что после того, как мыслитель говорит о возможности иносказательной 
интерпретации Священного Писания, он сразу же обращается к вопросу доказательства бытия Бога. 
Действительно, обращение к Библии дает возможность обнаружить различные истины, позволяющие 
нам говорить о Боге (т. е. Писание приводит нас к Богу), но есть и обратная связь: нельзя обращаться к 
Писанию, будучи неуверенным в том, что Бог существует. Это значит, что очевидность его бытия – 
основа экзегетической деятельности. И для Фомы это имело огромное значение. 

В «Сумме теологии» вопрос об интерпретации поднимается одним из первых. Напомню, что 
этот вопрос Фома Аквинский поднимает даже раньше, чем вопрос о существовании Бога. Это 
демонстрирует, в частности то, что для подтверждения тех или иных идей, для их понимания, 
христианину нужно опираться на Священное Писание, поэтому нужно иметь некоторое 
представление о том, как обращаться с этим текстом и что от него ожидать. 

В «Сумме против язычников» Фома не уделяет проблеме интерпретации отдельной главы. 
Однако, косвенно он упоминает ключевую особенность экзегезы, сформированную еще его 
предшественниками – переход от ясных фрагментов (буквального смысла) к менее ясным 
(иносказательному смыслу). Говоря о порядке и способе изложения, избранного им в «Сумме против 
язычников», Фома отмечает: «…дабы переходить от более ясного к менее ясному, мы перейдем к 
разъяснению истины, превосходящей разум, опровергая доводы противников и с помощью вероятных 
доводов и авторитетов являя истину веры настолько, насколько Бог даст» [9, с. 61]. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что понимание некоего вопроса, исходя из 
контекста – важная черта интерпретационной практики Фомы вне зависимости от того, каков 
объект интерпретации. 

Относительно познания Бога путем отрицания Фома отмечает в «Сумме против язычников» 
следующее: «Степень же превосходства, в которой обретаются в Боге сказуемые совершенства, не 
может быть обозначена именами нашего языка, разве только через отрицание, например, когда мы 
называем Бога “вечным” или “бесконечным”…» [9, с. 167]. 

Таким образом, желая приблизиться к сущности Бога, мыслитель обращал внимание на то, 
чем он не является, и этот принцип можно обнаружить в экзегетической практике – в сравнении в 
ходе интерпретации мест, которые противоречат друг другу. Использование этого приема можно 
встретить, например, на страницах «Суммы теологии». 

Познавательная операция сравнения связана и с познанием Бога по аналогии: 
необходимость сравнивать нечто одно с чем-то другим на основании сходства обуславливает 
поиск сходства одних интерпретируемых фрагментов с другими. 

Выводы. Все вышесказанное демонстрирует, что существовало влияние логики на 
экзегетическую практику представителей схоластической философии. И безусловно, оно было 
куда большим, чем аналогичное влияние на экзегетическую практику представителей 
патристической философии. Августин Аврелий отмечал важность как логики, так и риторики в 
интерпретационной деятельности, подчеркивая, что они – равнозначные вспомогательные 
инструменты. В отношении Фомы Аквинского и иных представителей схоластической мысли 
справедливым будет утверждать, что логика начинает играть намного более важную роль, чем 
риторика. Э. Жильсон был абсолютно прав, когда характеризовал ситуацию, сложившуюся к началу 
XIII века следующим образом: «По мере того, как на латынь переводится все больше произведений 
Аристотеля, а преподаватели логики все шире включают их в свои учебные курсы, все меньше 
времени остается для “грамматики” и изучения классиков… Появляется культура нового типа, 
основанная на минимуме грамматики, необходимом для пользования сугубо школьной латынью. 
Эту культуру формирует изучение логики и философии Аристотеля, а увенчивает изучение 
теологии, методика которой исходит опять же из этой логики и философии» [3, с. 303]. 

Безусловно, тенденция, которая нашла отражение, в том числе, в творчестве Фомы 
Аквинского, возникла не в XIII в. и ее развитие в этом столетии не завершилось. Поэтому 
представляется возможность анализировать и изучать особенности экзегетического метода в 
истории философии в целом. 
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Summary 
Skrytska N. The Peculiarities of Exegetical Method of Aquinas: Transition from an Allegory to the 

Symbol. The aricle studies the problem of exegetical method of medieval scholastics of Thomas Aquinas, which until 
now have not well known. Scholastic philosophy, with its ratio of body and soul, faith and knowledge of the world in 
general was related to features using exegetical method. Comments on Bible, texts of Plato, Aristotle, Boethius were 
also related to the use of exegetical method. In this regard, we have the right to talk about some interpretative 
practice in medieval philosophical thinking. Keywords: exegesis, allegory, symbol, sign, exegetical method, 
scholastic philosophy, meaning, interpretation. 
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SZTUKA SAKRALNA W PROFILAKTYCE I RESOCJALIZACJI  

NA PRZYKŁADZIE OBRAZU PT. UKAMIENIOWANIE ŚW. SZCZEPANA 
 
Autor artykułu prezentuje w nim swoje stanowisko w świetle wybranych teorii psychologicznych wskazujące, 

iż znajomość cech osobowości jednostek niedostosowanych społecznie pozwala, między innymi, na ukazaniu i 
wyjaśnianiu związku przyczynowo– skutkowego pomiędzy wartościami i ideami tkwiącymi w sztuce sakralnej a 
określonymi formami zachowań świadczących o niedostosowaniu społecznym. Autor wskazuje na psychologiczne 
mechanizmy obronne uruchamiane w sytuacjach trudnych ewentualnie traumatycznych, których źródłem są wartości 
tkwiące w sztuce sakralnej tj. w środkach artystyczno-estetycznego wyrazu nawiązujących do historiobiogramów 
prezentowanych Postaci. W uwarunkowaniach psychologiczno – społecznych, dzięki środkom wyrazu 
odpowiadającym możliwościom i potrzebom wychowanków (także osadzonych w zakładach karnych) dochodzi do 
skuteczniejszej ich readaptacji indywidualnej i społecznej. Słowa klucze: Sztuka sakralna, arteterapia, 
resocjalizacja, teorie psychologiczne, środki artystyczno-estetycznego wyrazu, percepcja, kreacja. 

  
Prezentowany poniżej artykuł stanowi syntetyczną formę szerszego opracowania naukowego 

zamieszczonego w Księdze pamiątkowej poświeconej prof. M. Porowskiemu oraz mającej ukazać się w 
pierwszej połowie 2016 roku książce pt. Resocjalizacja przez sztukę sakralną z uwględnieniem psychologii 
kwntowej (s.s. 120). Podstawowym czynnikiem inspirującym zajęciem się sztuką sakralną w resocjalizacji 
osadzonych w zakładach penitencjarnych były ikony oraz wiele lat wcześniej namalowany przeze mnie w 
technice olejnej obraz pt. “Męczeństwo Św. Szczepana”. Obraz jest zmienioną wersją pierwowzoru w 
wykonaniu Pietera da Cortony w 1660 r. Został on ostatecznie przekazany w formie Aktu darowizny 
Kościołowi parafii pod wezwaniem Św. Hieronima w Warszawie, zaś jego reprodukcja zamieszczona jest w 
mojej książce pt.: Edukacja i terapia przez sztukę, wydanej przez Wydawnictwo Eneteia w 2013 r ,w wersji 
polskiej, i 2015 r, w wersji angielskiej. Nadmienię, iż obraz namalowany jest na desce, umieszczony pod 
szkłem i złoconej ramie. Ze względu na zawartą treść i formę obraz posiada walory arteterapeutyczne. 

Motywem namalowania przeze mnie obrazu było urzekające piękno kompozycji kolorów, postaci i 
przedmiotów wpisane w dramat wydarzeń, które po dziś dzień towarzyszą refleksyjnemu myśleniu nad 
przejawami nie tylko ludzkiego okrucieństwa ale i oddania się najwyższemu Dobru. Ponieważ forma i 
jego treść jest dowodem pamięci zarówno względem wszystkich którzy łamią prawa do życia w harmonii, 
jak i jej budowania, uznałem, że podczas percepcji obrazu, u człowieka prawego nie znajdzie się miejsce 
na usprawiedliwienie czynów złych a jedynie wyzwoli w nim potrzebę doskonalenia sposobów 
zapobiegania im, wiedząc, iż człowiek, zwłaszcza o słabym charakterze podlega licznym pokusom 
zachowań uznawanych powszechnie za haniebne. Tu jedynie dodam, iż nad takimi i podobnymi 
dramatami i sposobami ich przeciwdziałania rozmyślał -między innymi- św. Hieronim. 

Obraz, w nim jego piękno, groza i przesłanie w jedności przeciwieństw, przez wiele lat nie dawał 
mi spokoju, póki go nie wykorzystałem w celach diagnostycznych i terapeutycznych w resocjalizacji 
przez sztukę (arteterapii). Tu, przede wszystkim, miałem na myśli resocjalizaacji jednostek wrażliwych 
na krzywdę człowieka, krzywdę jakiej dopuściły się one nie z powodu choroby psychicznej czy perfidnej 
kalkulacji, ale najczęściej nie przemyślanego impulsu czy odreagowania w formie mechanizmu 
obronnego.Takim z wielu znanych mi przykładów może być mój sasiad, ojciec dwóch synów. Człowiek 
ten będący już na emeryturze, zawsze był spostrzegany przez otoczenie jako kulutarny, spokojny i 
uczciwy obywatel PRL-u. Zdażało mu się jednak to, że od czasu do czasu nadużywał picia alkoholu. 
Pewnego wieczora, na imprezie rodzinnej, która okazała się dla niego i najbliższej rodziny najbardziej 
pechowym dniem życia, ten sąsiad już po “kilku głbszych”, w czasie nie przewidzianej sprzeczki 
rodzinnej zabił swojego dorosłego syna. Po wyroku skazującym odbył karę 5. lat pozbawienia wolności. 
Jak mi opowiadał po wyjściu z więzienia, przez wszystkie te lata tworzył utwory plastyczne (obrazy) o 
treści i formie przynależne sztuce sakralnej. Ta swoista dla niego autoarteterapia pozwoliła mu 
doświadczać duchowej odnowy i„łapania równowagi psychicznej”, by nie zwariować, by przetrwać w 
pokorze wobec braku pokory, której mu zbrakło podczas awantury rodzinnej. 
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Inny przykład, też mi znany z sąsiedztwa, mianowicie znany wszystkim wkoło z pasożytniczego 
trybu życia mężczyzna o ksywie „senior”, dużo młodszy od powyżej wymienionego sąsiada, wielokrotny 
recydywista skazany na 19. lat pozbawienia wolności, będąc na przepustce, po otrzymaniu mojej książki 
pt.: Wybrane zagadnienia z współczesnej edukacji plastycznej, w której zamieściłem najbardziej 
chronione tajemnice wykonania obrazów – ikon w technikach pozłotniczych i rzeźb unikatowych 
odlewanych w brązie, postanowił w więzieniu oddać się bez reszty sztuce sakralnej, zdobywając swoją 
działalnością powszechne uznanie i podziw zarówno wśród skazanych jak i personelu. Któregoś razu 
będąc na przepustce dziękował mi bardzo serdecznie za książkę, która mu była i będzie pomocna w 
wyborze właściwej drogi do i na wolności. Przyznam się, że spodobało mi się to powiedzenie, bowiem 
pasowało mi, a może raczej zgodne ono było z moim przekonaniem i zarazem poglądem B. F. Skinnera, 
czołowego amerykańskiego przedstawiciela behawioryzmu, cyt.:... „człowiek może teraz kontrolować 
własny los, ponieważ wie, co trzeba zrobić i jak się za to zabrać. 

Na okoliczność poglądu czy raczej mojego stanowiska wskazującego na donisłość behawioryzmu 
w działaniach terapeutycznych zawierających środki artystyczno-estetycznego wyrazu postanowiłem 
zamieścić obraz oraz tekst świadczący o możliwościach wykorzystania sztuki w resocjalizacji, w świetle 
psychologii behawioralnej i humanistycznej. 

Uważam, że podczas percepcji i kreacji sztuka, a w niej treść, forma, piękno i harmonia, pozwala 
łatwiej komunikować wszystkim to, co nas otacza, ma bowiem charakter przenoszenia tkwiących w niej 
wartości wizualnych na tworzenie nowych relacji duchowych służących rozwiązywaniu problemów, w 
tym kreowaniu przyszłości. 

 
Wartości arteterapeutyczne obrazu w ujęciu behawioralnym 

Zgodnie z opinią B.F. Skinnera (2013), jednego ze współczesnych behawiorystów, nie tylko 
zachowanie człowieka, ale także procesy uczenia się, aktywność twórcza, życie interpersonalne zależą od 
predyspozycji genetycznych oraz środowiska zewnętrznego, społeczno – kulturalnego, i to one właśnie sterują 
zachowaniem oraz działaniem człowieka. Głównym przedmiotem badań czy arteterapeutycznych działań na 
polu tej teorii będzie relacja między obfitującym w różnego rodzaju bodźce środowiskiem a reakcją człowieka, 
w naszym przypadku, jednostki niedostosowanej społecznie. W takim podejściu nie ma miejsca na 
dokonywanie analizy czynników, stanów oraz wewnętrznych postaw. Nie oznacza to, że behawioryści 
całkowicie negują istnienie życia wewnętrznego. Ta luka czy przestrzeń należącą do życia wewnętrznego 
(duchowego) jest wypełniona, albo raczej dopełnina działaniem przynależnym psychologii humanistycznej. 

Dobrze przemyślana, zaprogramowana i poprowadzona resocjalizacja przez sztukę sakralną w 
kontekście psychologii behawioralnej pozwala na znaczące korygowanie określonych deficytów i 
zaburzeń cech osobowości jednostek szczególnie niedostosowanych społecznie. W założeniach 
terapeutycznych jednostki, przyjmuje się jedynie gotowość i konskwencję w wykorzystaniu wiedzy i 
umiejętności w posługiwaniu się środkami artystyczno-estetycznego wyrazu. Wiedza, umiejętności 
(zdolności) oraz środki wyrazu w obrazie służą generalnie ukierunkowanej aktywności zawierającej 
mechanizmy warunkowania sprawczego zachowań zgodnych ze społecznym oczekiwaniem. Innymi 
słowy, podczas percepcji czy kreacji, mechanizmy warunkowania z udziałem środków artystyczno-
estetycznego wyrazu są wartościami i zarazem źródłem wzmocnień pozytywnych. W zachowaniach 
sprawczych podopiecznemu dostarczają zwykle nagród a gdy zachodzi konieczność także i kar w formie 
np.: dezaprobaty przez osoby znaczące oraz przykładowo wzbudzenie lęku bądź niepokoju.  

W procesie zachowania należącego do warunkowania sprawczego, podczas percepcji obrazu czy 
(i) kreacji, zachowania są wzmacnianiem wówczas, gdy zwiększa się szansa na to, że wystąpi ono 
tj.wzmocnienie, ponownie. Przypomnę, iż zgodnie z teorią behawioryzmu wzmocnienie pozytywne 
utrwala każde zachowanie, które do tego wzmocnienia prowadzi. W naszym przypadku zachodzi bardzo 
wysokie prawdopodobieństwo, iż podopieczny, jednostka odbywająca np. karę pozbawienia wolności, po 
zapoznaniu się z obrazem i technologiami unikatowymi, szalenie cenionymi przez koneserów sztuki 
dozna wzmacnień pozytywnych, wyrażając chęć ponownego jego oglądania, bądź nawet tworzenia. W 
przypadku, gdy pod wpływem percepcji dojdzie do wzmocnienia negatywnego równoznacznego z 
karaniem wyrażonym odruchami awersyjnymi jednostki, wówczas wielokrotne powtarzanie pozwoli 
utrwalić takie zachowanie doprowadzając do jego wyeliminowania lub zredukowania. (zob. B.F. Skinner, 
2013, s.69). W behawioryźmie opartym na Pawłowowskim warukowaniu klasycznym terapia przez 
sztukę ma nieco inne podstawy uczenia się zachowań, w naszym przypadku, społecznie oczekiwanych. A 
oto kilka merytorycznych uwag wprowadzających i następnie wyjaśniających mechanizm uczenia się 
zachowań w wydaniu Pawłowowskim.  

Jak już powyżej wspomniano w niedostosowaniu społecznym spotyka się jednostki z wieloma 
zagrożeniami. Każde zachowanie mające znaczenie dla jego przetrwania w środowisku zwiększa 



 

 
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 756 – 757. Філософія 

 
145

prawdopodobieństwo występowania warunkowania sprawczego opartego na wzmocnieniach zachowań oraz 
opartych na warunkowaniu odruchowym. Pierwsze zachowanie pojawia się w sposób dobrowolny, drugie w 
sposób mimowolny. Zachowanie sprawcze odczuwane jest jako pozostające pod kontrolą przejawiającej je 
osoby i przypisywane tradycyjnie aktowi woli, zaś zachowanie odruchowe nie podlega takiej kontroli (tamże, 
s. 62).Zachowanie odruchowe oparte na warunkowaniu klasycznym, zwanym także warunkowaniem 
reaktywnym, występujące także w leczeniu przez sztukę jest powszechne i zarazem ma rację bytu ponieważ 
dotyczy konieczności dostosowania się jednostki do zmieniającego się z pokolenia na pokolenie jej 
środowiska. Innymi słowy, dzięki prawom uczenia się przez warunkowanie klasyczne jednostka jest zdolna 
dostosować się adekwatnie do nowych społecznie oczekiwanych zachowań. W przypadku resocjalizacji przez 
sztukę opartą na wytwarzaniu skojarzeń między bodźcem bezwarunkowym a bodźcem neutralnym środki 
artystyczno-estetycznego wyrazu tkwiące w obrazie bądź np. procesie tworzenia, najczęściej pełnią funkcję 
bodźców bezwarunkowych (zob. obraz). W zależności od okoliczności np. występowania u podopiecznego 
słabego typu układu nerwowego, jego wrażliwości na bodźce, przykładowo, podczas procesów percepcji czy 
kreacji, widok cierpienia św. Szczepana wyzwalający odruchy bezwarunkowe kojarzone z pierwotnie 
obojętnymi jakimi będzie wiedza na okoliczność spotkania się z symbolem Chrystusa namalowanego i 
dodatkowo wzmocnionego przez silny kontrast światłocieniowy przypominający, iż może liczyć na 
odkupienie winy nie zależnie od dokonanego czynu pod warunkiem okazania żalu, – z udziałem kolejnych 
powtórzeń – powoduje ich uwarunkowanie wraz doznaniem ulgi. Trzeba przyznać, iż ten mechanizm uczenia 
się przez warunkowanie klasyczne w terapii behawioralnej posługującej się środkami artystyczno-
estetycznego wyrazu ma rację bytu, zatem winno się go wykorzystywać gdzie tylko to jest możliwe, a zwłasza 
wobec jednostek niedostosowanych społecznie. 

 
Wartości arteterapeutyczne i edukacyjne obrazu w ujęciu psychologii humanistycznej 

 W obszarach działań resocjalizacyjnych przez sztukę, w tym prezentowanego obrazu w ujęciu 
psychologii humanistycznej, poza nakreśleniem przeze mnie poniżej własnej koncepcji, dałoby się 
jeszcze zamieścić wiele koncepcji arteterapeutycznych (zob. Rudowski: 2001, 2004, 2013, 
2014).Wszystkie one zawierają w mniejszym bądź w większym stopniu perspektywę udziału myśli, 
motywów i uczuć należących i podlegających procesom percepcji i szeroko pojętej kreacji.  

Podczas arteterapeutycznych działań obraz ten i jemu podobne w odbiorze czy (i) w procesie 
tworzenia poddawany byłby w większości przypadków analizie formalnej i semantycznej, zwłaszcza, 
jeśli chodzi o zastosowane w nim środki artystyczno-estetycznego wyrazu oraz przekaz ideowy, 
pozwalając wszystko werbalizować w płaszczyznach dialogu wewnętrznego i zewnętrznego celem 
znoszenia dysonansu poznawczego wskazującego na zachowania pełne nienawiści i odwetu do świata 
ludzi rządnych władzy i posłuszeństwa. 

Po przeanalizowaniu argumentów przemawiających na korzyść profilaktyki resocjalizacji przez 
sztukę sakralną, poniżej, postanowiłem zaprezentować podejście zawierające podstawy logoterapii V. 
Frankla, oczywiście zgodnie z jego teorią i zarazem twórcą. W podejściu tym, sztuka, jej forma i treść 
zawarte w środkach artystyczno-estetycznego wyrazu może wpływać na zachowanie jednostki 
niedostosowanej społecznie, a to dzięki tkwiącemu w nich sensowi. Jednostka taka, zwykle z pomocą 
arteterapeuty potrafii odnaleźć sens, a nawet cel w życiu. Twórca logoterapii uważa, iż wola posiadania 
sensu życia jest najważniejszą siłą motywacyjną w człowieku, i to niezależnie od egzystencji człowieka 
wierzącego jak i niewierzącego. Ludzką egzystencję w ujęciu Frankla charakteryzują m. inn., poza ww. 
sensem, trzy czynniki: duchowość człowieka, wolność i odpowiedzialność. Pierwszy czynnik opiera się na 
dążeniu jednostki do odkrycia sensu o orientacji na cel, ideałach, uzdolnieniach twórczych, jeśli taką 
posiada, to religijnej wierze i sumieniu. Drugi, wolność, dotyczy swoich wyborów, bez względu na 
uwarunkowania biologiczne, psychologiczne czy socjologiczne. Trzeci zaś, odpowiedzialność, dotyczy 
własnej egzystencji wypływającej z niepowtarzalności każdego ludzkiego istnienia (zob. S. Kuczkowski, 
1998, s.164, K. Popielski, 1987, s.27-65, inn.). 

W proponowanej przeze mnie terapii przez sztukę, w kontekście podstaw logoterapii, wartości 
obrazu sztuki sakralnej powiązane z wieloma potrzebami powinności, w tym odpowiedzialności można 
wyrazić przy pomocy wzoru: 

S + D + PiK + B + A-Eś.w. + Ip  
Arteterapia = -----------------------------------------------------  

x Odp;  
w kontekście (W) wartości art. – est. środków wyrazu logoterapii doznaniowe lub (i) przeżyciowe 

gdzie: 
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S – sens utworu jako kryterium; utwór powinien być sensowny, logiczny, treść powinna być zgodna z 
formą. W przypadku terapii jednostek niedostosowanych społecznie winien odzwierciedlać w swej 
treści formie naturę egzystencjalną; 

D – wysoki poziom doznań transakcyjnych wyrażonych wielkością stosunku doznań zmysłowych do 
umysłowych; 

PiK – procesy percepcji i kreacji winny być realizowane w warunkach (klimacie)  swobody wyboru i 
oceny występujących artystyczno-estetycznych środków wyrazu/ Towarzysząca tym procesom 
świadomość ma przyczyniać się do poszerzenia granic wolności wewnętrznej i zewnętrznej dla 
zachowania swojej autonomii w tym oryginalności, człowiek bowiem w poczuciu wolności i 
odpowiedzialnościrozstrzga sam o sobie wobec świata wartości; 

B – w procesie percepcji i kreacji utwór (dzieło) nie może szkodzić zarówno jego twórcy, jak i 
odbiorcy utworu, także w jednej osobie; 

W – w utworze powinny wystąpić artystyczno-estetyczne środki wyrazu; 
Ip – utwór w odbiorze i przekazie zawierać powinien przesłanie ideowe (duchowe); _ 
Odp.- odpowiedzialność jako zdolność za wybór i stosowanie środków artystyczno-estetycznego 

wyrazu winna mieć miejsce względem przekazu i przestrzegania obowiązujących norm moralnych 
w danym społeczeństwie; 

źródło: opracowanie własne. 
Szerszy opis i wyjaśnienie rozumienia ww. współczynników wymaga zapoznania się przez czytelnika 

z literaturą przedmiotu niniejszego autora (patrz bibliografia), a ponadto z dziełem naukowym w 
formie zbioru artykułów pt.: Człowiek- pytanie otwarte. Studia z logoteorii i logoterapii, pod 
redakcją Kazimierza Popielskiego. Wyd. KUL, Lublin 1987. 
W ramach arteterapii logoterapia z udziałem środków artystyczno-estetycznego wyrazu znajduje 

swe zastosowanie, szczególnie z osobami osadzonymi w więzieniu. Zdobyte doświadczenie wyrażone w 
działaniu oznaczać może w przeniesieniu na grunt arteterapii zarówno dialog wewnętrzny, refleksyjne 
nastawienie do świata, jak też ekspresję artystyczną, która między innymi wzmocnić może dialog znosząc 
dysonans poznawczy, sposobiąc podopiecznego do zdrowienia, a więc niejako zapewniając mu poczucie 
zakotwiczenia w Bogu, Absolucie czy Tajemnicy Istnienia, w tym poczucie bezpieczeństwa. 

Z kolei, z mojego punktu widzenia terapii przez sztukę, w obrazie pełnym symboliki ma znaczenie 
fakt, iż w nim to, parafrazując i zarazem dookreślając stanowisko Stanisława Witkiewicza, występują 
dwa wybitne pierwiastki życia ludzkiej duszy: głębia myśli i uczuć (S.W), oraz przenikające te 
pierwiastki trzy kategorie aktów eschatologiczno-psychologicznych: wiara, miłość, nadzieja. Wszystkie 
one są przynależne życiu każdego człowieka podczas jego doznań zmysłowo-umysłowych. To one będąc 
filarami ludzkiej egzystencji, czasem, gdy dochodzi do ich niszczenia czy zagrożeń – właściwie 
zdiagnozowane – wymagają naprawy, leczenia lub działań profilaktycznych. Na obrazie wyrażone w 
sposób plastyczny, podczas percepcji, oddziałują na myślenie i uczucia proste i złożone.  

Podczas percepcji obrazu, myśli i uczucia identyfikowane z poczuciem krzywdy i nieszczęścia 
wyzwalają równocześnie refleksję nad koniecznością życia w miłości, w tym poświęcaniu się jej w 
różnych przejawach i formach. Dostrzeganie tego duchowego związku przyczynowego przez odbiorcę 
prowadzi do korekty, a czasem katharsis zabezpieczając jednocześnie odbiorcę przed bezradnością wobec 
przemocy. Z tych zaś doświadczeń wyrastająca kolejna wartość duchowa jaką jest nadzieja, powiemy, iż 
nadaje ona życiu właściwy sens.  

Z punktu widzenia psychologii w utworze „ Ukamieniowanie św. Szczepana”, prawda powiązana z 
symboliką dotyczy prezentowania i utrwalania znaków naszych stanów wewnętrznych i zewnętrznych. 
Znaki zawarte w obrazie, przez wyraz artystyczny, nadają siły refleksyjnemu myśleniu nad stanem kondycji 
filozofii poprawnego życia. Obraz pełen przedmiotów i postaci pobudzających wyobraźnię wywołuje 
myślenie i uczucia pełne wrażeń odbiorcy. Z udziałem percepcji wyobrażenia i wrażenia przemawiając do 
odbiorcy wrażliwego, łatwiej pozostawiają ślad dramatu w umyśle (pamięci), zaś u odbiorcy niewrażliwego 
są sygnałem do zastanowienia się czy wszystko jest z nim w porządku, czy czasem nie należałoby dokonać 
jakiejś korekty w swoim życiu. Podkreślić tu należy, iż taki stan jest dobrym początekiem w procesie 
leczenia przez sztukę, sztukę nasyconą formami i treścią realizmu symbolicznego. 

Powyższe dookreślić należy, że wrażenia odbierane z zewnątrz,w umyśle, są modyfikowane w 
indywidualny sposób przez dotychczasowe doświadczenia życia, właściwości temperamentu i charakteru. 
Pozyskana treść wrażeń z analizy i oglądu kompozycji, szczególnie przedstawionych w niej osób i 
sytuacji, kojarzona w konkretne wyobrażenia u odbiorcy (podopiecznego), uzmysławia nie tylko upadek 
ducha, ale też możliwość jego podniesienia w imię prawdy i dobra, aby ostatecznie dzięki środkom 
artystyczno-estetycznego wyrazu – w nich zapisana myśl – mogła być nauką i przestrogą na przyszłość, 
że nie można być obojętnym wobec życia w prawdzie i zakłamaniu.  
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W konkluzji, obraz pełen realizmu symbolicznego, podczas percepcji, odzwierciedla w pewnym 
stopniu stan duszy każdego, kto potrafi wczuć się w sytuację ofiary. Ułatwia wzbudzenie nowych 
wyobrażeń sytuacji, w których mógłby znaleźć się sam odbiorca, czym zabezpiecza jego stan przed 
przykrymi doznaniami zmysłowo-umysłowymi na okoliczność ewentualnej aprobaty czynów ohydnych 
wobec bliźniego swego. Napływające wyobrażenia i sądy, z czasem, – jeśli powstał dysonans poznawczy 
poprzez warunkowanie, czynią jego odbiór znośnym, i zarazem wielce pouczającym i pożytecznym w 
leczeniu i wychowaniu przez sztukę sakralną.  

  
Wybrane zagadnienia do badań nad resocjalizacją z udziałem sztuki sakralnej 

Z udziałem sztuki sakralnej arteterapia oparta czy to na działaniach należących do psychologii 
humanistyczno-egzystencjalnej czy behawioralnej, u osoby nieprzystosowanej społecznie, nie umniejsza 
posiadania poczucia wolnej woli i zarazem aktywnej autonomii. Poczucie kontroli przez jednostki 
nieprzystosowane społecznie czy innych ludzi, bądź jakiejś siły znajdującej się poza wyżej 
wymienionymi dotyczy bodźców i wzmocnień, które z punktu widzenia resocjalizacji, są 
komplementarne, czym sprzyjają samorealizacji, w tym podejmowaniu wysiłku w przekraczaniu granic 
ludzkiego ja. Jednostki nieprzstosowane społecznie, w swojej świadomości, mając poczucie tego, czym 
były, czym są i czym mogą być, w kategoriach wartości psychologicznych i etyczno-estetycznych – w 
przeciwieństwach: fałszu, zła i brzydoty – doświadczają prawdy, piękna i dobra. W tych 
doświadczeniach, jednostki nieprzystosowanej społecznie, ma miejsce symbolika łącząca niebo z ziemią, 
jej moralność z estetyką oraz szeroko pojętą percepcjię z myśleniem.  

W badaniach zakłada się, że powyższym kategoriom (wartościom) towarzyszą wzmocnienia o 
charakterze wolitywnym, gdzie warunkiem wolności wyboru jest świadomość, natomiast wzmocnieniami 
natury behawioralnej i neobehawioralnej będą tezy do zweryfikowania, mianowicie, że im więcej jest we 
wzmocnieniach aktów miłości, wiary, nadziei oraz poczucia żalu za nieprawości uczynione bliźniemu, a 
nawet wobec siebie, tym większa jest szansa na wyzbycie się nerwicowego i egzystencjalnego lęku, 
zaniżonej samooceny wobec oczekiwań w relacjach własnego ja – ja , ja – ty , ja – wy, ja – oni. 

Do powyższych założeń dopowiedzieć wypada, że podczas percepcji form i treści należących do 
sztuki sakralnej, bodźce zmysłowo-umysłowe wpływają na świadomość tychże doznań zmysłowo-
umysłowych w poczuciu prawdy, piękna i dobra. Ich odbiór, niezależnie od stopnia różnicy, jest 
porównywalny i zarazem korygowany przez dotychczasowe doświadczenia doznań w wymiarze od 
przyjemnych po nieprzyjemne, sensownych po bezsensowne, etycznych po nieetyczne, realnych po 
mistyczne. Ostatecznie rodzaje, głębia i zakres uświadomionych doznań stanowić powinny podstawę do 
ich analizowania podczas badań diagnostycznych. 

Wypada tu nadmienić, iż został przeze mnie opracowany i opublikowany wzór na pomiar poczucia 
piękna, podczas percepcji i kreacji u jednostek psychopatycznych, w którym to wzorze ważną rolę 
odgrywają doznania zmysłowo-umysłowe. Z pomocą tego wzoru możemy zdiagnozować stopień 
zapotrzebowania na stymulację myślenia refleksyjnego i krytycznego u psychopaty kalkulatywnego (zob. 
Rudowski: 2013, s. 201- 205).Tu dodam, że poziom poczucia piękna pozwala umieścić psychopatę 
kalkulatywnego w aktualnym jego systemie potrzeb i wartości niezbędnych dla projektowania i realizacji 
arteterapeutycznych działań. W założeniach trzeba jednak przyjąć, że występujące wartości w środkach 
artystyczno-estetycznego wyrazu mają znamiona realnych i proporcjonalnych do potrzeb tychże środków 
wyrazu w życiu teraźniejszym i przyszłym. 

W powstałych i mierzalnych relacjach występujące kategorie (wartości) piękna, dobra i prwdy dla 
(w) każdej osobowości pozwala opisać, na różne sposoby, świat taki, jaki jest on rzeczywiście odbierany, 
zaś momenty odkrycia przeżycia duchowego (ekstazy), estetycznego czy poznawczego stanowić winny 
potwierdzenie rozumienia uświadomionych ww. doznań. Doznań, będących początkiem znalezienia w 
głębi własnego ducha przemiany i zarazem usuwania przeszkód leżących na drodze do wewnętrznego 
rozwoju. Rozwój wewnętrzny z udziałem sztuki sakralnej winien zabezpieczać badanych przed 
oczekiwaniami materialnymi skupiając ich na wartościach tkwiących w prawdopodobnym żalu, 
altruizmie, miłości, wierze i nadziei. Jak wskazuje dotychczasowe doświadczenie osób przebywających w 
odosobnieniu za czyny karalne, sztuka sakralna czyni im łatwiejszy powrót do zdrowego sposobu życia. 
Podobne efekty daje się zaobserwować u osób nadużwających picie alkoholu oraz biorących narkotyki. 

 
Tło historyczne ukamieniowania św. Szczepana 

U początku działalności misyjnej Kościoła św. Szczepan, jako jeden z siedmiu mężczyzn 
wybranych z grona uczniów apostołów, cieszący się dobrą opinią, pełny wiary, ducha i mądrości (tuż po 
nałożeniu rąk przez apostołów) został wkrótce oskarżony i aresztowany z powodu zarzutu dotyczącego 
jego stosunku do świątyni i kultu Bożego. Twierdził – podobnie jak Salomon, że Bóg nie mieszka w 
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świątyni uczynionej ręką ludzką, bowiem świątynia i kult mają tylko znaczenie symboliczne, gdyż Bóg w 
Jezusie Chrystusie zawarł Nowe Przymierze. Zatem, od tej pory, Boga można wielbić nie tylko w 
świątyni, ale i gdzie indziej. W uzasadnieniu Szczepan podał słowa Chrystusa podczas rozmowy z 
samarytanką przy studni Jakuba (zob. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, s. 306 – 307, 
Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1987). 

Zebrani saduceusze odbierając te słowa jako bluźniercze, postanowili go ukamieniować. Scena 
przedstawia na obrazie Szczepana napełnionego Duchem Świętym, który patrząc w niebo, i widząc 
chwałę Bożą oraz Jezusa po prawicy Bożej, powiedział: „Oto widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego 
po prawicy Bożej!”. Wśród przeraźliwych krzyków, rzucenia się na niego i kamieniowania Szczepan 
modlił się tymi słowami: „Panie Jezu, przyjmij ducha mego!” W końcu upadł na kolana i zawołał 
donośnym głosem:„Panie, nie poczytaj im tego za grzech!”. Po tych słowach skonał (tamże). 
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Анотація 

Рудовскі Т. Сакральне мистецтво у профілактиці та ресоціалізації на прикладі картини 
«Каменування Св. Стефана». Автор статті презентує в ній своє бачення крізь призму обраних 
психологічних теорій, які вказують, що вивчення особистісних якостей соціально-дезадаптованих 
індивідів дає змогу виявити і відслідкувати причиново-наслідковий зв'язок між цінностями й ідеалами, 
властивими сакральному мистецтву, та певними формами соціально-дезадаптованої поведінки. Автор 
вказує на психологічні захисні механізми, які активізуються у важких, можливо, травматичних 
ситуаціях, джерелом яких стають цінності, що властиві сакральному мистецтву. У психо-соціальних 
умовах через засоби вираження, які відповідають можливостям і потребам вихованців (а також 
ув’язненим у виправних закладах), вдається ефективна індивідуальна та колективна реадаптація. 
Ключові слова: сакральне мистецтво, арттерапія, ресоціалізація, психологічна теорія, засоби 
художньо-естетичного вираження, перцепція, креація. 

 
Summary 

Rudowsky T. Religious Art in Social Prevention and Resocialisation on the Example of the Painting 
Entitled “The Stoning of Saint Stephen”. The Author of the Article presents his position in the light of the selected 
psychological theories showing that the knowledge of personality traits of socially maladjusted persons makes it 
possible, among its other merits, to reveal and explain the cause-effect relationship between values and ideas of 
religious art and specific behaviors indicating social maladjustment. The Author points at psychological defensive 
mechanisms, triggered in difficult, or traumatic, situations, based on the values that are present in religious art, that 
is in the means of artistic-aesthetic expression related to biographies of the presented Characters. In appropriate 
psychological-social conditions, owing to means of expression corresponding to the abilities and needs of persons 
subjected to therapeutic influence (including imprisoned ones), it is possible to achieve a more effective individual 
and social re-adaptation. Keywords: religious art, art therapy, resocialisation, psychological theories, means of 
artistic-aesthetic expression, perception, creation. 
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Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва  
Львівської національної академії мистецтв 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ САКРАЛЬНОГО В ОНТОЛОГІЧНИХ  

ФОРМАХ КУЛЬТУРИ ГУЦУЛІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ:  
ЕТНОРЕЛІГІЙНИЙ ВИМІР І МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

 
Висвітлюються перспективи дослідження в контексті етнології релігії феномену сакрального, 

явленого в онтологічних формах культури гуцульського субетносу, а також методологічні прийоми в 
контексті такого дослідження. Релігієзнавче дослідження сакрального в онтологічних формах гуцульської 
культури передбачає розв’язання цілого ряду принципово важливих завдань, головним з яких є розкриття в 
означених формах етнокультури сутнісних ознак сакрального як релігійного феномену, який зумовлює її 
етнокод і є джерелом створення й трансляції архетипних моделей колективної свідомості. Постановка та 
розв’язання цих наукових завдань містить значний потенціал вивчення як категорії сакрального, так і 
культури гуцульського субетносу в галузі релігієзнавства, українознавства, мистецтвознавства та 
етнології релігії. Ключові слова: сакральне, етнологія релігії, субетнос, онтологічні форми етнокультури, 
гуцули, логіко-семантичний метод, структурно-функціональний метод, структурно-семіотичний метод. 

 
Як засвідчили події українського сьогодення, в умовах девальвації духовних цінностей, 

спричиненої як глобальними процесами, так і внутрішньо національними проблемами, 
західноукраїнські субетноси виявили імунітет щодо інформаційних вірусів, спрямованих на 
руйнацію національного менталітету, його сакральних ціннісно-смислових структур. Під цим 
кутом зору їх соціально-культурний досвід заслуговує на увагу науковців не лише в галузі 
культурології, мистецтвознавства й етнології, а передусім релігієзнавства.  

Вивчення специфіки духовного досвіду українських субетносів, які виявилися стійкими до 
деформації етнокультурних кодів, аналіз їх соціально-культурних парадигм як феноменів етнічних і 
релігійних має практичне значення для вироблення стратегії культурної політики держави у 
питаннях міжетнічних і міжрелігійних відносин і розбудови унітарної держави, цілісність якої, має 
зумовлюватися не лише матеріальними чинниками, а й духовною єдністю нації, спільними ціннісно-
смисловими орієнтирами. Адже культурна політика держави має будуватися на глибокому та 
всебічному знанні специфіки всіх етнічних і релігійних груп, які складають українське суспільство, а 
також поваги до їхнього світогляду, починаючи прищеплювати ці знання й шанобливе ставлення з 
дитинства комплексно – всіма можливими, науково обґрунтованими способами. 

Особливий інтерес для наукових розвідок представляє культура гірського субетносу 
Українських Карпат – гуцулів. Увагу до нього було задекларовано на державному рівні указом 
президента України від 2 вересня 2009 р. (№ 703/2009) «Про збереження та популяризацію 
гуцульської культури», що свідчить про велике значення наукових праць, пов’язаних з дослідженням 
самобутніх культурно-історичних традицій, духовної та матеріальної культури Гуцульщини. 

Слід зазначити, що українськими і зарубіжними науковцями у цій царині проведено 
величезний обсяг роботи, у межах якої гуцульський субетнос досліджувався і продовжує 
досліджуватись як природна, соціальна, економічна та культурна одиниця. Наразі маємо також 
розвідки з міфології, обрядовості, сакральної архітектури та сакрального мистецтва Гуцульщини, 
що стосуються її релігійних феноменів, однак ці дослідження, здійснено в галузі етнології, 
мистецтвознавства, фольклористики. Сьогодні напрацьовано чималий фактичний матеріал, обсяг і 
характер якого дозволяють застосувати методи і підходи релігієзнавства для його узагальнення та 
теоретичного осмислення. Цілком очевидно, що назріла робота з комплексного дослідження, де б 
релігійні й етнічні феномени гуцульської культури осмислювалися в їх взаємозумовленості з 
позицій етнології релігії. Як зазначає провідний український фахівець у цій галузі Л.  Филипович, 
специфіка етнології релігії полягає в тому, що «її цікавлять не стільки власне релігія чи етнос, а 
феномени, які виникають внаслідок їх взаємозв’язку» [5, с. 79]. 

Очевидно що, дослідження сакрального в онтологічних формах етнокультури гуцулів дозволить 
на прикладі аналізу місцевих традицій конкретного субетносу висвітлити зв’язок локальних і 
загальноукраїнських архетипів і символів, їх зміст і структуру, які продукують ціннісно-смислові 
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орієнтири нації, її духовність. Оскільки сакральне постає підкладом не лише формоутворення 
культури, а й зумовлює інтеграцію соціуму та формування його структури за різними ознаками 
(віковою, гендерною, становою, майновою, професійною тощо) та організацію морально-правових 
норм і моделей соціальної поведінки, то його аналіз в онтологічних формах культури гуцулів 
дозволить з’ясувати механізми творення нації як етнорелігійного організму, здатного до 
відновлювання та розвитку. Аналіз сакрального як фундаменту локальної культури виявляє взаємодію 
різних онтологічних основ буття гуцулів (релігійної і етнічної), генезис їх релігійної та етнічної 
свідомості, а також релігійний складник гуцульського етнічного коду, що включає в себе, з одного 
боку, різні форми релігійного досвіду (міф, магія, релігія), з іншого – різні типи релігій. 

Якщо говорити про ступінь розробленості означеної проблеми, то слід зауважити, що 
сьогодні існує солідний корпус науково-дослідницької літератури, присвяченої культурі 
Гуцульщини. Вивчення цього гірського краю розпочалося наприкінці ХVІІІ століття. Кістяк 
гуцулознавчих розвідок склався упродовж ХІХ й на початку ХХ століття з історико-етнографічних 
праць українських і польських етнологів, краєзнавців, фольклористів, археологів, істориків, серед 
яких є як малознані, так і видатні. Це професор Львівського університету Б. Гаке, польський 
публіцист К. Мілевський, засновники «Руської трійці» фольклористи І. Вагилевич і 
Я. Головацький, польський фольклорист К. Вуйціцький, краєзнавці Л. Вайгель, В. Поль і 
К. Відман, етнограф і фольклорист В. Гнатюк, польський історик і археолог А. Бельовський, 
український дослідник С. Витвицький, польський фольклорист Ю. Турчинський, етнолог, 
фольклорист, антрополог, археолог Х. Вовк, польський етнограф і фольклорист О. Кольберг, 
польські дослідники етнографії І. Коперніцький і Р. Кайндль, а також відомі українці – 
письменники І. Франко та Г. Хоткевич, етнограф В. Шухевич, історик І. Крип’якевич та ін. 

Сучасні науковці дослідили різні аспекти духовної та матеріальної етнокультури гуцулів, 
зосереджуючи увагу здебільшого на різновидах декоративно-вжиткового мистецтва. Так, наприкінці 
1990-х – на початку 2000-х рр. написано ряд дисертаційних праць у галузі історії, етнології, 
українознавства, мовознавства, фольклористики, мистецтвознавства, архітектури, економічної та 
соціальної географії, присвячених аналізу гуцульського етносу як соціокультурного феномену. Це 
роботи М. Бігусяка (1997), М. Гринюк (1997), І. Зінченко (1997), М. Лаврук (1997), О. Олійник 
(1997), І. Дмитрук (2000), О. Слободяна (2001), Ю. Юсипчука (2001), М. Олійник (2002), 
Т. Ястремської (2002), В. Мацієвської (2003), Д. Пожоджука (2003), П. Костючка (2006), 
Г. Юрчишин (2006), Б. Книш (2006), І.  Юрченка (2007), Я. Зеленчука (2008), А. Радченко (2009), 
І. Ваха (2010), В. Клапчука (2010), В. Гавадзин (2011), Н. Й. Дядюх-Богатько (2011). У них в 
етнографічному просторі Гуцульщини аналізуються ритуальна, мистецька, господарська лексика; 
календарні обрядові звичаї; специфіка фольклору етноетикету; декоративний розпис в інтер’єрі 
хати; дерев’яний і металевий декор в архітектурі; архітектурна організація рекреаційного простору; 
територіальні особливості розвитку й поширення народних художніх промислів; декорування зброї; 
історія, типологія, художні особливості, система виражальних засобів, семантика художніх тканин, 
художніх виробів зі шкіри, гончарства, різьбярства, металірства; виконавче мистецтво скрипалів; 
соціально-географічні аспекти способу життя горян, соціальна система, соціально-демографічні 
процеси і господарство, політичні та національно-культурні процеси. 

Також є певна кількість праць із різних галузей мистецтвознавства, в яких народне 
мистецтво гуцулів досліджується в контексті Карпатського регіону. Це дисертації Р. Захарчук-
Чугай (1995), О. Ноги (1995), Л. Шпирало (1995), О. Фединої (1996), О. Кошового (1997), 
М. Студницької (1997), О. Болюка (2000), М. Гнатюка (2000), Б. Бойчука (2000), М. Приймича 
(2001), А. Клімашевського (2002), М. Новосад (2002), Л. Хом’як (2002), Л. Цимбал (2003), 
О. Федорчук (2004), О. Козакевич (2005), П. Кузенка (2005), І. Гах (2006), А. Гоцалюк (2007), 
Л. Семчук (2009). У них аналізуються історія, типологія, художньо-стильові особливості, 
регіональна специфіка національного костюму, народної вишивки, прикрас із бісеру, в’язання, 
золототкацтва, кераміки, каменярства, різьбярства, декору в архітектурі, різдвяно-новорічній 
обрядовості тощо. Однак у цьому значному за обсягом і ґрунтовному за змістом науковому 
доробку, незважаючи на те, що в окремих розвідках піднімаються питання, пов’язані з 
релігієзнавчою проблематикою, зокрема церковного мистецтва, відсутні праці, які мають 
безпосередній стосунок до етнології релігії. 
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Упродовж 2012 – 2015 рр. гуцульську тематику в різних аспектах матеріальної і духовної 
етнокультури активно розробляють, зокрема Н. Боренько – особливості народного харчування, 
Т. Величко – традиції народного харчування, Л. Держипільський – історико-археологічну 
спадщину, Ю. Бідношия – етнографію сплаву, В. Городецький – розвиток мосяжництва, 
М. Кочерган і Г. Бодоряк – чинбарство, І. Мацієвський – музичні інструменти, О. Никорак – 
художне вирішення запасок, Я. Тарас – сакральну архітектуру, С. Маховська – весільну 
обрядовість, І. Коваль-Фучило – семантику похоронного обряду, Я. Самотіс – традиційну 
великодню обрядовість, Т. Лаврук – символ хреста в системі захисних обрядодій, Л. Мусіхіна – 
народну магію, М. Красиков – імітативну магію у звичаях, П. Біляковський – метеорологічну 
магію, О. Васянович – метеорологічні знання та вірування, Г. Бондаренко – народну релігійність.  

Як бачимо, останнім часом у гуцулознавчих розвідках виявляється тенденція посиленої 
уваги до релігієзнавчої проблематики, до вивчення окремих релігійних феноменів етнокультури 
гуцулів. Зокрема О. Болюком, М. Приймичем, Я. Тарасом розроблялися питання сакральної 
архітектури Гуцульщини. Однак це відбувається в контексті переважно етнографії, 
мистецтвознавства, фольклористики. Наразі суто релігієзнавчих досліджень немає, при цьому 
гуцульська етнокультура ще не піддавалася комплексному аналізу з позицій етнології релігії. 

Якщо говорити про ступінь розробленості тематики сакрального за останні п’ятнадцять 
років простежується посилення дослідницького інтересу до цього поняття і сфер, пов’язаних з 
ним, у площині філософської науки загалом і релігієзнавства зокрема. В означений період 
з’явилися роботи українських науковців, учених-релігієзнавців, які досліджують сакральне як 
релігійний феномен. Так, В. Токман у докторській дисертації «Феномен священного: його сутність 
і світоглядна природа» (2001) [див.: 4] аналізує семантичні та логіко-гносеологічні особливості 
понять «священне», «сакральне», «святе» як категорій релігієзнавства, обговорює поняття 
священного у світлі християнства, розбирає бінарну опозицію священне/профанне у мистецтві. 
Л. Виговський у докторській дисертації «Релігія як суспільно-функціонуючий феномен» (2005) 
[див.: 1] розробляє поняття «сакралізація» як процес, як історичний засіб розширення сфери 
функціювання релігійного комплексу, аналізує поняття «сакралізація» і «секуляризація» як 
чинники змін цього функціювання. Релігієзнавець аналізує також систему сакральних цінностей із 
притаманною їй структурованою ієрархію як підґрунтя ціннісно-регулятивної функціональності 
релігії. У релігієзнавчому дослідженні М. Мельничука «Особливості трансформації ролі 
мистецтва в християнському культі» (2011) [див.: 3] сакральне мистецтво аналізується в системі 
духовної культури. Здійснено демаркацію понять «релігійне мистецтво», «культове мистецтво», 
«сакральне мистецтво». Сьогодні тему сакрального опрацьовує релігієзнавець, кандидат 
філософських наук В. Патерикіна, яка виокремлює категорію сакрального з низки синонімічних 
понять: «священне», «божественне», «таємниче», «релігійне», «святе», а також з’ясовує 
спорідненість сакрального і культури як намагання подолати хаос. 

На увагу заслуговують дві докторські дисертації, в яких з’ясовується естетичний аспект 
сакрального: Шелюто В. «Феномен сакрального в історико-культурному просторі» (2002) [див.: 6] і 
Головей В. Ю. «Репрезентація сакрального в мистецтві: філософсько-естетичний аналіз» (2013) [див.: 
2]. У першому дослідженні проблема сакрального піднімається як світоглядна, з’ясовується роль 
категорії сакрального в релігійній естетиці та культурі, тоді як інша окреслює специфіку символічного 
представлення сакрального в мистецтві, виявляє онтологію та функції сакрального мистецтва. 

Решта українських учених у своїх дисертаціях актуалізували ті чи ті аспекти сакрального з 
позицій філософії культури, українознавства, історії України, пам’яткознавства, 
мистецтвознавства, етнології, теорії освіти, мовознавства, літературознавства: Ю. Ясіновський 
(1996), О. Клековкін (2003), Т. Вільчинська (2009), М. Скаб (2009), Н. Урсу (2009), В. Ісаєв (2012), 
О. Болюк (2000), М. Приймач (2001), П. Герчанівська (2002), Ю. Завгородній (2002), О. Козубська 
(2004), Л. Москальова (2004), Н. Сиротинська (2004), В. Петрук (2005), О. Наумова (2006), 
В. Литовченко (2008), Л. Андрушко (2009), О. Мануляк (2009), А. Узунколєва (2009), В. Жердєв 
(2010), О. Петренко (2011), К. Цепковська (2011), А. Гаук (2012) та ін. 

Взявши до уваги цей значний за обсягом і змістом науково-дослідницький корпус, можемо 
зазначити, що неопрацьованим є аспект, пов’язаний із системним характером сакрального та його 
інтегруючою функцією як релігійного, культурного, соціального чинника, що об’єднує спільноту в 
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етнічну одиницю – унікальний за своєю формою і змістом духовно-матеріальний соціокультурний 
організм. Такий підхід до поняття сакрального передбачає дослідження цієї категорії як зумовленої 
особливостями локального природного середовища системи часопросторових координат, ціннісно-
смислових орієнтирів, архетипів колективного несвідомого, яка формує національну картину світу й 
релігійні уявлення етносу в їх взаємозв’язку та взаємовпливах і, структуруючи національний 
менталітет, визначає істотні ознаки онтологічних форм етнокультури та історичний розвиток 
релігійної свідомості окремого народу. Тож науково-дослідницький пошук концентрується у 
площині дискурсу етнології релігії, при цьому враховуються релігієзнавчий, філософський, 
естетичний, культурологічний підходи до проблеми сакрального. Зазначена теоретична основа є 
новою і може стати результативною для дослідження соціокультурної специфіки гуцульського 
етносу як така, що відповідає сучасному етапу досліджень у галузі етнології релігії. 

Об’єктом такого дослідження постають онтологічні форми етнокультури гуцулів 
Українських Карпат, зокрема світоглядні уявлення, міф, магія, релігія, звичаї, свята, обряди, 
норми поведінки та виховання, фольклор, сакральне мистецтво, декоративно-ужиткове мистецтво, 
традиційні види господарства, промисли, ремесла, архітектура, вбрання, житло, народна кулінарія 
тощо. Предметом є сакральне як релігійний феномен і як система, що формує та структурує 
істотні ознаки онтологічних форм етнокультури гуцулів у різних її сферах – духовній, 
матеріальній, художній, людських взаємин і т. ін. 

Етнорелігійне дослідження сакрального в онтологічних формах гуцульської культури 
передбачає розв’язання цілого ряду принципово важливих завдань, головним із яких є розкриття в 
означених формах етнокультури сутнісних ознак сакрального як релігійного феномену, який 
зумовлює її етнокод, є джерелом творення і трансляції архетипних моделей колективної свідомості. 

Таке дослідження охоплює ціле коло завдань, яке включає: 1) встановлення причиново-
наслідкових зв’язків у діалектичній взаємодії сакрального, природи, культури, релігії, етносу та 
подібних явищ; 2) опис виявів сакрального в етнокультурному ареалі гуцулів у формі міфу як 
тріади сюжету-образу-імені, символу як знаку та архетипу як символічної формули чи 
першообразу; 3) розвідку реалізації сакрального у різних формах релігійного опанування світу – 
таких як міф, магія, релігія і, на цій підставі з’ясування міфологічних і релігійних уявлень і 
магічних практик гуцулів; 4) визначення функції сакрального у створенні ціннісно зумовленої 
часопросторової моделі світу гуцулів Українських Карпат; 5) з’ясування інтегруючої функції 
сакрального в процесі виникнення етносу й організації його структури за різними ознаками, 
висвітлення значення ритуалів і обрядів у формуванні моделей поведінки й спілкування та рис 
національного характеру, а також консолідуючої ролі сакрального в процесі історичного розвитку 
гуцульського субетносу як основи комюнаторності (М. Бердяєв) – глибинного зв’язку людини з 
людиною і людини зі світом через Бога; 6) розкриття змісту сакрального як релігійного чинника 
формування етнокоду культури як ядра духовно-матеріальної традиції, що передається від 
покоління до покоління; 7) прояснення характерних рис гуцульського етнокоду; 8) відстеження 
виявів сакрального у матеріальній сфері буття традиційної культури гуцулів: у різних галузях 
господарства, промислів і ремесел, в архітектурі, традиційному народному одязі, кухарстві, у 
топоніміці місць Карпат, у святах і обрядах аграрно-календарного циклу; 9) виявлення сакральної 
зумовленості духовної сфери буття гуцульської культури, зокрема, у світоглядних уявлення, 
народних віруваннях і знаннях; 10) розбір гуцульської демонології, практик екзорцизму, чорної та 
білої магії, ворожбитства, чаклунства, знахарства, замовляння в аспекті з’ясування первісних і 
християнських елементів, аналіз змісту й сутності феномену мольфарства; 11) уточнення 
семантики сакральної архітектури, церковного мистецтва, іконографії та хрестології Гуцульщини; 
12) розкриття співвідношення реліктових елементів сакрального з ученнями різних християнських 
конфесій і хасидизму в релігійному світогляді гуцулів; 13) відстеження зв’язку релігійного й 
естетичного аспектів сакрального в художній культурі Гуцульщини, у різних видах декоративно-
вжиткового мистецтва, музики, танцю, театралізованого дійства та в різних жанрах фольклору; 
14) дослідження сакралізації культури людських взаємин гуцульського етносу, осібно, звичаєвого 
права; 15) аналіз синтезу первісної матриці ініціації з християнським таїнством в обрядах 
переходу на Гуцульщині таких як ім’янаречення, хрестини, уводини, вступ до парубочої чи 
дівочої громади, заручини, весілля, похорон, окреслення їх внутрішніх властивостей і суті. Це 
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далеко неповний перелік можливих напрямів дослідження сакрального в онтологічних формах 
культури гуцулів Українських Карпат з позиції етнології релігії. 

Методологічна основа такого дослідження передбачає сукупність загальнонаукових і 
спеціальних методів і підходів. Передусім ідеться про загальнонаукові принципи історизму, 
об’єктивності та системності. 

Системний підхід у поєднанні з аналізом і синтезом дозволяє аналізувати локальну культуру 
Гуцульщини з позицій етнології релігії як матеріально-духовну систему, що складається та 
функціонує у взаємодії різних онтологічних вимірів існування людини у світі – реального і 
трансцендентного, важливих параметрів її свідомості – раціонального та ірраціонального, а також 
різноплощинних суспільних феноменів – етносу і релігії. Обов’язковим є застосування 
спеціальних принципів академічного релігієзнавства, таких як дуальність, загальнолюдськість, 
позаконфесійність, толерантність, оскільки в їх системному підході має реалізуватись осмислення 
сакрального як релігійного, естетичного та соціокультурного феномену. 

Теоретична частина розвідки потребує застосування комплексу методів, які дозволяють 
скористатись об’єднанням кількох наукових парадигм, адже категорія сакрального важко 
піддається визначенню і будь-яка його дефініція з позиції тієї чи тієї науки виявляється неповною, 
сукупність же методів сприяє розкриттю різноманітних аспектів цього явища, його характеру і 
форм об’єктивації. Метод каузального аналізу допоможе встановленню причиново-наслідкових 
зв’язків у діалектичній взаємодії таких явищ як сакральне, природа, культура, релігія, етнос. 

Вивчення онтологічних форм гуцульської культури в діахронічному аспекті, наскрізного 
характеру тих або тих її символічних структур і архетипів потребують історико-генетичного, 
історико-типологічного та історико-дифузійного порівняння, а також прикладних методик 
етнології, фольклористики, мовознавства, культурології, літературознавства. Історико-
порівняльний метод дає змогу виявити особливе й загальне в розвитку гуцульського субетносу, 
з’ясувати генезу окремих явищ його матеріальної та духовної культури, пов’язаних зі сферою 
сакрального, у зіставленні з іншими локальними культурами. 

Оскільки сакральне як предмет дослідження вивчається в межах онтологічних форм 
етнокультури, то принциповим є задіяння герменевтичного методологічного стандарту 
гуманітарних наук як наук про дух і діалогові форми знання, де предметною основою стає текст. 
Діалектичне засвоєння змісту вербальних і невербальних текстів духовної і матеріальної культури 
гуцулів, представленої типологічно різними, знаково-символічними системами, дозволяє виявити 
її найважливіші сакральні характеристики, роль релігійних феноменів як етнокультурного 
складника етногенезу, формування етнокоду й етнокультурних традицій. 

Суперечливість і багатогранність етнорелігійних соціокультурних явищ і об’єктів вимагає 
комбінування різних методів, способів і прийомів: контекстуально-інтерпретативного, логіко-
семантичного, структурно-функціонального, структурно-семіотичного тощо. Так, контекстуально-
інтерпретативний метод надає можливість виявити особливості реалізації сакрального в різних 
текстах гуцульської культури. Логіко-семантичний метод дає можливість аналізувати текст як 
сукупність елементів, пов’язаних один з одним структурними відносинами, характерними для 
знакової системи цього типу, допомагає виокремити домінанту сакрального у межах текстів як 
структурно організованого цілого. Семантичний аналіз культурних явищ дозволяє шляхом 
типізації домінантних рис життя гуцулів встановити універсальну смислову парадигму, що 
забезпечує трансляцію соціокультурного і релігійного досвіду як традиції. У межах семантичного 
аналізу цікавим є іконологічний метод, який дозволяє дослідити різні сюжети і мотиви з метою 
визначення їхнього змісту в межах локальної культури і висвітлити віддзеркалення в них 
етнорелігійного світогляду гуцулів. Структурно-функціональний аналіз дає змогу вивчати 
локальну культуру гуцулів як самодостатню, що її своєрідність зумовлена не зовнішніми 
впливами чи запозиченнями, а внутрішньою цілісністю та функціональною взаємозалежністю її 
структурних елементів, з’ясувати роль, місце і значення сакрального в цій доцільно об’єднаній і 
координованій системі, як етнорелігійному утворенні.  

Оскільки різні сфери і типи культури у свій спосіб здійснюють добір і структурування 
інформації, то у дослідженні сакрального в онтологічних формах культури принципово важливим є 
структурно-семіотичний метод, який дозволяє досліджувати всі феномени гуцульської культури як 
факти комунікації, окремі повідомлення якої стають зрозумілими завдяки етнокодам. Він дає змогу 
описати структуру різних знакових систем, розкрити глибинний зміст її символів і знаків, їх генетичні 
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зв’язки і смислоутворюючі характеристики. Структурно-функціональний метод дає можливість 
дослідити сакральне як релігійний феномен, який актуалізується в межах багатошарового тексту 
гуцульської культури, занотованого посередництвом різноманітних шифрів у різних сферах її буття – 
побуті, господарстві, суспільних взаєминах, міфах, ритуалах, традиціях, різних видах народної 
творчості, тобто достатньо стійких системах, які зберігають свої константні риси у часі. 

Висновки. Отже, у контексті духовних, соціокультурних і геополітичних процесів сучасності 
аналіз сакрального як етнорелігійного феномену набуває реального значення та функціональності як 
у широкому глобальному, так і в узькому суто українському національному вимірах, оскільки 
етнічні культури, в яких зберігається генетичний зв’язок сакрального з релігією, закорінений у 
менталітеті їх носіїв, спроможні чинити опір масовій псевдокультурі, урбанізації та стандартизації 
побутово-культурної сфери життя сучасної людини як вияву духовної ентропії суспільства, втрати 
розмаїття, яскравості й унікальності соціокультурних форм. Слід зазначити, що згадані культури 
виявляють стійкий імунітет до інформаційних вірусів в умовах гібридних війн. Дослідження 
сакрального в онтологічних формах культури гуцулів Українських Карпат з позиції етнології релігії 
в плані теоретичному дозволяє розкрити не тільки універсальні характеристики сакрального, а й 
з’ясувати етнічні особливості сакрального як релігійного феномену та висвітлити його системний 
характер, структуроутворюючу й інтегруючу функції у творенні етнічної культури й етнічної 
спільноти, що дозволяє теоретично осмислити специфіку формування релігійного світогляду 
субетносів і етнорелігійних засад локальних культур. Можливості практичного використання такого 
дослідження пов’язані з оновленням і формуванням гуманітарної ділянки інформаційного простору 
України як превалюючого складника сучасного простору культури, що зумовлює напрями 
соціокультурного розвитку країни і характер головних елементів її національної культури: 
духовних, естетичних, наукових. Запропонований ракурс дослідження як категорії сакрального, так і 
етнокультури гуцульського субетносу містить значний потенціал для розвитку в галузі 
релігієзнавства, українознавства, мистецтвознавства та етнології релігії. 
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Summary 

Horban R. Scientific Research Prospects of the Sacral in Ontological Forms of Culture of Hutsuls of 
Ukrainian Carpathians from the Standpoint of Ethnology of Religion and Research Methodology. In this article, 
the author enlightens research prospects of the phenomenon of the sacral within the context of ethnology of religion 
that reveals itself in ontological forms of culture of Hutsul sub-ethnos as well as methodological approaches within 
the frameworks of this research work. Theological study of the sacral in ontological forms of Hutsul culture expects 
the whole range of vital issues to be addressed. The main one is to reveal essential features of the sacral as a 
religious phenomenon in the abovementioned forms of ethno culture, which specifies its ethno code, serving as a 
source for creation and translation of archetype models of collective consciousness. Setting and reaching these 
goals means both a considerable potential of study as a category of the sacral and culture of Hutsul sub-ethnos in 
religious studies, Ukrainian studies, art studies and ethnology of religion. Keywords: Sacral, ethnology of religion, 
sub-ethnos, ontological forms of ethno culture, Hutsuls, local culture of Hutsulshchyna, logical-semantic method, 
structural-functional method, structural-semiotic method. 
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ПРАКТИЧНІ ВЕКТОРИ ВТІЛЕННЯ ПРИНЦИПІВ  

РЕЛІГІЙНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

Окреслено специфіку толерантності з огляду на сучасні глобалізаційні тенденції та визначено практичні 
вектори втілення настанов релігійної толерантності в контексті соціально-правової ситуації Європи та 
України. У межах наукового дослідження розкрито можливості сучасного демократичного суспільства 
реалізовувати принципи задекларованої толерантності з урахуванням чинників глобалізації, секуляризації та 
мультикультуралізму, а також виклики, які перед ним постають. Ключові слова: глобалізація, інтолерантність, 
мультикультуралізм, релігійна толерантність, моральне самовизначення, секуляризація. 

 
Сучасні події у світі загалом та в Україні зокрема, яка зі своїми суспільно-резонансними 

подіями не сходить зі шпальт провідних світових ЗМІ, спрямовують як науковий дискурс, так і 
громадські організації, культурно-мистецькі об’єднання, релігійні інституції та не байдужу 
громадськість у цілому вести мову про особливий аксіологічний стан самовизначення сучасного 
суспільства. Глобалізація, секуляризація, а поряд з тим – зміни в економіко-соціальному, політико-
ідеологічному житті світу породили нові ціннісні орієнтири, нову духовну реальність, про яку 
заявляють у своїх працях більшість модернових філософів, таких як Е. Макінтайр, Ч. Тейлор, 
Ю. Габермас, Х. Касанова та багато інших. Українська наука, мас-медіа і громадсько-культурні діячі 
теж небезпідставно осмислюють ті нові морально-духовні реалії, в яких живе сучасний українець. 
Криваві події на Майдані Незалежності не залишали байдужими ні в день, ні вночі жодного 
українця, Ю. Андрухович своєю зимовою публікацією в «The New York Times» уголос і без 
удаваного сорому висловив те, що переповнювало душі тисяч свідомих українців, які вболівають за 
свою гідність і морально-етичний вибір: «Те, що підтримує протестуючих на Майдані Незалежності 
в цю похмуру погоду, може прийти лише зсередини: виключно гаряча суміш відчаю, надії, 
самопожертви і ненависті. Так, ненависті. Моральність не забороняє ненавидіти вбивць» [12]. То чи 
настільки змінилися моральні орієнтири сучасної особи, що ненависть синергійно співвідноситься з 
моральністю? Чи маємо ми на увазі під заявами про нову парадигму морального самовизначення, що 
такі усталені норми морально належного як «золоте правило моральності», новозавітна «заповідь 
Любові», «категоричний імператив» І. Канта втратили свою актуальність і значущість? І якщо так, 
то чи залишаються для сучасної особи вектори морально гідної поведінки, що узагальнювалися б 
якимось загальноприйнятними правилами, нормами, імперативами? Дедалі частіше про сучасне 
суспільство, особливо західну цивілізацію (маємо на увазі, передусім Західну Європу та США), 
говорять як про таке, що найвищою практичною аксіологічною настановою вважає настанову 
толерантності. У нашій розвідці ми намагатимемося коротко (з огляду на формат) окреслити 
специфіку толерантності в сучасних умовах у світі; визначити практичні вектори утілення настанов 
толерантності, співвіднісши поняття толерантності та інтолерантності в контексті соціально-
правової ситуації як у Європі, такі в Україні. 

Ступінь розробки проблеми. Рівень наукового зацікавлення феноменом толерантності стає 
дедалі вищим з огляду на його актуальність для сучасного цивілізованого суспільства. Багато 
вчених-гуманітаріїв з різних ракурсів намагаються бодай окреслити моральні виклики перед 
сучасною людиною та варіації її діяльності в контексті полірелігійності та мультикультуралізму. 
Серед них варто виокремити напрацювання Е. Шакман Гард «По той бік релігійного миру: нова 
глобальна політика щодо релігії» [16], Я. Нойснера та Б. Чілтона «Релігійна толерантність у світі 
релігій» [15], Ч. Тейлора «Секулярна доба» та «Джерела себе» [10], Е. Добровської «Дві моделі 
розуміння концепції толерантності…» [14] тощо. Серед українських науковців теоретичні та 
етичні засади релігійної толерантності відображені у працях М. Бабія [1], В. Зорько [4], В. Новіка 
[6], М. Рибачука [8], Н. Ротар [9] та ін.  

«Чого собі бажаєш, так і щодо іншого вчиняй», «Люби ближнього свого як самого себе», 
«Май іншу особу тільки за мету, і ніколи за засіб»… Як Конфуцій, Ісус Христос, так навіть і 
Іммануїл Кант не застосовували у своїх етичних концепціях терміну «толерантність», проте їхні 
настанови «поваги до іншого», «любові до іншого» – ідейні джерела толерантності в її сучасних 
конотаціях. Як Східна, так і Антична філософська думка просякнуті ідеями гуманізму, цінності 
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особи, антропологічної закоріненості ціннісного самовизначення. Середньовічна філософія, 
хибуючи практичними векторами включеності в життя настанови любові, проголошеної Христом, 
усе ж у теоретичному плані теж обґрунтовує цінність іншої людини «як вінця творіння Божого», як 
вмістилища «образу і подоби Божої», потенційно здатного розкритись у кожній особі. В подальші 
епохи (Відродження, Просвітництво, Новий час) поняття толерантності більшою мірою трактується 
в контексті віротерпимості (що особливо прослідковується у працях Вольтера, Дідро, Лока та 
багатьох інших). Щоправда, досить сумірною із сучасним витлумаченням толерантності є сентенція 
саме Вольтера: «Мені не подобається Ваша думка, але я віддам життя за те, щоб Ви мали право її 
висловити». Тому, небезпідставними є твердження, що сучасний дискурс толерантності найчіткіше 
виражається власне просвітницькою філософією, а також об’єктивними умовами сьогодення – 
глобалізацією, секуляризацією та тенденціями мультикультуралізму. Прагнучи виплекати 
толерантне суспільство на тлі полікультурності, полірелігійності та поліетнічності, соціальні 
інститути вдаються як до просвітницької роботи, так і до прийняття відповідних правових рішень. 
Сумірність їх із настановою на невибіркову толерантність ми розглянемо у другій частині своєї 
розвідки. На разі ж ми констатуємо розширення кордонів толерантності з часів Просвітництва. 
Типологія толерантності постає перед нами чітко структурованою багатьма аспектами, зокрема 
виокремлюють: географічну толерантність (толерантне ставлення до жителів різних регіонів світу), 
сексуально зорієнтовану толерантність (толерування сексуальним меншинам і представникам ЛГБТ-
спільнот), релігійну толерантність (толерантне ставлення до людей з різними релігійними 
настановами з усвідомленням їх права на свободу віровизнання), маргінальну толерантність 
(толерантне ставлення до маргіналів – нарко- та алкоголезалежних, людей без постійного місця 
проживання), вікову толерантність, гендерну толерантність тощо. Сучасний світ у своєму 
різноманітті намагається все ж зберегти вірність «заповіді любові до ближнього», а тому 
толерантність стає тією категорією, що синтезує в собі настанову на «прийняття іншого як іншого», 
«любові до іншого», а також «права бути іншим». Ч. Тейлор так пише про моральне самовизначення 
сучасної особи: «Вони (моральні уявлення) настільки глибокі, що ми схильні вважати їх 
укоріненими в нашому природному чутті (instinct), на противагу іншим моральним реакціям, що 
великою мірою видаються наслідком виховання та освіти. Здається, існують натуральні, природжені 
докори сумління, які не дозволяють спричинити іншому смерть або заподіяти шкоду, й існує 
природжена схильність прийти на допомогу тим, кого скривджено або кому загрожує небезпека. 
Культура і виховання можуть допомогти визначити межі відповідного поняття «інший», але вони, 
вочевидь, не формують саму базову реакцію. Ось чому мислителі вісімнадцятого століття, зокрема 
Русо, могли вірити в нашу природну здатність співчувати іншим» [10, с. 15-16]. Тобто, як свідчить 
Тейлор, і як схильні вважати ми, настанови Конфуція чи Канта не втратили актуальності в 
сучасному соціумі – вони віддзеркалюють наші базові реакції на кривду і несправедливість, 
здатність до емпатії та гармонії. Проте саме у світлі цивілізаційних настанов, які відображаються в 
культурі та в системі виховання й освіти, увиразнюється колізійність морально-духовної ситуації 
сьогодення. Саме виховання і культура «надиктовують» межі та вектори толерантності, якщо такі 
визначати. Ось тут ми й підходимо до другої частини нашої розвідки: Чи всякий «інший» повинен 
нами толеруватися? Чи є/повинні бути межі толерантності в реальній практиці сучасної особистості? 
Чи завжди толерантною є толерантність? 

Основа практики толерантності, зокрема в ЄС полягає в тому, що Об’єднана Європа за 
основу бере цінність гідності кожної окремої особистості, повагу до прав і свобод кожного. «…На 
відміну від аристократичної честі традиційних суспільств, яка була привілеєм обраних верств 
населення (селяни і бідняки не мали чеснот), у ліберально-демократичному суспільстві честь для 
обраних змінилася гідністю для всіх. Переконання, що всі люди мають гідність, означає, що всі 
вони спроможні свідомо обрати моральну поведінку самі, а не сліпо слідувати нав’язаним 
кодексам честі з боку держави чи корпорацій і станів… В основі європейських цінностей лежить 
оптимістична концепція людини, яка передбачає, що кожен індивід гідний свободи і здатний на 
моральну поведінку у взаєминах з іншим індивідом» [11, с. 23]. Але, на наше переконання, таке 
прагнення до утвердження толерантності й уповання на свободу морального самовизначення 
людини в сучасному світі переходить певні межі й змішує «толерантність» та «інтолерантність»: 
толеруючи секулярний світогляд державні чи соціальні інститути починають тиснути та не 
толерувати людей з релігійним світоглядом, толеруючи право на самовизначення «меншин» 
(сексуальних, національних і т. д.), перекреслюються права і свободи гетеросексуалів, до 
прикладу, виховувати свою дитину в традиційній системі цінностей.  

Та у контексті цієї розвідки нас цікавить інший тип толерантності, що чітко увиразнює 
практичну колізійність настанов толерантності й терпимості в сучасному соціумі – релігійна 
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толерантність. Вона є провідною ціннісною настановою європейського суспільства. Проте її 
сутнісна характеристика не вичерпується обстоюванням лише прав на «світськість» і 
«секулярність», а й закріпленням прав релігійних людей на реалізацію їхніх свобод у контексті як 
державних програм, так і власне реалій життя. Увиразнюється це твердження в системі релігійної 
освіти. Недалекоглядною виглядає позиція заступника міністра освіти і науки України І. Совсун1, 
яка, обстоюючи позиції розділення церкви і держави, все ж не усвідомлює можливості їх 
збереження навіть за умови діяльності загальноосвітніх закладів державного стандарту освіти, 
створених релігійними організаціями, чи навіть за сприяння того таки міністерства в якісному 
наповненні програм підготовки учнів державних світських шкіл та ВНЗ блоком морально-
релігійної підготовки та виховання. Така позиція не тільки не суперечила б принципу релігійної 
толерантності, але утверджувала б його основи. Адже відмова батькам у можливості їхніх дітей 
отримувати освіту в школах, створених їх релігійними організаціями, на рівні з дітьми батьків, які 
прагнуть світськості виховання їхніх дітей є, по-суті, дискримінацією за релігійною ознакою, а 
отже, виявом релігійної інтолерантності. Навіть у такій ліберальній європейській державі, як 
Франція, з її багаторічною історією боротьби за утвердження світських, секулярних цінностей, 
діють загальноосвітні школи, створені релігійними організаціями, а в державних школах створені 
механізми етико-релігійної просвіти: «У Франції вивчення релігії має місце як у державних, так і в 
приватних навчальних закладах. У державних школах уроки вивчення релігії відбуваються один 
раз на тиждень (щочетверга) у позакласний час за згодою батьків» [5, с. 21], а також, як твердять 
дослідники, «… в освітніх програмах французьких загальноосвітніх шкіл міститься релігієзнавчий 
компонент, щоправда, входить він лише до навчальних програм коледжів і ліцеїв з урахуванням 
особливостей кожної навчальної дисципліни і міжпредметних зв’язків. До нових програм з історії 
у 6 класі колежу пропонується додати 3-4 год. на вивчення теми «Поява християнства». У 
першому класі професійного ліцею в курсі історії вивчається розвиток трьох монотеїстичних 
релігій. Учні знайомляться з особливостями християнства, ісламу, юдаїзму, стосунками церква-
держава-суспільство, розвитком релігійних практик у Франції з метою глибшого розуміння теми 
«Суспільство і релігія». У програмах із французької мови пропонується вивчати основні тексти 
західної культури: Біблію, Євангеліє, твори грецької та латинської античності» [5, с. 23].  

Принцип релігійної толерантності, отже, передбачає визнання права за сім’ями, що 
виховують своїх дітей у релігійному дусі, дати їм відповідну освіту і їхнє право на вибір «рівня та 
меж» релігійної освіти своїх дітей. Згортання програм духовно-релігійного, морального виховання 
в освітньому просторі є шкідливим і загрозливим, а тим більше – неприйнятним в умовах 
державотворення, що виборюється кров’ю кращих синів України і вимагає духовної єдності нації, 
що ґрунтувалася б не на ілюзорних і спотворених ідеалах «русского мира» з його «духовными 
скрепами», а на реальних моральних ідеалах. І шкільна, і вища освіта за умови якісного її 
наповнення фаховим викладанням предметів етико-релігійного спрямування здатні закласти 
хороший фундамент для утвердження таких ідеалів. А створення релігійними організаціями 
закладів державного стандарту освіти сприятиме впровадженню принципу релігійної 
толерантності в життя українців, які в такому випадку рівнятимуться на провідний досвід таких 
європейських держав, як Велика Британія, Польща, Німеччина тощо, де європейські цінності та 
імперативи є реальною практикою. Існування таких закладів уможливить також і зникнення 
нав’язаних пропагандистськими ЗМІ стереотипів «секулярної ідеології» європейського 
співтовариства, на підставі чого були спроби вбити у свідомість віруючих людей думку про 
ідентичність євроінтеграції з втратою духовно-релігійної індентичності українців. А тому кроки 
реформування системи освіти МОН України в такому напрямі (підтримка постанови згаданого 
законопроекту, рекомендації щодо програмного забезпечення освіти у державних школах та ВНЗ) 
вважатиметься діяльним внеском в євроінтеграційний процес та орієнтацією на духовно-
інтелектуальний розвиток українських громадян. 

Але не варто відкидати з поля уваги і той факт, що у питані релігійної толерантності в 
суспільстві назрівають колізійні погляди і щодо інших її виявів, що кристалізує питання релігійної 
толерантності як нагальні й доволі суперечливі. Це не перекреслює факту, що провідною 
тенденцією сучасного цивілізованого світу є впровадження демократичних принципів у 
суспільстві, в тому числі в питаннях релігійних. Звичайно, на законодавчому рівні прописується 
правова рівність релігійних організацій, особлива увага приділяється забезпеченню можливостей 

                                                 
1 Комітет ВР підтримав надання церквам права засновувати навчальні заклади // Інститут релігійної свободи. – від 

19.03.2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://www.irf.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1529%3A1&catid=34%3Aua&Itemid=61&lang=uk 



 

 
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 756 – 757. Філософія 

 
158 

реалізації своїх релігійних переконань релігійним меншинам. У науковій та публіцистичній 
сферах популяризуються ідеї свободи совісті та віросповідання, толерантності, релігійної 
віротерпимості тощо. Втім, останнім часом така політична стратегія дедалі більше виявляє свою 
недієздатність, підтвердженням чого є радикальні форми релігійних конфліктів.  

Проголошена європейським суспільством толерантність передбачає визнання індивідом 
існування альтернативних світоглядних (у т.ч. релігійних) позицій та їх сприйняття без агресії. 
Цьому передувало визнання свободи совісті кожної людини, тобто її право на будь-які релігійні чи 
безрелігійні переконання. Ці принципи зафіксовані в документах міжнародного значення, а саме – 
в Загальній декларації прав людини Генеральної асамблеї ООН (ст. 18), Міжнародному пакті про 
громадянські та політичні права, Європейській декларації прав людини тощо. Кожна держава-
учасник взяла на себе відповідальність за впровадження проголошених принципів і максимальне 
забезпечення можливостей їх реалізації кожним індивідом. Це називається релігійною 
толерантністю, тобто проголошеною на законодавчому рівні рівноправністю, й стосується будь-
яких недеструктивних релігійних організацій. Натомість толерантність у релігії – це проголошена 
на доктринальному рівні конкретної релігії віротерпимість. 

Здавалося б, такі ідеальні умови світоглядної свободи мають усунути основні чинники появи 
релігійних конфліктів, особливо якщо їх цінність не лише прописана на папері, а й сприйнята 
переважною більшістю громадян. Однак європейський досвід показує, що правове забезпечення 
свободи совісті не ліквідовує потенційної загрози релігійної агресії. Виявляється, що толерантність 
стосовно релігійних переконань не тотожна з толерантністю в релігійних переконаннях.  

Ідея толерантності передбачає мирне об’єднання людей з різними релігійними чи 
атеїстичними переконаннями в одному громадянському суспільстві й державі. Цей принцип був 
би дієвим у тому випадку, коли б кожен член такого суспільства прийняв і дотримувався 
прописаних у ньому законів щодо свобод інших людей. Утім, якщо людина справді віруюча, то 
вона не може бути по-справжньому толерантною, оскільки в її баченні світу вже існує певна 
абсолютна і єдино можлива істина, а тому вона не може навіть припускати існування 
альтернативних. Їй ніколи не стануть зрозумілими переконання інших людей, а ставлення до них у 
кращому випадку буде поблажливим, що в релігійних питаннях є не більше, ніж віротерпимістю 
за умови, що їх сакральні об’єкти не оскверняються іншими людьми. Якщо ж остання умова не 
дотримується, що в межах проголошеного принципу свободи слова нерідко трапляється, то з боку 
релігійної громади з’являються протести у мирній чи агресивній формах. На законодавчому рівні 
не обмежується поява таких суперечностей, оскільки це передбачає обмеження свобод однієї з 
конфліктуючих сторін, а це неприпустимо в межах європейських цінностей. 

Понад те, зараз можна спостерігати тенденцію, коли державні програми спрямовані 
підтримувати релігійні меншини, створюючи їм комфортніші умови функціювання. Ретельна увага з 
боку державного апарату до дотримання свобод релігійних меншин стає підставою спекуляцій з 
боку представників цих меншин. Можна навести приклади, коли людина вчиняла особливо важкі 
злочини і тривалий час не несла відповідальності за свої вчинки, оскільки її арешт міг бути 
розціненим як дискримінація за релігійною ознакою. Загальновідомим став судовий процес у 
Великобританії над групою мусульман, які жорстоко знущалися над дівчатами віком 11-15 років. 
Показовим є той факт, що злочинне угрупування діяло з 2004 до 2012 року, а їх жертви зверталися у 
поліцію щонайменше шість разів [див.: 13]. Відсутність реакції з боку правоохоронних органів і 
соціальних служб пояснюється їх «політкоректністю». Так, релігійна толерантність британської 
влади створила ідеальні умови для процвітання злочинності серед представників релігійних меншин. 
Іншими негативними наслідками такої політики релігійної терпимості є численні нелегальні 
іміграції мусульман з Північної Африки в Європу, звідки їх не депортують, оскільки належать до 
релігійної меншини, права якої не можна жодним чином утискати. 

Іншим аспектом цієї проблеми є те, що, користуючись власними свободами віросповідання в 
Європі, мусульмани не визнають свобод інших людей, якщо ті, наприклад, критикують іслам. 7 
січня 2015 року відбувся озброєний напад радикальних ісламістів на офіс редакції французького 
сатиричного журналу «Charlie Hebdo», в результаті якого загинуло 12 людей. Підставою для цього 
послугували карикатури на пророка Мухамеда. В межах релігійно толерантного Європейського 
Союзу, разом із правом на віросповідання, людина також отримує право на богохульство. Адвокат 
журналу Рішар Марка публічно заявив, що «можна критикувати релігію, в цьому немає нічого 
особливого. Не можна критикувати юдея, за те, що він юдей, мусульманина – за те, що він 
мусульманин, а християнина – за те, що він християнин. Але можна говорити все що завгодно, 
навіть найбільші пакості – і ми це робимо – щодо християнства, юдаїзму та ісламу» [7]. Цей 
конфлікт не має шляху розв’язання в законодавстві щодо питань релігії та свободи совісті. 
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Висновки. Наскільки б не були бурхливими обговорення моральної чи духовної кризи, все ж 
усвідомлення того, що моральне самовизначення передбачає альтернативи розгляду етичних 
проблем, є визначальними в світлі кризових явищ у суспільстві, зокрема таких як революції та 
війни. А тому не варто говорити про зміну ціннісних настанов, зокрема українців в умовах 
неоголошеної війни. Радше війна є фактором перегляду системи настанов «хто твій ближній?», але 
аж ніяк не нівелює важливість настанови любові та поваги до нього. Проте світоглядні 
аксіологічні настанови все ж узалежнюються вихованням і культурою, а тому в кожну конкретну 
добу увиразнюють саме ці її визначальні риси. Сучасність найчастіше характеризують 
мультикультуралізмом і секулярністю, а тому базовою вартістю співжиття та комунікації в таких 
умовах визначають толерантність, яка у своїх типологічних виявах значно розширює горизонти. 
Але не завжди практичні механізми постулювання толерантності, особливо соціально-правові їх 
аспекти сприяють її реальній вкоріненості. Цінність толерантності не підлягає сумніву, проте в 
системі практичної реалізації її настанов важливо не перейти межу, адже часто під маскою 
толерантності може ховатися байдужість або нетолерантність до традиційного. Якщо ж державні 
інституції й беруться врегульовувати такі механізми, то тут мають бути враховані права та 
свободи як меншості, так і більшості, про які б сфери ми не говорили, а інакше ми ризикуємо 
втратити не тільки моральні орієнтири, але й себе як генерацію. 
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Summary 

Horokholinska I., Boichuk N. The Practical Strategies to Realization of Principles of Religious Tolerance 
Subject to Globalization Process. In the paper it is outlined the specific characteristics of tolerance in the 
conditions of contemporary globalization tendencies. Also it is considered the practical vectors of tolerance 
intentions realization according to social and legal situation of Europe and Ukraine. The author of study explains 
the potencies of contemporary democratic society to realize the principles of declared tolerance considering the 
globalization, secularization and multiculturalism factors and the real challenges of these processes. Keywords: 
globalization, intolerance, multiculturalism, religious tolerance, moral identification, secularization. 
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МІСЦЕ БОГА В СУЧАСНОМУ СВІТІ  
КРІЗЬ ПРИЗМУ ВЧЕННЯ ПАПИ БЕНЕДИКТА XVI 

 
Досліджується процес секуляризації в сучасному суспільстві, його причини та наслідки. Розкрито 

місце Бога в житті суспільства та окремої людини згідно з ученням папи Бенедикта XVI. Порушено ряд 
важливих проблем, які характерні для секуляризованого суспільства. Зокрема, це зниження моральності та 
духовності людства, глобальні проблеми у сфері світової політики, економічної кризи та глобальної 
екологічної катастрофи. Проаналізовано тезу про небезпечність безбожного суспільства у вченні папи 
Бенедикта XVI. Ключові слова: Бог, секуляризація, суспільство, політика, економіка, екологія. 

 
Постановка проблеми. Сьогодні можемо чітко спостерігати як на шаленій швидкості 

суспільство стає секуляризованим у глобальних масштабах. Країни, народи і цілі континенти 
втрачають свою релігійну ідентичність. ЇЇ впевнено витісняє плюралізм секулярних ідеологій. 
Причиною цього є те, що в сьогоднішньому світі питанню релігії та моралі відводиться місце 
лише в межах приватної сфери. Бога витіснили зі сфери політики, економіки, екології, що стало 
наслідком тенденції ХХ – ХХІ ст. до повної раціоналізації, віри в те, що об’єктивну істину можна 
знайти лише засобами наукового дослідження. Бога ж, як говорив папа Бенедикт XVI, сучасне 
суспільство викинуло на узбіччя [див.: 2].  

Левову частку свого вчення папа Бенедикт XVI приділив розв’язанню проблем суспільно-
політичної діяльності у світлі католицького суспільного вчення, подоланню сучасних викликів у 
сфері політики, економіки, екології, а також утвердженню моральних принципів, які постають 
фундаментальними етичними принципами суспільно-політичної діяльності. Він прагнув 
продемонструвати, що відведення належного місця Богові у світі та повага до релігійно-моральних 
принципів суспільного розвитку допоможе налагодити гармонійне існування людства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема визначення місця Бога в сучасному світі 
гостро постала в нашій свідомості, оскільки вона також включає питання релігії, релігійної віри та 
релігійної свободи. Саме тому вона широко досліджується і є надзвичайно актуальною. Вона стала 
предметом дослідження багатьох галузей гуманітарних наук, зокрема теології, релігієзнавства, 
філософії та соціології. Дослідженням цієї проблеми займалися такі вчені, як Д. Марціновська [7], 
В. Бондаренко [3] Т. Борозенець [4], В. Шеремета [10], О. Яроцька [11] й інші. 

Мета дослідження – виокремити й проаналізувати місце Бога в сучасному світі, Його роль у 
житті людства в усіх його аспектах крізь призму вчення папи Бенедикта XVI. Це передбачає 
розв’язання таких завдань: проаналізувати вчення папи Бенедикта XVI про місце Бога в житті 
сучасного глобалізованого суспільства; проаналізувати способи подолання сучасних викликів у 
сфері політики, економіки та екології; висвітлити прагнення понтифіка до спільного блага в дусі 
служіння, сприяння діалогу між державою та Церквою задля гармонійного розвитку суспільства. 

Виклад основного матеріалу. Сучасне суспільство переживає яскраво виражений етап 
секуляризації, що охопив увесь світ. Проблема секуляризованості суспільства підштовхує до 
кризи релігійної віри [див.: 7, с. 4], що призводить до занепаду моральності суспільства. Доктор 
Еверт ван де Пол, професор релігієзнавства та місіології у своїй лекції «Роль християнських 
церков у секулярно-мультирелігійній Європі» підкреслив, що, секуляризація – це те явище, яке 
виникло в Європі та з часом поширилося в інших країнах. Проте, на його думку, особливо 
потужним процес секуляризації став саме в Європі [див.: 6]. Пояснення цього явища він знаходить 
у європейських дослідників, які розвинули так звану «класичну теорію секуляризації», згідно з 
якою чим інтенсивніше проходить процес модернізації суспільства, внаслідок якого з’являються 
нові технології та виникають нові наукові пояснення походження та існування світу, тим меншою 
стає потреба людини в релігії [6]. Прихильником такої теорії був відомий соціолог Макс Вебер.  

Про факт глобальної секуляризації в сучасному суспільстві чітко говорить папа Бенедикт 
XVI, який на запитання журналіста Марко Політі «Де Бог у нашому сучасному суспільстві?» 
відповів: «Його витіснили далеко на узбіччя». І додав: «Ми перейшли від християнської культури 
до культури агресивного секуляризму з рисами явної нетерпимості» [2]. Папа наголошує на 
важливості присутності Бога у всіх сферах суспільного життя. Так, наприклад, понтифік звертає 
свою увагу на питання місця Бога в політиці і констатує: «Політичний світ дотримується своїх 
власних норм і шляхів, виключаючи при цьому Бога як щось таке, що не належить до цього світу». 
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«Суспільство, в якому Бог абсолютно відсутній, руйнує себе самого. Це ми вже бачили у великих 
тоталітарних експериментах минулого століття» [2]. 

Під час свого понтифікату (19 квітня 2005 – 10 лютого 2013 рр.) папа Бенедикт XVI 
неодноразово зустрічався з політичними лідерами і культурними діячами багатьох країн світу, а 
також з впливовими представниками великих міжнародних організацій. Метою цих зустрічей було 
обговорення й налагодження політичного і правового порядку, які стосуються фундаментальних 
проблем суспільства. Також мова йшла про належні стосунки між законом і правом, та між 
справедливістю і свободою віросповідання [див.: 1, с. 5]. 22 вересня 2011 року під час 
апостольського візиту до Німеччини у своїй промові в Рейхстазі, яка була присвячена політичній 
владі й законам творіння, понтифік наголосив на тому, що політика повинна працювати задля 
справедливості, сприяти створенню належних умов для побудови миру та гармонійного життя 
суспільства. Оскільки метою суспільного життя постає загальне благо, то дорогою до досягнення 
цієї мети є закон. Саме громадянський або правовий закон, оскільки загальне благо – це благо всіх 
людей загалом і кожного зокрема. На думку папи Бенедикт XVI, щоб досягти загального блага, всі 
громадяни, а передусім політики і влада, повинні дотримуватися морального закону і природного 
права, які дані нам Творцем. Папа говорить, що зазвичай політики шукають успіху, який міг би 
уможливити їм ефективнішу політичну діяльність. «Однак, – зазначає папа, – успіх має бути 
підпорядкований критеріям справедливості, бажанню реалізувати закон і розумінню закону» [1, 
с. 7]. На думку понтифіка, запорукою гармонійного розвитку та існування держави є ведення 
політики, яка грунтується на моральних цінностях, закладених Творцем у серце людини, адже 
лише за умови визнання державною владою гідності кожної людини та її природних прав, на яких 
формуються закони, можлива розбудова доброго суспільного життя, метою якого є загальне благо. 

Ще однією ознакою безбожної політики є порушення релігійної свободи людини. Дедалі 
частіше можемо спостерігати, що в окремих регіонах світу ще досі неможливо вільно сповідувати 
свою віру, в інших панують часто приховані форми пересудів і опозиції проти віруючих та 
релігійних символів. Один із найбільш знаних у США центрів дослідження суспільної думки Pew 
Forum у своєму дослідженні, опублікованому 14 січня 2014 року, відзначив зростання у світі 
дискримінації на релігійному ґрунті. Ці дослідження показали, що майже 74 % населення світу 
проживає у країнах з високим рівнем дискримінації, нападів і напружень із релігійним підґрунтям. 
Також центр Pew Forum у своєму рапорті говорить про нападки на релігію в суспільствах, а також 
обмеження релігійної свободи з боку держав [див.: 12].  

Оскільки дедалі частіше мають місце релігійні утиски, переслідування, зазіхання на 
релігійну свободу та моральне і фізичне насильство, то, як наслідок, суспільство стає більш 
агресивним, озлобленим, егоїстичним. Такі стрімкі тенденції до руйнування гармонійного 
співіснування людства ведуть до втрати миру, масштабних порушень прав людини і наруги над 
людською гідністю. У своїй книзі «Віра, істина і толерантність» папа Венедикт XVI, 
проаналізувавши взаємозв’язок істини і свободи, підсумував, що заперечення Бога ліквідує основи 
людської свободи. І лише істина про Бога робить людину справді вільною. Тож людина повинна 
прагнути пізнати Бога. «Якщо немає істинності людини, то вона не вільна. Лише істина робить нас 
вільними» [9, с. 352]. Папа наголошує, що надзвичайно актуальним викликом сьогодення є стан 
релігійної свободи у світі. Він ствердив, що для нас сьогодні відкрилися дві протилежні тенденції. 
Й обидві вони негативні: з одного боку, це секуляризм, який часто у прихований спосіб 
применшує значення релігії та зводить її роль до приватної сфери, з іншого боку, фундаменталізм 
намагається нав’язувати усім свою ідеологію силою. Понтифік говорить, що у релігійній свободі 
виявляється вся специфіка людської особи. Ця свобода дає змогу людині спрямовувати її особисте 
і громадське життя до Бога, оскільки лише в Божому світлі можна збагнути тотожність, суть і 
призначення людини. За словами папи, применшувати громадську роль релігії означає 
породжувати несправедливе суспільство, яке нехтує справжньою природою людини і 
унеможливлює настання правдивого і тривалого миру [див.: 8]. 

Право на релігійну свободу випливає саме з гідності людської особи, чию трансцендентну 
природу не можна ігнорувати і не бачити. Бенедикт XVI концентрує нашу увагу на тому, що 
релігійна свобода є джерелом свободи моральної. У людській природі закорінена відкритість до 
правди і досконалого добра, відкритість до Бога. Релігійну свободу слід розуміти не просто як 
відсутність приневолення, а в фундаментальнішому значенні – як здатність підпорядковувати свої 
рішення правді [див.: 8]. Ще раз наголошуючи на тому, що релігійна свобода – це шлях до миру, 
папа говорить, що світ потребує Бога, універсальних, моральних і духовних цінностей. Релігія 
може допомогти здобути їх в ім’я розбудови мирного і справедливого суспільного ладу. Релігійна 
свобода може бути визначена як фундаментальне право людської особистості, оскільки саме вона 
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кореспондує з фундаментальним виміром, необхідним людині для існування у світі. Релігійна 
свобода є тим чинником, який консолідує світ.  

Також Бенедикт XVI говорить і про витіснення Бога зі світу бізнесу й економіки, на яких 
зосереджене суспільство. «Мені здається важливим заново збагнути, що політичній і економічній 
сфері потрібна моральна відповідальність, яка виникає у серці людини і врешті-решт пояснює, що 
означає присутність або відсутність Бога у світі» [див.: 2]. Багато уваги розв’язанню цієї проблеми 
папа приділяв у своїй енцикліці «Сaritas in Veritate» – «Любов у правді» (2009 р.). Ольга Яроцька 
називає цю енцикліку найбільш соціальною та економічною за всю історію розвитку соціального 
вчення Католицької Церкви. Вона зазначила, що «новацією «Сaritas in Veritate» є поєднання 
сакрального та секулярного у папській аналітиці процесів суспільного життя в сучасному 
глобалізованому світі. У рефлексіях Бенедикта XVI знаходимо поєднання модерністської 
теологічної витонченості та секулярної економічно-соціальної аналітики в оцінці тенденцій 
розвитку людини і людського роду в цілому» [11, с. 25]. 

Понтифік так окреслює економічну проблему: «Переконання про неодмінність автономії 
економіки, яку слід захистити від «впливів» морального характеру, довело людину до 
зловживання економічним інструментом у руйнівний спосіб. У подальшій перспективі ці 
переконання призвели до створення економічних, суспільних і політичних систем, які потоптали 
свободу особи і суспільних груп» [5, с. 52]. Папа закликав розуміти економічне життя як існуючу 
реальність із багатьма вимірами. І в кожному з цих вимірів в особливий спосіб і відповідною 
мірою повинен бути присутній аспект взаємного братерства, що грунтується на правдивій любові і 
на законах, встановлених Богом. Він закликав до глибокої форми економічної демократії в дусі 
християнської любові, адже, на його думку, економічна діяльність не може абстрагуватися від 
безкорисливості, наслідком якої є поширення солідарності. В епоху глобалізації економічна 
діяльність повинна дбати не лише про ринкові економічні відносини, а й про справедливість і 
загальне благо. Понтифік закликає дбати про економічний добробут кожну людину: 
«Солідарність, це коли всі почуваються відповідальними за всіх, тому її не можна приписувати 
лише державі» [5, с. 58].  

За глобальну економічну кризу папа Бенедикт XVI звинувачує людську жадібність і егоїзм. 
Понтифік нагадує людям, насамперед світовим лідерам і банкірам, про їхні моральні зобов’язання 
та підкреслює особисту відповідальність кожного у подоланні кризи. Він закликає людей 
усвідомити, що кожному чимось доведеться пожертвувати задля допомоги бідним і досягнення 
більш справедливого розподілу світових ресурсів. 

Папа наголошує, що процес глобалізації, одним із явищ якого є економічна та фінансова 
криза, дуже складний і зумовлює певні труднощі, які можна здолати лише шляхом усвідомлення 
основного антропологічного й етичного духу. Саме дух християнської любові та усвідомлення влади 
Творця скеровує глобалізацію до солідарної гуманізації. Понтифік підкреслив, що глобалізацію 
потрібно розуміти в єдності всіх її вимірів, включно з теологічним виміром, «це дасть змогу відчути 
і спрямовувати людство у дусі взаємної поваги, комунії та взаємного ділення благами» [5. c. 68]. 

Значну увагу в своєму соціальному вченні папа Бенедикт XVI приділяв проблемам 
екологічної кризи. Нині екологічна криза виявляється в забрудненні довкілля та руйнуванні 
навколишнього середовища в глобальних масштабах і з катастрофічними наслідками для всього 
людства, що грозить знищенням передумов людського життя. Папа наголошує на тому, що 
людина повинна з розумом користуватися природними ресурсами і відповідально ставитися до 
них, адже природа є частиною Божого творіння. Підтвердження цього факту знаходимо у Святому 
Письмі «Потому сказав Бог: «Ось я даю вам усяку траву, що розсіває насіння по всій землі, та 
всяке дерево, що приносить плоди з насінням: вони будуть вам на поживу» (Бут 1, 29).  

Будучи ще главою Католицької Церкви, Бенедикт XVI ставив перед собою завдання захистити 
Боже творіння та передати майбутнім поколінням придатну для життя Землю. Провину за такий 
катастрофічний стан довкілля папа вбачає у негативному ставленні людства до Бога, оскільки 
відкидання волі Божої, гріховний спосіб життя людини лежить в основі руйнування довкілля [див.: 
10]. Через відкидання Бога і небажання людини усвідомити свою відповідальність за навколишнє 
середовище, яке є творінням Божим, сучасне суспільство схильне до гедоністичного способу життя, 
до надмірного споживацтва і байдужості до жахливих екологічних наслідків. Однак таке ставлення 
людства до природи виражає лише брак поваги людини до самої себе, адже марнотратство 
природних ресурсів і забруднення довкілля веде людство до самознищення. 

Подолання такої катастрофічної ситуації, на думку папи, можливе за умови відновлення 
первісного ставлення людства до Бога й за умови формування високої духовності та моральності. 
Людству потрібно формувати християнську чесноту віри, адже усвідомлюючи відповідальність за 
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Боже творіння, людина покликана помірковано користуватися природними ресурсами і дбати про 
збереження довкілля. Бенедикт XVI закликає людей та відповідні державні інституції до 
об’єднання, спрямування зусиль на розв’язання глобальних екологічних проблем, адже, не дбаючи 
про довкілля, людина зневажає себе і веде людство до самознищення. 

Висновки. У своєму вченні папа Бенедикт XVI прагнув показати наскільки важливим є для 
людини присутність Бога в її житті. Аналізуючи сучасне глобалізоване суспільство, він чітко 
вказує на проблеми людства, яких воно могло б уникнути, якби прийняло роль і волю Творця. 
Бенедикт XVI говорить нам, що людство саме може створити спільноту, але людськими силами 
вона ніколи не стане правдивою та братерською. Лише завдяки Богові та Його любові до людства 
можливе братерська співпричетність і єдність людського роду. Папа наголошує, що «економічний, 
суспільний і політичний розвиток, якщо він має бути справді людським, повинен враховувати 
засаду безкорисливості як вираження братерства» [5, с. 53]. 

Бенедикт XVI закликає людство усвідомити, що Бог є Істиною та Любов'ю, якою не може 
бути людина. Ця засада дуже важлива для розвитку суспільства. Сам цей розвиток суспільства, 
народів, окремої людини є планом Божим, а тому не залежить лише від людини. Закономірний 
розвиток є обов’язковим для людства, оскільки випливає з покликання людини. Понтифік вважає, 
що Любов і Правда вказують людству, що є благом і в чому полягає щастя людини, й отже, 
показують людству дорогу до справжнього розвитку [5, с. 85]. 
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Summary 
Kvik L. The Place of God in the Modern World through the Doctrine of the Pope Benedict XVI. The article 

was analyzed the process of secularization in the modern society, his causes and consequences. Researched the place 
of God in the life of society and the individual in the doctrine of the Pope Benedict XVI. Violated a many important 
issues specific to secular society. In particular, the decline of morality and spirituality of humanity's, the global 
problems in world politics, the global economic crisis and environmental disaster. Are analyzes dangers wicked society 
in the doctrine of the pope Benedict XVI. Keywords: God, the secularization, society, politics, economy, ecology. 
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ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ СМИСЛ СТРАЖДЕННОСТІ  

У ПРАВОСЛАВНІЙ БОГОСЛОВСЬКО-ФІЛОСОФСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ 
 
Проаналізовано проблеми стражденності в контексті засад людського існування, що візуалізуються 

у православній богословсько-філософській думці. Встановлено екзистенційний смисл експлікації 
стражденності у Святому Письмі, взірцях святоотцівського богослов’я та у творчості сучасних 
православних і православно-орієнтованих мислителів. У значенні екзистенційності стражденність через 
розмаїття своїх виявів стає уособленням універсального способу християнського життя, а також 
персонального духовного шляху. З метою розкриття особливостей конституювання стражденності як 
спосіб існування обрано такі підходи, як осмислення людської гріховності, утвердження її онтологічних 
причин і наслідків, боротьба з ними та їх преображення у християнські чесноти, а також розкриття 
ісихастської настанови на преображення всієї людини. При застосуванні цих підходів з’ясовано, що в 
екзистенційному розумінні стражденність є множиною актів свідомості, зумовлених не лише гріховністю 
та розірванням сутнісного зв’язку між Богом і людиною, а й повсякчасним устремлінням до 
боговподібнення, обоження та спасіння, що є найвищою метою християнського життя. Ключові слова: 
пристрасть, гріх, стражденність, екзистенція, боговподібнення, обоження, спасіння. 

 
Стражденність є тією екзистенційною ситуацією, що виявляється в житті кожної людини, 

безперервно проектуючись на філософський світогляд. Поняття екзистенційності постулює 
стражденність як проблему людського існування, яка засвідчує спрямованість людини на подолання 
вихідного онтологічного протиставлення між собою та іншими створеними істотами, собою і Богом, у 
перспективі якого вияви пристрасті й гріха в природі людини та їх наслідки визначаються як 
специфічні способи людського існування, що, згідно зі свободою волі, володіють водночас як 
потенціалом «розлюднення», так і реалізації високих духовних цілей, що стає найбільш зримим у 
контексті сучасного православного і православно-орієнтованого дискурсу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Православне вчення здавна відрізняється 
екзистенційністю як особливим поглядом на світ, людину, Бога та характер їх взаємовідносин, що 
відображається у Святому Письмі, святоотцівському богослов’ї та у творчості багатьох 
православних мислителів, серед яких екзистенційність православного світогляду стверджували 
М. Бердяєв, Г. Флоровський, О. Шмеман, І. Мейєндорф, Іоанн (Зізіулас), Х. Яннарас, Амфілохій 
(Радович), Ієрофей (Влахос), О. Осипов, С. Хоружий, Г. Завершинський, А. Кураєв, Іларіон 
(Алфеєв), у чиїх працях предметом уваги нерідко ставали ті чи ті стани стражденності та 
формувалися підходи до їх осмислення. Як слушно зауважив І. Лепп, метою будь-якої філософії 
екзистенції є спасіння людини, а не освічення [1, с. 61]. У цьому розумінні творчість багатьох 
православних мислителів є екзистенційною, оскільки вона призначена не стільки розтлумачити 
богословські доктрини, скільки привести людину до Христа, привести до спасіння як реалізації її 
прямого призначення в земному житті. Тому християнські істини, втілені у вчинках, у власному 
духовному досвіді та сповідь про тернистий і суперечливий шлях спасіння лежить в її основі. 
Іншими словами, така творчість є відображенням автентичного екзистенційного досвіду, в тому 
числі й містичного, який неможливо досконально вивчити, та крізь призму якого відображається 
проблема людської стражденності. 

Мета дослідження. Поряд із подальшим загальним обґрунтуванням екзистенційності 
православного світогляду існує потреба аналізу зразків мислення з метою визначення принципів і 
підходів до конституювання стражденності як екзистенційної характеристики буття людини в 
головних її формах та встановлення відповідних їм аспектів православних учень. 

У Святому Письмі екзистенційний зміст стражденності розкривається у книгах Старого 
Заповіту через переживання нездоланності суєти, томління людського духу, розірваного 
протилежностями добра і зла, світу небесного і світу земного, буття і небуття (книга Еклезіаста); 
усвідомлення неспроможності раціонального обґрунтування буття перед лицем безневинного 
страждання, богопокинутості (книга Йова); свідомість невлаштованості, неузасадненості буття, 
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тимчасовості, скінченності всього земного, грішного, неминучості скорботи і страждання, 
неминучості покарання за гріхи та беззаконність життя (книги Буття, Плач Єремії, Псалтир) та ін. 
Характеристиками стражденного світовідчуття стають суєта (марнота), зневіра і безнадія, печаль і 
скорбота, розчарування і страх, богопокинутість, фізичне і духовне страждання, біль.  

У Новому Заповіті є чимало вказівок на те, що стражденність у різних її виявах є 
онтологічною характеристикою, а також способом людського буття. Одним із провідних 
екзистенціалів буття в новозавітному світогляді є гріх. Гріх панує у світі, – вважає апостол 
Павло, – і немає в ньому жодного праведника (Рим. 3, 9-12). Гріхом визначається існування 
людини та причини її стражденності. Наприклад, Єліфаз оцінював страждання Йова як 
напоумлення і покарання Боже, але й визнавав їх безпідставність, екзистенційність: «Так, не з 
праху виходить горе, і не із землі виростає біда; Але людина народжується на страждання, як 
іскри, щоб спрямовуватися вгору» (Йов. 5, 6-7). Апостол Іоанн стверджував, що людині на 
землі наперед визначено саме сумувати, а не радіти: «У світі скорботні будете» (Іоан. 16, 33). З 
одного боку, стражденність (сутнісною основою якої є пристрасність, гріховність людини) 
тяжіє до усутнення, укорінення в бутті й, відтак, онтологізується, причому в межах не лише 
людської природи, а всього тварного світу: «Вся твар сукупно стогне і мучиться аж донині» 
(Рим. 8, 22). Тут апостол Павло вказує на тотальні онтологічні наслідки гріхопадіння людини, 
які є об’єктивною перепоною в богоспілкуванні. Але, з іншого боку, гріх і страждання 
виявляються доконечністю у справах обоження, богопізнання, спасіння. За Х. Яннарасом, 
екзистенційний вимір гріха співвідноситься з глибиною божественного життя: «Щоб спізнати 
Божу любов, людина має відчути її сумірність із глибиною власного падіння». Відтак, гріх 
стає першим кроком на шляху до пошуку Божої істини [2, с. 43]. Співзвучними є також думки 
С. К’єркегора, котрий, на думку І. Леппа, вибудував свою екзистенційну діалектику гріха і 
страждання, стверджуючи, що «людина може увійти в стан причетності до Бога, лише 
визнаючи себе грішником» [1, с. 16].  

Існує невинне страждання Іова, духовні страждання Авраама, але невинне страждання Ісуса 
Христа-праведника, божественне страждання перевищує будь-які приклади біблійної 
стражденності за силою, глибиною і значенням для людства, – така думка утверджується в 
Новому Заповіті, святоотцівській літературі та творчості багатьох релігійних мислителів, 
богословів. Стражденність Ісуса Христа не вкорінена онтологічного, вона пов’язана з гріховністю 
не онтологічно, а екзистенційно. Згідно з Максимом Сповідником, Христос «убрався» в 
стражденність (скоріше, аніж «пристрасність») нашого єства, через яку ми залучаємося у гріх і 
підпадаємо під владу нечистого; але залишається без-пристрасним, тобто нерухомим або не-
стражденним («не-пасивним», тобто вільним і активним» [3, с. 212]. Як бачимо, Максим 
Сповідник утверджує людську сутнісність стражденності через гріховність, а тому й пасивність, 
але вказує, що Христос узяв на себе найголовніше: саму суть гріховності, її наслідки, тобто гріх і 
стражденність, привласнивши їх своїй екзистенції.  

У XIX ст., поклавши цю сутність в основу існування, весь драматизм духовного шляху Христа 
зобразив С. К’єркегор у творі «Христос є шлях». За С. К’єркегором, не просто зміст цього шляху є 
стражданням, а його смисл і призначення від самого початку й у кожній його актуальній миті й до 
смертного кінця є жахливим наростаючим свідомим стражданням. Христос свідомий свого 
покликання, своєї обраності й водночас – неминучості загибелі. Христос терпів усі людські 
страждання, тому можна сказати, що Його екзистенція вперше цілком зливається зі стражденністю 
[див.: 4]. Отже, С. К’єркегор мислить страждання як інструмент, через який людина здатна бачити 
радість очима віри, тому страждання преображається у радість, благо, блаженство. Віра у 
благотворність страждання стає джерелом екзистенційної радості. Найвищий смисл страждання 
явив Христос, навчаючи справжньому послуху, який удостовіряє волю Божу. За С. К’єркегором, 
«страждання це навчання», смисл якого в тому, що людина «постійно дізнається щось лише про себе 
саму і своє ставлення до Бога, звідки стає зрозуміло, що вчать її для вічності» [5, с. 118]. «Лише 
страждання готує до вічності, адже вічність перебуває у вірі, віра – в слухняності, послух – у 
стражданні» [5, с. 133]. Страждання слугує завданням, яке свідчить про те, що завжди існує праксис 
(терпіння, смирення, віри, надії, любові, послуху). Шлях християнина – це шлях тісноти і водночас 
досконалості, радості, тому що він неодмінно веде до спасіння: «Це не властивість шляху – бути 
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тісним, але властивість тісноти – бути шляхом» [5, с. 213]. Сердечна чистота, свобода, віра, радість є 
позитивними наслідками преображення страждання в екзистенційні цінності.  

З творів преподобних Макарія Єгипетського, Марка Подвижника, Іоанна Ліствичника, Авви 
Дорофея, Ісаї Відлюдника, з житія Андрія Юродивого дізнаємося, що так само і скорбота у 
православному віровченні слугує шляхом до спасіння. Скорбота є невід’ємною частиною 
святоотцівського вчення про тісний шлях християнина і, як одна з провідних категорій моральної 
свідомості, виявляється в числі багатьох християнських моральних передань. Скорбота і спокуси – це 
знамення обрання і благодогоджання Божого в Макарія Єгипетського. Благодушність, терпіння, надія, 
усвідомлення Промислу Божого, – ось поради до знесення скорботи від цих подвижників [6, с. 17]. 

У виступах А. Сурожського звертає на себе увагу розуміння внутрішнього життя 
християнина як такого, що проходить перед лицем Бога. У зв’язку з таким баченням 
характерним поняттям стає «серце». Неодноразово осмислюване у християнській літературі, 
«серце» у А. Сурожського по-особливому «живе», воно уособлює глибинну внутрішню 
сутність людини, яка не є незмінною, але може «рости, ширитись і охоплювати дедалі більшу і 
більшу кількість болю земного». Взаємозв’язок між поняттями серця і страждання 
закономірний. Місце страждання – у серці, в самому сокровенному людському єстві, де воно 
переживається як «безсилля, беззахисність, вразливість». Через це страждання наділяють 
ознакою пасивності, бо страждати означає віддати себе на поталу, але переломлене у серці, 
добровільно прийняте, страждання преображається у співчутливість, співстраждання, стаючи 
справжньою християнською чеснотою і моральною цінністю [7, с. 156]. Тож серце не лише 
уособлює внутрішнє життя християнина, а й утілює живий зв'язок між Богом і людиною, як це 
було від початку задумано Творцем. Згідно з Іоанном Кронштадтським, екзистенційною 
відповіддю християнина на стражденність є радісна вдячність і любов. Цей досвід пов'язаний з 
повним усвідомленням усіх реалій тварного буття, і разом з тим – із переживанням радості до 
буття як божественного творіння [8, с. 98]. 

Преображення стражденності посідає чільне місце в містичному духовному досвіді ісихастів 
і деяких сучасних його послідовників, передбачаючи як пристрасність (корінь усієї гріховності), 
так і окремі вияви стражденності. Наприклад, архімандрит Софроній (Сахаров) відзначав 
преображуючу, рушійну силу страждання, яке обожнює, єднає з Богом «у тривалому процесі 
всестороннього виснаження»[9, с. 225]. В аскетичному духовному досвіді парадигмальним є 
погляд на духовний шлях як глибоко особистісний, поступовий, ступінчастий, який має своїм 
змістом трансформацію ставлення до стражденності на кожному своєму кроці й доконечне 
преображення не лише стражденності, а всієї людини з метою абсолютного воз’єднання з Богом.  

Архімандрит Софроній (Сахаров) вважав: «Людина не може не грішити в даному 
емпіричному бутті (existence) своєму», так само як не може не жити в ньому [10, с. 174]. Кожен 
гріх розстроює благодатний стан людини, перешкоджаючи духовному причастю – куштуванню 
Господа серцем і душею, що є особливим екзистенційним станом, відмінним від фактичного 
церковного причащання чи мисленнєвого спомину про нього [10, с. 269]. Перехід від сутнісного 
до екзистенційного смислу стражденності відобразився в розумінні архімандритом Софронієм 
буття як «бування», що сповнене неминучих страждань, як таке, що має в собі ваду 
безперестанного виникнення і потім неодмінного розкладання. Тому це буття викликає в 
о. Софронія життєві акти млості, тяготи, туги, нудьги. Цими поняттями схоплюється єдність 
переживання і розуміння дійсності, виражається жага за Буттям непохитним, непорушним, 
безпроцесуальним, «чистим буттям» [10, с. 215]. Межове пережиття цих станів обернулося для 
о. Софронія одкровенням Святого Духа і виведенням на нову сходинку духовного подвигу. 

Однією з екзистенційних форм стражденності в о. Софронія є богопокинутість, яка має 
дві ініціативи. 1. Людина самостійно залишає Бога, оскільки живе у світі, є мертвою для Бога, 
й відтак, богопокинутою. 2. Бог випробовує мороком богопокинутості душу людини, яка вже 
не може жити у цьому світі, оскільки ваблена в світ інший: «Душа інколи хворобливо шукає 
Бога, іноді сильно і солодко тягнеться до Христа, любить Христа, відчуває Його в собі, а потім 
знову відступає це світло і залишається у мороці» [11, с. 244]. В афонському досвіді 
богопокинутості о. Софронію відкривається динаміка екзистенційних станів стражденності, 
чергування періодів відчаю і почуття Божої любові, через які відкрилась йому найбільша 
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таємниця людських страждань: «християнин ніколи не зможе досягнути ні любові до Бога, ні 
істинної любові до людини, якщо не переживе вельми багатьох і тяжких скорбот. Благодать 
приходить лише в душу, яка настраждалася» [11, с. 245]. 

Стражденність – це не лише онтологічні наслідки гріхопадіння, що тяжіють до усутнення в 
людській природі. Стражденність – природний стан екзистенції християнина: «У смутку людина – 
природний християнин. У щасті людина – природний язичник», – зазначив В. Розанов. Людська 
стражденність лежить в основі людської екзистенції: «У «полегши! позбав! спаси!» – у муках 
людства є щось більш важливе, чорне, глибоке, можливо, і страшне, і зловісне, але, поза сумнівом, 
і більш глибоке, ніж у всіх радощах» [12, с. 438-439]. Саме цей екзистенційний аспект 
стражденності присутній у творчості багатьох інших мислителів, які, слідуючи догматичній 
істинності віровчення, філософськи-екзистенційно осмислювали його постулати, користуючись 
незаперечним авторитетом Святого Письма.  

Екзистенційний смисл стражденності вміщено у словах одкровення Ісуса Христа Силуану 
Афонському: «Тримай розум твій у пеклі та не зневіряйся» [10, с. 175]. У цих словах таїться 
глибинне одкровення про шлях спасіння християнина, який є прийняттям стражденності у власну 
екзистенцію. Християнин не повинен ігнорувати недосконалість емпіричного буття, навпаки, його 
завдання – у доглибному пізнанні його. Це пізнання виявляється самопізнанням, у якому 
відкриваються глибини власного серця, поневоленого гріхом. Таке усвідомлення природно 
викликає страх і огиду, душевний біль, відчай, тривогу, самотність тощо, проте не психологічне 
перебування у цих станах, а навмисне занурення розуму в них є тим самим шляхом спасіння, що 
створює можливість звільнення від першопричин гріховності. Ось чому внутрішнє життя монаха є 
пекельним дном, місцем запеклої боротьби з гріхом, і разом з тим способом подолання 
неподоланого – трагедії відокремлення тварного буття від Творця. Силуану Афонському належить 
також сповідь душі, яка втратила благодать Божу, й екзистенційне переживання цієї втрати у 
скорботі, печалі, скучанні за Богом [див.: 13]. 

Слід звернути увагу на те, що формування екзистенційної сенсустражденності відбувається 
поряд із визнанням одвічної онтологічної єдності тварного і нетварного, до розділення людини і 
Бога. Істинне онтологічне буття людини вільне від спотворення єства внаслідок гріхопадіння 
(зокрема, від такого, як мисленнєве протиставлення людини і Бога), а тому для нього є можливим 
обоження як «буттєве одкровення непізнаваного Бога в Його вільних діях», – вважає 
Г. Завершинський. Іншими словами, «передумови обоження закладені в самій людині 
визначенням їй від Духу Божого божественного дихання, а здійснюються вони особистісними 
зусиллями людини». Звідси, головними чинниками обоження є бережіння від помислів, яким 
властиво розділяти тварне від Творця, покаяння і сходження до чистої молитви як спосіб 
буттєвого перебування з Богом [див.: 14]. У цьому ж аспекті потужний спалах екзистенційної 
думки демонструє творчість Кипріана (Керна). Виступаючи на захист гуманістичних засад 
православної антропології, Кипріан (Керн) запроваджує екзистенційну настанову, що спирається 
на онтологію: «Людина не лише наявний реально факт, а й ідея, що повинна бути здійсненою». 
Цю ідею не може затьмарити гріхопадіння першолюдини, – вважає мислитель, – «гріх лише 
увійшов в людську природу, а не складає її одвічну сутність» [15, с. 427]. Тому православна 
антропологія починається не з гріхопадіння, а з його трансцендування, з екзистенціалу віри в 
людину, віри у здійснення її призначення.  

Висновки. Основними підходами до розкриття екзистенційного смислу стражденності в 
релігійно-філософській думці стали аспекти осмислення людської гріховності, пізнання її 
онтологічних причин і наслідків, усвідомлення неодмінності боротьби з ними та їх преображення, 
а також ісихастської настанови на преображення всієї людини. Екзистенційний вимір проблеми 
стражденності формується в контексті її прочитання як універсального способу християнського 
життя, а також як екзистенційно-ціннісного особистісного шляху спасіння.  

Усвідомлення непереборних обставин буття, в яких християнин опиняється щодня, 
виражається численними екзистенційними виявами: гріхом, стражданням, уболіванням, скорботою, 
печаллю, сумом, тугою, скучанням, бідуванням, тривогою, страхом, жахом, самотністю, 
богопокинутістю в їх взаємозалежності та контамінації. Звідси, утвердження стражденності як 
характеристики фактичного людського існування можливе не лише завдяки встановленню 
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екзистенційного значення наслідків гріхопадіння в бутті людини, а й завдяки усвідомленню того, що 
зміст цілого існування людини, згідно з ідеями онтологічного дорозділення буття та містичної 
сутнісної єдності всього існуючого, передбачає повсякчасне устремління до боговподібнення, 
обоження, спасіння, що неодмінно супроводжуються стражденними станами. 

 
Література 

1.Лепп І. Християнська філософія екзистенції / Іняс Лепп. – Київ : Пульсари, 2004. – 148 с. 
2.Яннарас Х. Свобода етосу / Христос Яннарас. – Київ : Дух і літера, 2003. – 268 с. 
3.Флоровский Г. В. Восточные отцы V – VIII веков / свящ. Г. В. Флоровский. – 2-е изд. – Москва : 

Паломникъ, 1992. – 260 с. 
4.Кьеркегор С. Христос есть путь [Электронный ресурс] / Серен Кьеркегор. – Режим доступа : 

http://www.mbchurch.ru/publications/articles/15/7587/. – Загл. с экрана. 
5.Кьеркегор С. Евангелие страданий / Серен Кьеркегор. – Москва : Свято-Владимир. изд-во, 2011. – 304 с. 
6.О терпении скорбей : учение св. отцов, собр. еп. Игнатием (Брянчаниновым). – Москва : Издат. совет 

Рус. православ. церкви, 2004. – 175, [1] с. – (Из библиотеки царственных страстотерпцев). 
7.Сурожский А. Человек перед Богом / митр. Антоний Сурожский. – Київ : Фонд «Духовное наследие 

митрополита Антония Сурожского» : Quo vadis, 2010. – 348 с. 
8.Иоанн Кронштадтский. Христианская философия / св. праведный Иоанн Кронштадтский. – Москва : 

Отчий дом, 2011. – 238, [1] с. – (Серия «Духовный собеседник»). 
9.Хоружий С. С. Очерки синергийной антропологии / С. С. Хоружий. – Москва : Ин-т философии, 

теологии и истории св. Фомы, 2005. – 408 с. – (Bibliotheca Ignatiana : богословие, духовность, наука). 
10.Софроний. Таинство христианской жизни / архим. Софроний (Сахаров). – Сергиев Посад : Свято-

Троицкая Сергиева лавра Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь, 2009. – 272 с. 
11.Николай. Основные вехи богословского становления архимандрита Софрония (Сахарова) / иеродиакон 

Николай (Сахаров) // Церковь и время. – 2001. – № 3. – С. 229 -270. 
12.Розанов В. В. Опавшие листья. Короб второй / Розанов В. В. // Уединенное / Розанов В. В. – Москва, 

1990. – Т. 2. – С. 419 -629. 
13.Преп. Силуан Афонский. Скучание о Боге [Электронный ресурс] Силуан Афонский, преп. – Режим доступа : 

http://www.hram-evenkya.ru/prepodobnyiy-siluan-afonskiy-1866-1938/skuchanie-o-boge/. – Загл. с экрана. 
14.Завершинский Г. Богословский экзистенциализм архимандрита Софрония (Сахарова) / Г. Завершинский 

// Альфа и омега. – 1999. – № 21. – С. 167 -180. 
15.Киприан. Тема о человеке и современность / архим. Киприан (Керн) // Русская религиозная 

антропология / сост., общ. ред., предисл. и прим. Н. К. Гаврюшин. – Москва, 1997. – Т. 2 : Антология. – 
С. 417-430. 

 
Summary 

Shadiuk T. Existential Meaning of Sufferability in Orthodox Theological and Philosophical Traditions. The 
article is an attempt to analyze the problem of sufferability in the context of religious and existential philosophy. 
Established existential nature of the problem of sufferability explication of Scripture, patristic theology samples and 
creativity Orthodox and Orthodox – oriented thinkers, so the sufferability diversity of its manifestations appears 
embodiment of the universal Christian way of life as well as existential and value through personal salvation. To 
demonstrate the features of the phenomenon of sufferability existentialization were elected passive approaches such 
as understanding of human sinfulness, the knowledge of its causes and consequences of ontological awareness of 
the need to deal with them and their transformation , as well as understanding isihazm installation on 
transformation of the whole person. When applying these approaches found that there is an existential plane the 
sufferability experience multiple acts due to sinfulness, termination of the essential connection between God and the 
world, God and man, and, therefore, resolution, fragmentation being combined with knowledge of this. The sign of 
sufferability is also consciousness insurmountable circumstances of life in which people-Christian finds himself 
every day, which is expressed by numerous existential manifestations: sin, suffering, supporter, grief, sorrow, 
sadness, longing, boredom, distress, anxiety, fear, terror, loneliness,abandonment God in their interdependence and 
contamination. Therefore, the formation of sufferability as existential affects not only the establishment of existential 
consequences of the fall in the value of human existence, but also the ideas of ontological to-separation being 
mystical essential unity of all existence and the knowledge that the content of a man's existence implies always 
relevant and open meaning, intention and assimilation to God, deification, salvation, accompanied of sufferability 
states. Keywords: passion, sin,sufferability, existence, assimilation to God, deification, salvation. 
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Целью статьи есть определение рациональности с точки зрения Аристотеля, Тадеуша 

Котарбиньского, Макса Вебера и Жан-Поль Сартра с указанием совместимости и расхождения их 
представлений. Эти концепции были выбраны потому, что они представляют собой исходную сцену, и 
признанный ориентир многих современных теорий рационального действия. По случаю презентации этих 
подходов референтом термина "рациональное принятие решений" будет проведен онтологический и 
феноменологический анализ. Его целью будет определение сущности явления, каковым есть рацио-
нальное принятие решений и определение необходимых и достаточных условий для его возникновения. 
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Методологическая и сущностная рациональность решения.  
Деятельность человека состоит в исполнении (совершении). В результате субъект 

воздействует на себя или на окружающую его действительность. Рациональность действий 
характерная черта этого свершения. В его рамках можно выделить рациональность намерения, 
ведущего к действию (мотивы, намерения, отношения, когнитивные состояния), процесс, которым 
есть действие и его последствия (эффекты и продукты). Особенностью рациональности может 
также считать человека в том смысле, что он есть субъектом рациональных намерений или 
рационального процесса действия. 

Тадеуш Котарбиньский различает рациональность намерения действовать от рациональности 
процесса, которым есть действие. Первая описывается как методологическая рациональность 
(рациональность в смысле методологическом) действия, другая как сущностная рациональность 
(рациональность в вещном смысле). Методологическая рациональность действия характерна для 
решения и его намерения. Она заключается в том, что есть в ней согласованность между намерениями 
и решениями субъекта, и их обоснование. Как отметил Котарбиньский, методологически 
рациональный субъект "(...) действует (...) согласно имеющихся знаний, а под наличными знаниями 
здесь понимают всю имеющуюся информацию, которой, учитывая способ ее использования, человек 
должен назначить вероятность, достаточную для того, чтобы действовать так, как будто они были 
истинными" (Kotarbiński, 1973, s. 123). Определение не предрешает того, как его знание относится к 
действительности. Методологически рациональный субъект может ошибаться. 

Методологически рациональность основывается на симметрии (согласии) между 
обоснованием и данным утверждением или правилами действий, которыми руководствуется 
субъект при принятии решений: чем лучше дано требование или утверждены правила, тем больше 
(субъективная) уверенность в его истинности или точности. Методологически рациональный 
человек уверен в своих взглядах, но в той мере, в какой они оправданы его верой. Например, есть 
определенные его предвидения, но настолько, насколько они вероятны в свете его знания. Он 
сохраняет эту уверенность, даже если есть давление, но готов и склонен изменить свои взгляды, 
когда появится сомнение. Напротив, методологически иррациональные убеждения опираются на 
диспропорцию между обоснованным знанием и ощущением своей уверенности. Методологически 
иррациональный субъект уверен в своих убеждениях, независимо от их обоснования. Может быть, 
поэтому придерживается этой уверенности, когда замечает, что они не правы либо не питает 
никакой уверенности перед лицом убедительных доказательств. С этой точки зрения, 
рациональными идеями являются такие, которые имеют наилучшее обоснование среди всех 
заинтересованных в этой теме субъектов. 
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Необходимо отличать уверенность убеждений от уверенности намерений. Уверенность 
намерений состоит в решимости воплотить их в жизнь (человек убежден, что его намерения 
воплотятся на практике). 

Методологически рациональный субъект знает и умеет обеспечить обоснование своих 
действий, изучает их разумность (причины) и, в случае сомнения, предпочитают те, которые 
лучше обоснованы. Ими он руководствуются, прежде всего, в действии. Он готов изменить свои 
взгляды, цели и образ действий, если они оказались ложными, или основаными на ошибочных 
предположениях. Методологически рациональный субъект знает мотивы своих действий и ими 
руководствуется в своих намерениях. Определенность знаний влияет на его уверенность в том, что 
они реализуются в жизни. Это может измениться, когда оказывается, что убеждение, 
составляющее основание данного решения, хуже, чем основа альтернативных решений, которые 
появляются в данной ситуации. С точки зрения иррациональной методологии зависимость между 
достоверностью знаний и уверенностью намерений обратная: здесь уверенность намерений 
решает и достоверность знаний. Методологически иррациональный субъект тем более уверен в 
своих убеждениях, чем больше желает, чтобы они быть правдивы. 

Конечно, в контексте вышеупомянутых понятий было бы полезно рассмотреть 
методологическую рациональность решений в спорных случаях, когда все входящие в игру 
альтернативные ответы на некоторые жизненно важные вопросу не имеют адекватного 
обоснования. Например, когда кто-то спрашивает себя о бессмертии своей души, о существовании 
доброго и всемогущего Бога, и т.д., и не видит убедительных причин для изменения каких-либо 
ответов на этот вопрос. Логический анализ рационального принятия решений в таких случаях 
можно найти, например, у Йозефа М. Бохеньского, который показывает, что в них есть признание 
такого рационального ответа, который наилучшим образом организует набор предложений, 
отражающих рациональные убеждения субъекта. Такой ответ вполне вписывается в систему 
убеждений субъекта как гипотеза, объясненная в научных теориях. Йозеф Бохеньский показывает, 
что религиозная вера может быть рациональной в указанном выше смысле (Bocheński, 1993). 

Методологическую рациональность решений и намерений действия Котарбиньский 
отличает от сущностной рациональности действий. Она состоит в "адаптации действия к 
реальности" (Kotarbiński, 1973, s. 123). Объективно рациональное действие таково, каким 
определил его субъект и приводит к тому, что предполагалось. Рациональность в этом смысле есть 
отношение, которое существуют между целью действия (установленного его субъектом) и его 
последствиями, которые должны быть связаны с его эффективностью и полезностью 
(экономичностью). Его успешность заключается в том, что она ведет к тому, что определил его 
субъект, и происходит посредством такой деятельности, которая потребляет наименьшее 
возможное количество ресурсов, которые предприятие имеет в своем распоряжении. Оценка 
эффективности зависит от принятой таксономии средств, то есть от того, какие ресурсы субъект 
считает более ценными, чем другие (Kotarbiński, 1973, s. 104, 113, 123). Это правда, что среди 
прочего в экономике понятие рациональной деятельности иногда сужается до материального 
(экономического) смысла (Hey, 1993, s. 12), но Котарбиньский не делает этого, видя материальную 
зависимость от методологической рациональности действия. 

 
Аспекты методологической рациональности: инструментальный и аксиологический. 
Макс Вебер определяет два аспекта этого явления, определенные выше как 

«методологическая рациональность» – инструментальная и ценностная рациональность. 
Инструментальная рациональность (нем. Zweckrational) заключается в оптимальном – в свете 
знания действующего субъекта – использовании доступных средств для реализации поставленной 
цели1. Аксиологическая рациональность (нем. Wertrational) состоит в согласовании принимаемого 

                                                 
1 „Wie jedes Handeln kann auch das soziale Handeln bestimmt sein 1. zweckrational: durch Erwartungen des Verhaltens von 

Gegenständen der Außenwelt und von anderen Menschen und unter Benutzung dieser Erwartungen als «Bedingungen» oder 
als «Mittel» für rational, als Erfolg, erstrebte und abgewogene eigne Zwecke (...). Zweckrational handelt, wer sein Handeln 
nach Zweck, Mittel und Nebenfolgen orientiert und dabei sowohl die Mittel gegen die Zwecke, wie die Zwecke gegen die 
Nebenfolgen, wie endlich auch die verschiedenen möglichen Zwecke gegeneinander rational abwägt: also jedenfalls weder 
affektuell (und insbesondere nicht emotional), noch traditional handelt” (Weber 1985: 565). Позже анализ Веберовского 
понимания инструментальной рациональности был дополнен (Danielson 1998; Habermas 1999). Веберовская 
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решения с системой ценностей, отстаиваемых субъектом1. Такое понимание рациональности 
частично дополняет инструментальную рациональность. 

Как показывает этот мыслитель, частично цель человеческой деятельности, если она 
рациональна, состоит в том, чтобы сформировать сложные системы, в зависимости от природы 
иерархии, где она стремится служить в качестве средства для реализации других целей. Эти цели, 
за исключением целей наверху иерархии, имеют для субъекта инструментальную ценность, – их 
реализация является ценной для него, поскольку и насколько они служат (являются 
инструментом) реализации иной цели деятельности, чем они сами. На вершине этой иерархии 
находятся цели наиболее важные для него. Эти цели аутентичны "самоцели", то есть такие, 
которые почитаемы или реализуются субъектом независимо от того, принесет ли их реализация 
ему какую-то пользу. В этом смысле эти цели являются для него ценностями внутренними и 
аутотеличными (нем. Eigenwert). Аксиологическая рациональность действия основана на 
почитании и реализации этих ценностей. Понятие аксиологической рациональности было 
придумано Вебером для обозначения сложности и единства рациональных предпочтений 
субъекта, которые, хотя они и направлены на разные цели, представляют динамическое единство, 
когда они направлены на достижение наиважнейших для субъекта целей. Аксиологическая 
рациональность является специфическим видом инструментальной рациональности: 
аксиологически рациональное решение состоит в принятии действий, которые, по мнению 
субъекта эффективно и экономично реализуют аутотеличную цель субъекта. 

Кажется, что, по крайней мере в некоторых случаях, аксиологическая и инструментальная 
рациональность противоречивы. Например, когда уважаемые субъектом моральные ценности 
практически противоречат реализации определенной им цели деятельности. Тем не менее, при 
ближайшем рассмотрении аксиологическая рациональность дополняет инструментальную 
рациональность: согласно Веберу, предпочтение инструментальных целей за счет 
инструментальных целей не является рациональным, потому что не удовлетворяет условию 
производительной деятельности. Это может случиться и часто имеет место ситуация, в которой 
субъект принимает инструментально рациональное решение реализовать некую цель, которая не 
рационально инструментальна в достижении цели, поставленной ранее. Тогда оценка ее 
рациональности требует оценки ее эффективности (экономичности). Такая оценка возможна 
только с учетом иерархии ценностей, принятых самим субъектом, который решает, какие цели его 
деятельности являются более важными, чем другие.  

С точки зрения Вебера, аутотелические цели, поставленные самим субъектом, являются 
мерой эффективности (экономичности) его работы, так как только в этом контексте можно 
оценить его ценность. Например, если кто-то решится начать, но он знает, что его достижение 
отдаляет его от ценности более важной для него (например, от счастья), то начальная посылка 
должна быть оценена как неэкономичная. Можно в действительности рассматривать 
инструментальную рациональность человеческой деятельности без учета ее аксиологической 
рациональности, но такая суженная перспектива искажает реальную картину действий человека. 
При оценке экономичности действий надо принимать во внимание не только то, кто достиг по 
своим убеждениям успешно конкретную цель, но также и то, является ли эта цель и 
спланированная акция, по его убеждению, согласованной с целями его в равной степени более 
важными в долгосрочной перспективе деятельности. Таким образом, комплексный анализ 
экономичности решения не является полным, если не принимать во внимание аутотелических 
ценностей, т.е. аксиологической рациональности субъекта. Поэтому аспект аксиологической 
рациональности должно быть, – по его мнению, – принят во внимание не только в этическом 
анализе человеческой деятельности, но и везде, где предпринимается попытка оценить его 
экономическую эффективность, например, в праксиологии и экономике. 

                                                                                                                                                             
концепция рациональности деятельности была многократно предметом критики. Например, Юрген Хабермас 
полагал, что ей недостает реализма (Habermas, 1984). 

1 Вебер пишет: „Wie jedes Handeln kann auch das soziale Handeln bestimmt sein (...) wertrational: durch bewußten Glauben 
an den – ethischen, ästhetischen, religiösen oder wie immer sonst zu deutenden – unbedingten Eigenwert eines bestimmten 
Sichverhaltens rein als solchen und unabhängig vom Erfolg” (Weber 1985: 565). 
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По мнению Вебера, можно перевести цели (ценности) аутотелические на язык практики с 
помощью норм деятельности (моральных, религиозных, эстетических и других). Поэтому, 
аксиологическая рациональная деятельность согласуется с некоторыми из системы. Вебер не 
подразумевает объективную иерархию ценностей. По его мнению, аксиологически рациональный 
субъект не принимает пассивно нормы (моральные, эстетические, религиозные и др.) признанные 
обществом. Он взвешивает их. Может их признавать, но не обязан реализовывать (Honigsheim, 2003). 

Аксиологическая рациональность решения иногда ошибочно ассоциируется с 
конформизмом. Понимаемая таким образом, она должна была бы полагаться на пассивное 
признание социальных норм. Если бы так понимать аксиологическую рациональность, то 
следовало бы ей противопоставить инструментальную рациональность: при таком подходе 
аксиологически рациональный субъект – это конформист, который не имеет смелости нарушить 
социальные нормы, когда он видит, что это необходимо для реализации его намерений. Кажется, 
что эта интерпретация далека от намерений автора. 

Методологические концепции рациональности деятельности Котарбиньского и Вебера 
относятся к дополнительным аспектам того же явления. Котарбинський показывает роль, которую в 
планировании деятельности выполняют знания и надлежащее обоснование, а Вебер указывает на 
логические и причинные связи, которые существуют между запланированными мероприятиями и 
целями. С точки зрения Вебера рациональность принятия решений является сложной взаимосвязью, 
которая существует между знанием субъекта и определенными прежде целями и средствами.  

 
Аксиологическая рациональность как подлинность. 
То, что выше обозначено термином «аксиологическая рациональность», Ж. П. Сартр 

называет "подлинностью". По его мнению, смысл предпочтений человека исходит от произвольно 
выбранного субъектом «проекта» своей жизни посредством целей, признанных им как самые 
важные. На языке Сартра – это «экзистенциальный выбор». Конкретные решения являются 
подлинными, когда они являются выражением выбора (Sartre, 1943). Существуют логические и 
практические связи между экзистенциальным выбором, и конкретными решениями человека. Эти 
связи позволяют оценить человеческие решения в плане их подлинности. Такая оценка имеет 
признаки этические, когда выбор инструментов (экзистенциальные обязательства людей) в 
концепции Сартра связан с высшими нормами морали. 

Как и Котарбиньский, Сартр видит связь рациональности со знанием: как уже отмечалось, 
отсутствие аутотеличности аутентичности может принимать различные формы, но в каждой из них 
есть диспропорция между тем, что он знает, и тем, во что верится. Это состояние на языке 
экзистенциализма получило название "злой веры" (фр. mauvaise foi). Состоит оно в самообмане, 
когда человек сам себе представляет, что знает то, чего не знает, или не знает того, что сам знает. 
Это приводит к раздвоению или удвоению утверждения, когда субъект одним или двумя актами 
утверждения одновременно подтверждает и опровергает какие-либо суждения, нормы или оценки. 
Как заметил Сартр, знание является условием свободы: необходимо принять к сведению, каково 
бытие вещи, чтобы быть в состоянии занять позицию против. Отрицая свое знание, субъект 
отказывается от своей свободы (Sartre, 1943). 

В отличие от Котарбиньского и Вебера, Сартр исключает возможность беспристрастной оценки 
подлинности решения. По его мнению, оценка подлинности действия является частью 
приверженности субъекта экзистенциальному выбору. Его оценка является актом воли. Именно 
поэтому Сартр считает, что нет интерсубъективных критериев оценки того, является ли действие 
подлинным. По этой же причине, полагает Сартр, подлинность не может быть оценена "извне" 
оценкой решения. С точки зрения внешнего наблюдателя, чей-то экзистенциальный выбор – это факт. 
В такой перспективе этот факт не является нормой и не имеет никаких признаков этики (Sartre, 1943). 

Концепция Сартра был объектом критики, которую не стану здесь приводить. Несмотря на 
это, предложенный этим мыслителем способ принятия подлинных действий по сей день (не всегда 
осознанно) принимается многими теоретиками действия. Он определяет одну из парадигм 
мышления о рациональности деятельности. В этой парадигме методологическая рациональность 
рассматривается как явление радикально субъективное, о котором знание не есть и не может быть 
интерсубъективным, потому что нет критериев, позволяющих определить или проверить, 
происходит ли это явление или нет. Таким образом, при таком подходе оценка решений с точки 
зрения их методологической рациональности не считается задачей научной, а науки, связанные с 
оценкой деятельности с точки зрения ее целесообразности, например, экономика или 
праксеология, занимаются исключительно сущностной рациональностью действия. 
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Благоразумие. 
То, что мы называем здесь методологической рациональностью, Аристотель назвал бы 

благоразумием. По его мнению, есть в нем разум, постигающий конкретное добро, а также 
средства, приводящие к его реализации. В представлении Аристотеля, благоразумие использует 
общие знания, но восприятие конкретной ситуации не полагается на дедуктивное рассуждение. 
Знание вообще определяют какое-то количество хороших решений данной проблемы и задачей 
благоразумия является распознание того, какое из них наилучшее. Что касается Платона, 
Аристотель подразумевает, что условием благоразумия является уважение к истине (правый 
разум: греч. ὀρθός λόγος, лат. recta ratio). Противоположной в этом отношении есть глупость – 
отсутствие интереса к истине и уважения к ней (Veatch, 2003). 

То, что Вебер называл аксиологической рациональностью, в концепции Аристотеля состоит 
в деятельности, оптимизирующей счастье. Согласно Аристотелю, главной целью человеческой 
деятельности является удовлетворение (эвдемония, счастье) человека. Эта цель определена самой 
природой человека. Рациональный субъект признает счастье основной целью действий. Если вы 
не делаете этого, – это не рационально. Это предположение приводит к теории eudajmonizmа, в 
которой стремление к счастью, понимаемому как самореализация субъекта, является нормой 
морали и требует уважения к условиям взаимодействия счастья с другими благами (Veatch, 2003). 

Этика Аристотеля в целом занимается изучением природы счастья, но этика практическая 
излагает общие принципы случайного выбора, который оптимизирует счастье и переводит 
принцип стремления к счастью на язык практики. Поэтому Стагирит считает, что этика является 
основой всех наук, занимающихся оценкой деятельности человека (в том числе тех, которые мы 
теперь называем праксиологией и экономикой) 

 
Выводы. Стратегия деятельности и этика. 
Упомянутые выше авторы предполагают, что оценка рациональности решения должна быть 

сделана в контексте какой-то установленной субъектом иерархии ценностей, на вершине которой 
находится главная цель (главная ценность), и по-разному определяют ее природу. Для Аристотеля 
такая цель – самореализация (счастье) и эта цель не составляет выбор субъекта деятельности, так 
как таково решение человеческой натуры. С точки зрения Вебера, Котарбиньского и Сартра, 
решение определяется субъектом действия. Подобное несоответствие можно увидеть в теории 
управления и экономики. Некоторые исходят из предположения о существовании некоторых 
фундаментальных и общих для всех людей потребностей или целей, составляющих критерий для 
оценки того, является ли деятельность рациональной, другие исходят из предположения о 
зависимости всех целей и потребностей людей от их произвольных решений. 

Несмотря на известные расхождения, обсуждаемые концепции соответственно показывают 
связь нормативной этики с праксиологией и экономикой, поскольку оценка эффективности и 
экономичности предполагает критерии, установленные главной целью человеческой деятельности. 
Эта цель в перспективе деятельности субъекта является нормой морали и выступает в качестве 
критерия для моральных суждений. Действия, не учитывающие или не признающие эту цель, не 
только иррациональны (ценностно), но также, – в свете этой нормы, – они морально 
предосудительны. Чтобы выявить этический аспект рационального действия, Вебер различает 
инструментальную и аксиологическую рациональность, Сартр описывает концепцию подлинности, 
а Котарбиньский и Аристотель подчеркивают нормативный характер уважения к истине. 

Как показано этими авторами, праксиологическая и экономическая оценка эффективности 
действия должна учитывать иерархию человеческих действий и, таким образом, явно или неявно 
предполагает формальные этические критерии, каковыми есть основания согласованности 
конкретных решений с общей целью деятельности человека. В концепции Аристотеля этот 
принцип принимает форму эвдемонии. В его концепции рациональности и моральной ценности 
решения человека важно то, приводят ли решения к счастью. С точки зрения Вебера и Сартра этот 
принцип выражает аксиологический постулат рациональности и достоверности, который на 
действующего субъекта налагает обязательство действовать в соответствии с тем, что он считает 
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правильным. Такой подход является отправной точкой "этики независимости" Котарбиньского, 
которая не основывается на каких-либо других нормативных решениях, кроме тех, что рождаются 
в субъекте в результате прямого опыта и являются результатом его жизненной практики. 

Концепции рациональности упомянутых здесь авторов были вдохновлены теорией 
деятельности, которая есть методом рационального способа действия (Jacko, 2009). В контексте 
этих понятий, цели рационального поведения создают иерархию, на вершине которой находится 
некая основная цель. Такой подход оправдывает создание стратегии, соответствующей этой цели. 
Приводимая концепция ценностной рациональности в терминах Вебера демонстрирует 
потребность создания субъектом превосходящей стратегии, предназначенной для оптимизации 
аутотелической цели субъекта. В свою очередь, концепция подлинности Сартра приводит к 
постулату создания и внедрения субъектом стратегии, позволяющей выразить и реализовать свои 
экзистенциальные усилия. С точки зрения Аристотеля, главной целью всех человеческих существ 
является счастье, а стратегия жизни – это метод счастливой жизни, в которой цель оптимально 
реализована. В связи с этим стратегии рациональной деятельности являются частью общей 
стратегии, "стратегии жизни", которая оптимизирует реализацию общих целей субъекта. 
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 Summary 

Jacko Y. Ethics and Theories of Rational Choice by Aristotle, Tadeush Kotarbiński, Max Weber and Jean 
Paul Sartre. The aim of this paper is to specify axiological conditions of rational decision making according to 
Aristotle, Tadeusz Kotarbinski, Max Weber and Jean-Paul Sartre. The text is to indicate compatibilities and 
differences of their theories of rational decision making. They have been chosen due to their originality and their 
significant influence on contemporary theories of rational action. The presentation of these theories will undergo 
ontological-phenomenological analysis of the phenomenon of rational decision making, define the essence of the 
phenomenon and indicate necessary and sufficient conditions of its occurrence. Keywords: rationality, rational 
actions, strategic management, praxeology, philosophy of actions, Aristotle, Kotarbiński, Sartre, Weber. 
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САМОУТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ  
РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОЦІННИХ МОРАЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 
Досліджується проблема самоутвердження особистості крізь призму повноцінних моральних 

стосункыв. Зазначено, що самовдосконалення людини є водночас і становленням Іншого, і практичним 
ціннісним людським взаємовідношенням. Закцентовано увагу на тому, що моральні аспекти людських 
стосункыв розуміються як взаємна і діалогічна відвертість. Наголошено, що, відкриваючи себе як суб’єкта, 
який реалізується в моральній діяльності, людина знаходить себе у взаєминах з Іншим. Відповідно 
особистість має можливість свідомо і цілеспрямовано самовизначатись і самостверджуватись. І тому 
важливо, щоб людина була здатна до самовизначення, самостійного творення, подальшого розвитку 
власної унікальної індивідуальності. Ключові слова: самоутвердження, особистість, моральні відносини, 
Інший, самореалізація, ідентифікація, діалог. 

 
Сьогодні, коли актуалізуються та набувають особливої гостроти проблеми, пов’язані власне 

з людською особистістю, визначення умов реалізації повноцінних моральних стосунків посідає 
вагоме місце у становленні внутрішнього світу особистості. Здійснюючи свою життєдіяльність в 
якості «Я», людина, самоутверджуючись, спрямована назовні, на іншу людину, на «Ти». Вона 
прагне проникнути в основи дійсності, в якій проживає, оскільки живе не лише в ситуації 
людського буття взагалі, а пізнає її кожен раз лише в історично визначеній ситуації. Лише за 
наявності інших ми здатні цілісно осмислити власний внутрішній світ, переосмислити ціннісні 
орієнтації, та й загалом – самореалізувати себе. Звертаючись до себе, відкриваючи можливості, 
умови та межі власного існування, ми самі відкриваємось іншим людям, світові, знаходимо своє 
місце в ньому, виводимо смисл нашого взаємозв’язку з оточуючими. 

Людина постійно намагається віднайти Іншого, зрозуміти його і лише тоді пізнати себе, 
пізнати себе стосовно Іншого. Тому аналіз проблеми особистісного самоутвердження 
репрезентований у працях Н. Абаньяно, Д. Бела, Ю. Габермаса, Р. Декарта, Г. Зімеля, 
Дж. Нейсбіта, К. Робінса, З. Фройда, Ф. Фукуями, Т. Аболіної, Г. Аляєва, П. Гуревича, В. Ларцева, 
М. Мамардашвілі, Є. Нікітіна, Л. Новицької, А. Прокоф’єва, Е. Старовойта та ін. Сьогодні ця 
проблема вимагає не лише теоретичного, а й практичного розв’язання. 

Виходячи зі сказаного, мета статті – розкрити і проаналізувати основні механізми реалізації 
повноцінних моральних відносин, шляхи самостановлення та саморозгортання внутрішнього світу 
людини у процесі міжособистої взаємодії, беручи за основу відношення «Я-Інший». 

Людині властиво самореалізуватись у світі, творити себе в якості людини, утверджуватись. 
У міжлюдських взаєминах особистість, з одного боку, виявляє свою моральну сутність, а з іншого 
– саме взаємодія з іншими стає засобом її морального розвитку. Відкриваючи себе як суб’єкта, 
який реалізується у моральній діяльності, людина знаходить себе у взаємовідношеннях з Іншим.  

Саме тому, на нашу думку, конструктивна форма самоутвердження особистості заснована на 
потребі самовизначення. Відповідно на перше місце виступає проблема пошуку критерію, на 
основі якого відбувається самоідентифікація особистості. За словами З. Фройда, ідентифікація – це 
поглинання зовнішніх моделей поведінки у сферу «Я-суб’єкта». Однак, говорячи про поведінку 
людини, яка використовує конструктивні стратегії самоутвердження, ми виявляємо, що їй 
властивий інший механізм ідентифікації, пов'язаний з ототожненням реального «Я» з ідеальним 
«Я», зі стратегією зближення теперішнього і майбутнього. Цей механізм, на думку Є. Нікітіна, 
«виникає в результаті усвідомлення суб’єктом власної позиції в ході подолання зовнішніх і 
внутрішніх суперечностей і прийняття нової ідентичності особистості» [13, с. 116].  

Виключна орієнтація особистості на свій внутрішній світ і послідовна реалізація принципу 
егоїзму в моральних стосунках дискредитує саму ідею особистості, яка зароджується в точці 
розриву внутрішнього і зовнішнього світів людини, з’єднуючи їх і знімаючи їх протилежності. 
Зовнішній світ інтеріоризується, стає здобутком внутрішнього: внутрішній же збагачується, 
розширюється до меж зовнішнього. Відмова від одного веде до руйнування, знищення іншого. 
Замикаючись у своєму внутрішньому світі, приймаючи самих себе за вищу цінність і тим самим 
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ігноруючи цінність інших, ми розриваємо свої зв’язки з іншими. «Інші, – каже Декарт, – це ніби 
два кінці олівця у мене і у вас, – тією мірою, якою ми розуміємо те, про що говоримо. Ми у 
такому випадку ніби в одному стані, ми пов’язані цим напруженим полем, індивідуалізованою 
образною тканиною, котра захоплює обидва кінці олівця: рух тут, рух там – і немає проблеми 
іншого “Я”» [12, с. 291]. Відмова від Іншого обертається втратою самого себе і виражається у 
внутрішній (байдужість до себе) і зовнішній (байдужість до інших) індиферентності. 
«Особистість, зауважує Г. Зіммель, тільки реагуючи на самовираження інших, не здатна 
утверджувати себе по іншому, як через опозицію, що перший інстинкт, за допомогою якого вона 
себе утверджує, є заперечення іншого» [6, с. 502].  

 Слід зазначити, що самовираження особистості, її самовдосконалення водночас є і 
становленням Іншого, практичним ціннісним людським взаємовідношенням, до якого 
застосовується моральна оцінка. Тобто, сокровенний внутрішній світ людини в жодному разі не 
ізольований від інших людей, а суспільство в особі інших людей ніколи не буває індиферентним 
щодо внутрішнього світу індивіда. Виходячи зі сказаного, моральні аспекти людських взаємин 
слід розуміти як взаємну відвертість, для якої суттєво бути діалогічною стосовно як внутрішнього 
світу особистості, так і зовнішнього взаємозв’язку людей. Т. Аболіна зазначає, що «досягнути 
присутності в іншому, розуміння цього іншого в усій його інакшості, прийняти його» – значить 
«не тільки розчинитися в іншому, але одночасно найбільш повно виявити своє «я» як невичерпне 
джерело морального розвитку» [2, с. 13]. Стосунки з іншими людьми, в які постійно включена 
людина, різні аспекти її діяльності впливають як на ставлення особистості до середовища, в якому 
вона проживає, так і до самої себе. Ця ситуація, пише О. Левицька, «вимагає постійного перегляду 
ставлення до себе і до світу з метою досягнення певної гармонії між дією змінних зовнішніх умов, 
стосунків і власної самооцінки» [11, с. 32]. 

 Людина постає суб’єктом стосовно самої себе, спрямовуючи свої зусилля на внутрішнє 
єднання зі світом, послаблюючи або підсилюючи спілкування. Ми осягаємо себе перед лицем 
Іншого, і Інший так само є достовірним для нас, як і ми самі. Людина ніколи не знайде всієї 
повноти лише в собі самій. Мова йде не про те, зауважує П. Гуревич, що «вибір ціннісної 
орієнтації не відкидає волю іншої людини, а про те, що кожна людина залежить від іншої... І щоб 
зберегти себе, відчути відгук буття, потрібно вписати в себе живі, стривожені голоси інших, 
увійти у світ іншого, відчути чужий голос як особливий погляд на світ і на самого себе, як буття 
іншої людини» [4, с. 162]. Отже, щоб отримати яку-небудь істину про себе, я повинен пройти 
через іншого, значущого для мого існування та мого самопізнання. За цих умов виявлення мого 
внутрішнього світу відкриває мені водночас іншого як свободу, що стоїть переді мною.  

 Відповідно наявність Іншого  неодмінна умова самоактуалізації особистості, оскільки 
завдяки Іншому людина твориться, відкриває себе саму, виявляє певні знання, думки, відношення, 
про присутність яких не знала. Людина упродовж усього свого життя перебуває в контактах з 
іншими, знаходить себе в комунікації з оточуючими її індивідами і завдяки цьому «свідомість 
людини пробуджується, оповита чужою свідомістю». Їй властиво виявлятися в світі як людині, 
творити себе як людину, утверджуватися в тому, чим вона є. А без наявності взаємності, того 
базису, завдяки якому людина відчуває себе людиною, стає неможливою повна актуалізація, 
душевна стабільність, упевненість у собі та своїх силах. Це можливо лише за умови реалізації 
повноцінних моральних стосунків, які ґрунтуються на взаєморозумінні, відкритості й 
відповідальності за долю Іншого. 

 Слід зазначити, що на основі суб’єктивного оволодіння механізмами спілкування 
відбувається збагачення ставлення людини до зовнішнього світу, інших людей, суспільства. За 
словами Т. Аболіної, «справжньому моральному вчинку людини адекватна така духовно-теоретична 
форма мислення, в якій весь світоглядний потенціал філософії задіяний у самовизначенні людини і 
виводить її на самоцільне самоутвердження у спілкуванні шляхом моральних начал» [2, с. 34]. Якщо 
спілкування – ключове поняття морального процесу, то саме з розширенням здатності людини до 
такої взаємодії зі світом слід пов’язувати етапи розвитку моральної культури. 

Доречно зауважити, що у міжлюдських взаєминах особистість, з одного боку, виявляє свою 
моральну сутність, а з іншого – саме взаємодія з іншими є засобом її морального розвитку. 
Відкриваючи себе як суб’єкта, який реалізується у моральній діяльності, людина знаходить себе у 
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взаєминах з Іншим. Відповідно особистість має можливість свідомо й цілеспрямовано 
самовизначатись. Аналізуючи філософсько-етичну спадщину С. Франка, Г. Аляєв виокремлює 
сферу «морального права», в якій особистість реалізує свою індивідуальність. У цій сфері 
зауважує дослідник, «діє вже інший моральний імператив, орієнтований не на стосунки між 
людьми, а на духовне існування кожної людини, її відповідальність перед собою» [3, с. 198]. 

 Саме особистість визначається тими реальними діяльними зв’язками, які єднають цього 
індивіда з будь-яким іншим таким самим індивідом, який живе в суспільстві та вступає в суспільні 
відносини. Відповідно процес формування людини є процесом формування не лише конкретної 
особистості, а й одночасно гармонійних, всебічних відносин між людьми у межах усього соціуму. 
Хоча, з іншого боку, зауважує П. Гуревич, «вона здатна розкрити таємницю власного буття і 
шляхом граничної відокремленості від інших, шляхом розкриття притаманного їй спонтанного 
змісту» [5, с. 372]. Насамперед це залежить від того, який світ вона собі створює для того, щоб 
виявляти повноту свого буття, і як часто вона виокремлюється з цього світу «буття-в-собі», щоб 
мати спробу проаналізувати об’єктивний світ за своїми власними межами. Як і М. Бахтін, так і 
С. Франк були подібними у поглядах на те, зауважує Г. Аляєв, «що «я» усвідомлює себе і стає 
собою, лише розкриваючи себе для іншого і за допомогою іншого; «я» існує лише тому, що є 
інший, для якого моє «я» це «ти»» [3, с. 218]. І саме шляхом справжнього, внутрішнього, 
істинного спілкування людина намагається подолати свою обмеженість, неповноцінність і знайти 
своє alter ego («свого іншого»), злити з ним свою душу. 

 Отже, можна сказати, що саморозкриття, усвідомлення відмінностей між реальним і ідеальним 
«Я» постає як усвідомлення здатності людини до діяльності – потенціалу самовираження. 
Саморозкриття реалізується за рахунок усвідомлення себе в цілому, що є важливою характеристикою 
самоутвердження. Власне тому А. Шютц зауважує: «Зустріч є способом встановлення взаємин між 
людьми, який заснований на відкритості та чесності, усвідомленні себе самого і свого фізичного «Я», 
відповідальності, увазі до почуттів, орієнтації на принцип «тут і тепер» [13, с. 112]. Відповідно до 
цього головна мета саморозкриття вбачається у розширенні особистого досвіду, а в кінцевому рахунку 
– в усвідомленні себе. При цьому, якщо саморозкриття й усвідомлення себе стосуються потенціалу 
самовираження, то покладання відповідальності на себе і увага до почуттів пов’язані з проблемою 
механізму самовираження. Покладання відповідальності на себе можна охарактеризувати як 
«проміжний етап між саморозкриттям і різноманітними поведінковими механізмами самовираження, 
як настанову на подолання залежної позиції, як тенденцію до самостійного прийняття рішення і до 
конструктивного утвердження свого Я» [14, с. 113]. 

 Проблема людини виявляється також і в її неспроможності прийняти і розпорядитися 
набутою свободою самостійного вибору своєї природи. Представники Франкфуртської школи 
підняли загальну світоглядну проблему: як людині ставитися до свого існування, коли кінцева 
мета існування незрозуміла і туманна [див.: 7, с. 8-10]. Тому свобода особистості в умовах її 
надійної соціальної та правової захищеності й доступність найрізноманітнішої інформації 
стають головним критерієм сучасної демократії. Умови для повноцінного розвитку особистості 
формуються через подолання непереборного на сучасному етапі історії людської цивілізації 
феномену відчуженості, рівноцінного суспільному «розмагнічуванню» індивідуальності. Як 
зауважує В. Ларцев, дія подібного феномену нагадує ланцюгову реакцію, коли продукт фізичної 
чи інтелектуальної праці відбирається у неї, концентруючись у руках посередників, зайнятих 
присвоєнням, розподілом і перерозподілом матеріальних і духовних благ. Після цього виникає 
відчуженість особистості від суспільства, суспільства від біосфери, людини від людини. І для 
того, щоб цей процес не досяг критичного рівня, вирішальна роль належить інформації, 
насамперед соціальній, як найбільш узагальнюючій і загальнодоступній, на відміну від 
інформації технічної чи природничонаукової.  

Людина постсучасності залежить від мови і через мову отримує свободу. З одного боку – 
індивід у своєму життєписі незалежний, а з іншого – тотально залежний від уже сформованих 
дискурсів, мов. Понад те, перед ним відкривається множинність варіантів описів світу, думок про 
себе з боку інших (соціальних інститутів, друзів, ворогів і т. д.). Тому дуже часто «постмо-
дерністський суб’єкт асоціюється з фрагментарною, розколотою особистістю» [17, с. 109-112]. 
Людина епохи постмодерну намагається розібратися з метою своєї екзистенції. Відсутність 



 

 
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 756 – 757. Філософія 

 
178 

чіткого критерію вибору обертається кризою особистості, яка має наслідки не тільки 
індивідуального, а й загальносуспільного плану.  

 Як зауважує Н. Абаньяно, італійський мислитель і засновник позитивного екзистенціалізму, 
«людина сьогодні спроможна проектувати майбутнє завдяки вибору можливостей, взятих із 
минулого» [8, с. 8]. На його думку, лише народження і смерть розгортають наші стосунки з 
іншими людьми. Аббаньяно відкриває шлях «трансцендентальної можливості», яка сприяє 
входженню людини до самого Буття. Відповідно здійснюється вибір самого себе у поєднанні 
минулого і майбутнього. Вибір людини, пише мислитель, «втягує її у стосунки з іншими людьми, 
які гарантуються нормою власної можливості: ми розуміємо інших людей і надаємо іншим 
можливість зрозуміти нас лише тією мірою, якою ми розуміємо себе» [8, с. 9]. Оскільки сфера 
соціального життя переповнена вічними конфліктами і суперечностями, то індивід повинен 
намагатися віднайти порозуміння з собі подібними, справжня особистість може сформуватися 
лише у солідарній спільності. Тому, за словами Н. Аббаньяно, «головним часовим виміром 
екзистенції є майбутнє, однак не визначене майбутнє, в якому все можливе, а майбутнє обмежене 
минулим, яке лише дозволяє визначити можливості, які накреслюються» [1, с. 462].  

 Можна з упевненістю сказати, що прискорений розвиток людської культури, нові 
інформаційні особливості її розвитку та взаємодії між її ж конкретно-історичними типами 
закликають до формування людини, здатної розв’язувати проблеми, поставлені як ходом особистої 
самореалізації, так і всім ходом суспільного прогресу. Концептуальний плюралізм, властивий 
філософській прогнозованості, тільки підкреслює актуальність і важливість пошуку нових 
гуманістичних парадигм. За словами К. Робінса, «сучасна ідентичність формується вже у 
глобальному просторі, насиченому впливом сучасних комунікаційних засобів», і це робить 
проблеми особистого національного самовизначення ще більш актуальними і складними [18, с. 234].  

 Говорячи сьогодні про неупереджену мораль соціальних інститутів варто наголосити, що 
кожна людина стає наповненою певним обсягом ресурсів для здійснення своїх спеціальних 
зобов’язань. Як зауважує А. Прокоф’єв, «сама ж інституціональна система в рамках якої 
правомірно існує мораль особистої неупередженості, повинна спиратися на рольові позиції, які 
вимагають від людини прийняття строго неупереджених рішень» [15, с. 34]. При реалізації цих 
ролей будь-які міркування, які випливають з особистого досвіду повинні бути відкинуті. В іншому 
випадку, загальні соціальні рамки спеціальних зобов’язань не будуть працювати ефективно і 
втратять свою моральну виправданість. Тому завдяки входженню в інформаційний простір і 
відбувається прискорене становлення автономізації особистості, «реалізуються її трансакції поряд 
із динамічним розвитком суспільства, розв’язуються старі суперечності та водночас народжуються 
якісно нові» [10, с. 146]. Будучи «інструментом побудови образів повсякденної реальності», 
почуття є саме тим механізмом, за допомогою якого людина створює власні уявлення і набуває 
знання про навколишнє середовище [див.: 9, с. 292].  

Варто звернути увагу на те, що засвоєння цінностей масової культури, які спираються на 
культ використання, пропагують новизну уявлень як самоцінність, зміну ролей як спосіб існу-
вання в швидкоплинному світі, у кінцевому підсумку підвищують вірогідність розпаду реальної 
особистості та призводять до повного занурення її в життєвий простір віртуальних світів. Оскільки 
сучасна культура переважно спирається на ідеї постмодернізму з його спрямованістю на 
руйнування будь-якої структури, заохочує наплив фантазій, в яких магічно руйнується 
символічний світ традиційних культур, то відповідно найближчим часом очікується поява нового 
оцифрованого реального простору і штучного утворення паралельних світів, пагінці якого вже є.  

Однак у кожній сфері суспільного виробництва людина має можливості для самореалізації 
через проникання власної інноваційної культури. Саме вона постає сьогодні провідником 
загальних культуротворчих можливостей людини. Як зауважує Е. Старовойт, «творче, креативне, 
новаторське, нестандартне мислення і діяльність визначають у сучасному інформаційно-
технологічному світі здатність людини вийти за обмежувальні лінії технологічності та 
перетворитися на суб’єкта справжньої культуротворчості, в якій поєднюються як матеріально-
технологічні, так і духовно-творчі вияви людської буттєвості» [16, с. 227]. 
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Висновки. Отже, розвиток загальнолюдської культури, нові інформаційно-технологічні 
особливості її розвитку вимагають формування творчої людини, спроможної розв’язувати 
проблеми, які виникають в ході особистісної самореалізації та суспільного прогресу в цілому. 
Адже в умовах, коли інноваційні технології завойовують дедалі міцніші позиції в розвинутих 
суспільствах, проблема самовизначення людини, її самості, здатності до самостійного творення 
стає дедалі більш актуальною. Тут ідеться не лише про її збереження, а й про можливості 
подальшого розвитку власної унікальної індивідуальності. А це у свою чергу вимагає вибору 
таких тенденцій розвитку сучасних інформаційних технологій, в яких пріоритетом були б 
загальнолюдські цінності, які не тільки змушують замислитися над метою людського життя, а 
потребують мудрості та чутливості, яка виходить поза межі технологічних знань.  
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Summary 
Pishak O. Self-Affirmation of Personality in Terms of Realization of Valuable Moral Relations. In the 

article the problem of self-affirmation of personality is investigated in valuable moral relations. It is marked that 
self-perfection of man is simultaneously becoming of Other and the practical valued human interrelation. Paid 
attention to that the moral aspects of human mutual relations understand as mutual and dialogic frankness. It is 
marked that opening oneself as a subject that will be realized in moral activity a person finds oneself in mutual 
relations with Other. Accordingly personality has the opportunity consciously and purposefully to constitute oneself 
and assert oneself. It is very important, for a person be able to create something, develop own unique individuality 
in future. Keywords: self-affirmation, personality, moral relations, Other, self-realization, authentication, dialogue.  
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ХУДОЖНІ ПРАКТИКИ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА 
 ТА СПАДКОЄМНІСТЬ КУЛЬТУРИ ДУХУ  

 
Досліджуються характерні риси й  особливості художньої практики, зорієнтованої на забезпечення 

спадкоємності культури духу між поколіннями. Показано, що в період хронічної нестабільності цивілізації 
мистецтво приваблюють не споглядальні рефлексії, а осмислення ситуацій зламу сталої системи соціуму. 
Особливу увагу приділено розробці тем, просякнутих історичними зв’язками між минулим, теперішнім і 
майбутнім. Ключові слова: сучасне мистецтво, історична пам'ять, символ, монументальне мистецтво, 
національна культура, патріотизм. 

 
Занурення у стан перманентної поліфонії соціальних загроз найважливішим системам 

життєдіяльності народу формує у людей сучасного українського суспільства відчуття загибелі 
соборності. І це руйнує відчуття причетності особистості до спільної справи, оскільки втрачається 
можливість усвідомлення себе органічною частиною цілого. В сучасну українську культуру 
увійшли такі варіанти взаємодії учасників життєвої драми, які розділяють людей через їхнє 
ставлення до фундаментальних проблем буття і загрожують стабільності суспільства, його 
відтворенню та виживанню. У зв’язку із цим важливого теоретичного значення набуває 
дослідження особливостей художньої практики, зорієнтованої на забезпечення спадкоємності 
культури духу між поколіннями, зосередженої на розробці тем, які просякнуті історичними 
зв’язками з минулим, теперішнім і майбутнім. Адже саме в історії своєї нації ми знаходимо 
неперевершені зразки подій і вчинків, які потребували мобілізації всіх ресурсів для гідної 
відповіді на виклики життя, потрапивши в які люди прагнули не лише вижити, а й перемогти. 

Аналіз останніх досліджень, у яких дається характеристика творчого потенціалу сучасного 
мистецтва щодо формування історичної пам’яті, показує, що осмислення цієї теми зумовлене 
важливістю значення історичної пам’яті для організації людей у суспільство, яке здатне долати 
руйнівні тенденції стихійних або свідомих мейнстримів, націлених на упослідження 
національного кореня культури певного суспільства. Так, відомий політолог С. Кара-Мурза 
акцентує увагу на важливості плекання авторитету світу символів у житті суспільства, завдяки 
яким не лише легітимується певний суспільний устрій, а й зміцнюється цілісність життя людей. 
Зокрема, зауважується: «Світ символів впорядковує також історію народу, суспільства, країни, 
поєднує в нашому колективному житті минуле, теперішнє і майбутнє. Щодо минулого символи 
утворюють нашу спільну пам'ять, завдяки якій ми стаємо народом – так само, як брати і сестри 
стають сім’єю, зберігаючи в пам’яті символи дитинства, навіть уривчасті, хисткі, як привиди, – ніби 
мамина пісня, батька, який пішов на війну чи смерть діда. Щодо майбутнього символи поєднують 
нас у народ, вказуючи, куди потрібно було би ринути і чого слід побоюватися» [6, с. 521]. 

Р. Коваль [7; 9], Л. Брюховецька [2], О. Годенко [4] доводять, що символи у сфері культури 
набувають потужного пізнавального потенціалу, а також перетворюються на креативні 
інструменти ціннісної орієнтації людей у світі, формуючи у них відчуття причетності до великого 
національного організму. На думку Г. Скляренко, історія є резервуаром відновлення 
національного духу та розширення власного національно-культурного простору. Досліджуючи 
природу так званих «ігор з історією» в сучасному українському мистецтві, вона зауважує, що 
«теми національної історії, розглянуті крізьпризми мистецтва, можуть дати плідні наслідки як для 
українського contemporary art, так і для всього суспільства. Адже у теперішніх умовах 
інформаційного буму сучасне мистецтво, змушене конкурувати з мас-медіа, має заново доводити 
свою значущість для суспільства. Звертання до таких важливих тем, як національне минуле, в 
усьому різноманітті його змістів, саме цю суспільну значущість йому і надає» [10, с. 133]. 

Як соціальний феномен аналізує мистецтво і О. Аккаш, що дозволяє їй виявляти «окремі 
риси, які невипадково вказують на важливість присутності часового виміру як такого, що збільшує 
евристичні можливості сучасного дослідника» [1, с. 17]. 

 Мета статті – довести, що включення історичної проблематики в сучасний художній 
простір сприяє мобілізації вітальних ресурсів національної культури для гідної відповіді на 
виклики життя та відновлення віри у здатність людини усвідомлювати себе органічною частиною 
цілого, і в цьому розумінні, вічного. 
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 Історія української нації, зокрема її військові звитяги, ваблять митців можливістю 
відродження автентичних рис, їхнього евристичного потенціалу для розгортання тривалої 
культуротворчої програми саморозвитку етносу. Так, наприклад, творчий доробок «військової 
хвилі» реконструює ще майже не висвітлені теми українського повстанського руху першої чверті 
ХХ століття, названого в українській історії Отаманією, найактивніший період якої припадає на 
1918 – 1921 роки. Романи В. Шкляра («Залишинець. Чорний Ворон», «Маруся»), А. Кокотюхи 
(«Справа отамана Зеленого. Українські хроніки 1919 року»), трилогія В. Фольварочного («Симон 
Петлюра») стали першим мистецьким досвідом багатомірного зображення малознаної сторінки 
історії – боротьби мешканців Великої України за її незалежність і соборність з Білим рухом і 
більшовицькою Росією. Завдяки їхній творчості з’явилася можливість вибитися за межі 
однозначної і тенденційної оцінки цього явища як деструктивного і руйнівного, яку сповідувала в 
мистецтві радянська ідеологія. Якщо мистецьким талантом В. Сосюри, О. Довженка, А. Головка, 
М. Стельмаха, М. Островського, О. Корнійчука, О. Толстого, М. Шолохова, Ю. Яновського тема 
Отаманії навантажується чіткими класовими орієнтирами, які побутове і буттєве, скороминуще і 
вічне пов’язували вузлами філософських проблем, де людина соціальна защемлює в собі людину 
природну, а світ ідей підпорядковує собі світ почуттів, то мистецький вимір сучасних українських 
авторів виявляє драму і драматизм суперечностей між почуттям і обов’язком (завдяки новому 
рівню самопізнання) на такій глибині, де раніше їх просто не шукали. 

В. Шкляр і А. Кокотюха першими запропонували такий філософський погляд на наше 
революційне минуле, який занурився крізь шар міфологізованих уявлень про природу громадянської 
війни і сягнув її імперативного закону: ідея, яка оволодіває масами і стає матеріальною силою, 
підпорядковує окрему людину (з її приватними клопотами) Спільній Справі. Оригінальність 
мистецького вираження й зображення цієї Спільної Справи в доробку українських авторів визначає 
увага до її реалізації у вимірі національних психологічних рис, поведінкових стереотипів і життєвих 
принципів українців, які формують їх погляд на навколишню дійсність. Власне уявлення 
українського селянства про те, якою повинна бути незалежна Україна, прагнення самим вирішувати 
долю своєї країни, без примусу більшовицького терору, бажання зберегти право господаря у своїй 
державі – всі ці смисложиттєві цінності пережиті крізь призму мозаїки української душі. 

 Обставини, які загрожували обернутися національною катастрофою, спонукали ліричних 
героїв згаданих творів до перемоги дії над архетипом «моя хата скраю». Вибиваючись за межі 
світу з чіткими класовими орієнтирами, автори провокують його зіткнення зі строкатим, 
різноголосим і життєрадісним українським світом, у якому перегукуються прагматизм і 
безкорисливість, пасивність і пасіонарність, індивідуалізм і колективізм, доброта і 
недоброзичливість, патріотизм і толерантність, харизматичність і занижена самооцінка, 
анархічність і цілеспрямованість, сміливість і нерозсудливість, свободолюбство і прагнення 
«служити двом панам», людинолюбство і підлість. 

Виборювання вільної та соборної України як утілення Спільної Справи передбачає найвищу 
напругу духовних зусиль. На їхньому тлі індивідуальні людські почуття також стають частковістю 
й повинні бути відкинуті, якщо заважають Спільній Справі. Психологічні метаморфози головних 
героїв відображують незмінність цього етичного закону громадянської війни, за якими 
громадянський обов’язок підпорядковує собі світ індивідуальних почуттів. 

Послідовне і невблаганне знищення більшовицькою владою повітових отаманів і їхніх 
невеличких держав спровокує виникнення у селян взаємної нетерпимості до її очільників і 
активістів. Автори зазначених творів показують, що, оскільки в селах більшовики утверджували 
комуну силами червоноармійських та інтернаціональних каральних загонів, які вигрібали у селян 
хліб до останньої зернини, тому й ненависть до ідейних натхненників цих реквізицій – комісарів 
та їхніх поплічників – російських пролетарів, була глибокою та непохідною. А сама причетність 
до цієї верстви – достатньою підставою для знищення. Адже через них безліч селян втратила мир, 
спокій, дах над головою і впорядковане життя. Тому їхньою Спільною Справою, за яку варто 
віддати життя, є збройний спротив більшовикам за право жити і процвітати на своїй землі, 
народжувати дітей, радіти їхнім усмішкам, кохати своїх жінок, співати своїх пісень. І ніхто з 
непроханих зайд не має права сподіватися пощади у разі зазіхання на ці права. 

Чи не вперше ми отримали, виражену митцями, вистраждану правду носіїв Спільної Справи 
– українського повстанського руху за звільнення країни від ворожих окупацій і встановлення 
справедливої влади. І ця правда перекреслює вистраждану правду більшовицького ладу, 
розходиться, не взаємодіє з нею, не дає жодної надії, що коли-небудь вони з’єднаються в одну. 
Тому що кожна із цих правд не вільна від вимушених обмежень, визначених часом і 
односторонніми обставинами. Автори розкривають тему на точних деталях, достовірних реаліях 
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часу. Проте, сходячись, стикаючись між собою, ці деталі висікають поетичну думку, надають 
творам нового – символічного, метафоричного виміру, який співвідноситься з філософським 
розумінням того, що життя і смерть, добро і зло у своєму постійному, споконвічному 
протистоянні не знають безумовних переможців. Але в цьому протистоянні завжди є місце для 
надії, любові, справедливості, правди, завдяки яким поклик людської сутності не знищенний 
жодними соціальними катаклізмами. Розкрити трагічний зміст колізії цієї історичної правди, гідно 
вшанувати історію Отаманії, яка втілила народне уявлення про те, яким повинно бути гідне 
людське життя у незалежній Україні, й означає здійснення митцями творчого надзусилля – 
забезпечення спадкоємності культури духу між різними поколіннями свого народу, без якої 
неможливий позитивний розвиток суспільства.  

Зважаючи на дедалі зростаючу в умовах глобалізаційних процесів важливість здатності 
кожної людини до самовизначення, до відповіді на запитання: ким вона прагне бути, в умовах якої 
культурно-історичної традиції має намір жити, закономірним є активний відгук художників-
монументалістів на пошук способів відображення та вираження найсуттєвіших процесів і явищ в 
історії свого народу. Оскільки твори монументального мистецтва можуть відбутися лише через 
розробку значущих, піднесених, величних тем, які охоплюють цілу епоху, грандіозні народні 
рухи, тому здобуття незалежності, героїчні звитяги національних героїв, трагічні втрати народу, 
культуротворчі доробки видатних українських інтелектуалів і митців – усі ці величні факти від 
історії осмислюються художньо, естетично перетворюються і набувають нового життя у статусі 
адекватних форм художньої інтерпретації доленосних історичних подій епохи. 

Сучасний Майдан столиці України неможливо уявити без композиційно об’єднаних між 
собою ідеєю історичної спадкоємності скульптурних груп легендарних засновників Києва, козака-
запорожця, монументальної стели Незалежності. Властиві монументальному мистецтву 
символізм, узагальнене трактування теми незалежності підносять її розуміння до філософського 
масштабу і тим самим задовольняють нашу потребу в цілісному, а не подрібненому на певні 
аспекти, осягненні закономірності здобуття бажаної мети. Це відбувається в силу того, що 
символи «у сфері культури, – як справедливо писав В. Шинкарук, – не лише наділені величезним 
пізнавальним потенціалом, а й постають інструментом орієнтації у світі» [11, с. 24].  

Ще глибшим виглядає контур символізму монументального образу, якщо взяти до уваги те, 
що історичного масштабу події на Майдані у листопаді–березні 2014 року відкрили народу 
України нову мудрість – пріоритет духовного над тілесним, ідеального над матеріальним. Ціною 
життя розстріляної Небесної сотні знеособлена маса народу перетворюється на націю, свідому 
змісту свого цивілізаційного та культурного вибору. В цьому розумінні монумент Незалежності є 
своєрідним камертоном сучасного українського монументалізму, який задає масштаб думкам і 
почуттям щодо смислу незалежності та свободи як неодмінної умови для повноцінного буття. 

Відзначення роковини пам’ятних дат Революції Гідності та вшанування пам’яті Героїв 
Небесної Сотні, які загинули під час масових розстрілів 18–20 лютого 2014 року, також 
засвідчують неабиякий потенціал естетичної сили церемоніалів, завдяки яким актуалізується 
історична свідомість нації. На нашу думку, вельми знаменною є суголосність між режисурою цієї 
грандіозної події, здійсненою С. Проскурнею, та ексклюзивними церемоніалами вшанування 
героїв Великої французької революції, автором яких був геніальний Жак-Луї Давид. 

Суттєвими для розуміння пафосу церемоніалів, які апелюють до історичної пам’яті, є певні 
паралелізми викликів життя, що вимагали мобілізації всіх людських ресурсів для бажаної зміни 
змісту наявного незадовільного життєустрою як для французів у 1790 році, так і для українців у 
2014 році. Ретроспективний огляд подій засвідчує, що як 20 червня 1790 р. з Парижу втік від 
містян Людовік ХVI разом з Марією Антуанеттою в супроводі 3-х кур’єрів, так 25 лютого 2015 р. 
рятувався втечею з Києва до Криму в супроводі «патріотично налаштованих» офіцерів, президент 
В. Янукович. Як жирондисти боролися в Національному конвенті з монтаньярами Гори, так і 
Партія регіонів боролася на знищення з блоком демократичних партій у Верховній Раді України. 
Як ганебно зійшли з політичної арени вожді жирондистів у червні 1793 р., які вели запеклу боротьбу 
з революціонерами, так у 2014-2015 рр. зазнала фіаско Партія регіонів у боротьбі з Майданом. Як 
монтаньярам, які вибороли владу, дісталася жахлива спадщина – 60 департаментів Франції були під 
впливом жирондистів, так і коаліції демократичних політичних партій в Україні довелося зіткнутися 
із висуванцями Партії регіонів у судовій, адміністративній, міліційній та армійській сферах. Як уся 
Вандея була охопленою роялістським повстанням, а її три армії готувалися до війни, так південний 
схід України, за безпосередньої підтримки Російської Федерації, розв’язав сепаратистську війну, 
націлену на знищення цілісності та суверенітету України. 
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Жак-Луї Давид став автором небаченого ще світом мистецтва – мистецтва народних свят, 
які були народжені свободою, і серед них велична хода до Марсового поля для урочистого 
проголошення першої конституції. Мистецьке надзавдання – створення урочистої процесії 
зрозумілих і яскравих символів та ідеалів революції, радості свободи і пафосу боротьби.  

Боротьба – це і жертви. Їхнє всенародне вшанування – вияв зв’язку, який набуває 
метафізичного смислу, що виводить нас поза межі фізичного існування і задає космічне відчуття 
безсмертя. Саме так була організована Жаком-Луї Давидом траурна церемонія поховання Мішеля 
Ле Пеллетьє – депутата Національного Конвенту, ініціатора страти монарха. Вона рухалася від 
Вандомської площі до Пантеону, в присутності всіх депутатів Конвенту і велелюдного 
згромадження парижан. На оголеному тілі небіжчика виразно виднілася величезна рана, а плями 
крові, що запеклася, свідчили, що це не статуя, а людина, яка загинула від насильницької смерті. 
За колісницею несли національні знамена, траурні прапори, на високих списах – кривавий одяг 
убитого. Звучала розмірена, сумна музика, спеціально написана композитором Госсеком. Похорон 
Ле Пеллетьє мав на меті показати народу – ворог жорстокий, він не пожаліє повстанців, якщо вони 
помилують його. Автор праці «Давид» М. Герман, розкриваючи соціальне значення цих 
церемоній, відзначав: «Видовище було промовистим, усім зрозумілим: ховали людину, яка 
загинула за свободу нації, і ця смерть, оточена ореолом загального поклоніння, здавалася 
найвищим надбанням, досяжним патріотові» [3, с. 169]. 

Аналізуючи хід історичних подій Великої французької революції, М. Герман показує, що 
вбивство голови Якобінського клубу – Марата також було виваженим ударом у самісіньке серце 
революції. За церемоніалом труну Марата несли на піднятих руках 12 людей, які постійно 
змінювалися. Несли повз місця, пов’язані з його жертовною працею на благо революції – 
Тюїльрі, де розмістився Конвент, Якобінський клуб. За домовиною йшли батальйони героїв 
вандейських битв з опущеними гвинтівками, везли важкі гармати, йшли революційні клуби, 
члени Конвенту, трибуналу, комітетів, волонтери, санкюлоти, учні школи Марса, робітники з 
передмістя Парижу, матері з немовлятами. Тисячі людей прощалися з героєм, на могилі якого 
біля церкви Кордельєрів височіла урна з його серцем. 

Через 321 рік домовини з тілами героїв, розстріляних у центрі Києва, також на піднятих 
руках були пронесені навколо багатотисячного зібрання громадян України на Майдані під спів 
народної пісні «Плине кача» і відправу упокійного літургійного канону. Низка мистецьких заходів 
на відзнаку роковин цих звитяжних і трагічних подій в сучасній українській історії розцінюється 
як утвердження того, що жертви були не марними. З цією метою, «у музеї Івана Гончара у столиці 
триватиме виставковий проект «Творчість Свободи» (р)еволюційна культура Майдану» з постійно 
діючою експозицією з артефактами Майдану. Режисер Сергій Проскурня зазначив, що усі події 
вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні організовані цілком у європейському форматі, але з 
українським характером. «Те, що родинами Небесної Сотні та оргкомітетом обрано для виконання 
«Реквієм» Моцарта, – пояснив він, – робить цю подію планетарною» [9]. 

Піднесення морально-виховного виміру в мистецтві сприяє його функціюванню як ідейно-
естетичного явища в якості інструмента орієнтації на ідеали національного виміру суспільного 
життя людей. За останнє двадцятиліття зусиллями митців розробляється нова, національна 
система обрядів і ритуалів як складник національної культури. У багатьох містах громадянські та 
патріотичні почуття отримують особливу виразність у появі таких ритуалів і церемоній, які 
відбуваються біля пам’ятників воїнської слави героям збройної боротьби за незалежність України, 
засновників міст, видатних діячів національного мистецтва, науки, праці. Для молоді вони 
набувають не лише значення моральної мотивації, яка заохочує продовжувати діяння 
попередників, але через них розкривається глибинно-філософський смисл і моральна сутність 
цінностей національної культури. В. Шинкарук справедливо відзначав: «Покладання квітів і вінків 
до пам’ятників загиблим воїнам, відповідні урочистості – все це надзвичайно важливі культурні 
атрибути, смисл яких полягає у задоволенні вищих духовних потреб, зокрема громадянських і 
патріотичних почуттів» [11, с. 23]. За умов збройного спротиву мілітаристській експансії 
Російської Федерації на південно-східні землі України ці жести набувають особливої актуальності. 

У цій сфері художньої творчості людина утверджується не своєю індивідуальною 
неповторністю, а належністю до суспільства. В історії України багато трагічних подій. І створені у 
1991–2014 роках меморіальні ансамблі, присвячені увічненню пам’яті Голодомору 1933 р., жертв 
масових убивств у Биківні, Катині, Крутах – це також адекватний спосіб образного вираження мовою 
монументального мистецтва історичної пам’яті, яка впливає на здатність людини ідентифікувати, 
вибудовувати і відновлювати свій образ, відчувати себе частиною як великого національного 
організму, так і загальнолюдських цінностей. Про що, до речі, у Києві повинен би був розповідати 
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архітектурний ансамбль Парк Пам’яті – грандіозна за змістом монументальна робота художників-
монументалістів А. Рибачук і В. Мельниченка, доля якої, на жаль, вельми драматична. У скульптурних 
композиціях горельєфного панно меморіально-обрядового комплексу ці митці втілювали ідею 
культурної ідентичності, і, на їхню думку, фактично, будували храм, утілюючи в образи традиції 
поховань предків-українців та філософську концепцію безсмертя людської душі, тобто, ті важливі для 
кожної людини моральні принципи, які надзвичайно шанувались уже в Давньому Єгипті, 
закарбувавшись в одному з виховних застережень: «Пам’ятай про Смерть!». Тринадцятилітня 
титанічна праця натхненних монументалістів завершилася чиновницьким злодіянням – Стіна Пам’яті, 
що була довжиною майже у 230 метрів, а висотою від 4 до 14 метрів, була залита бетоном, оскільки 
ідея і тематика образів цього твору не відповідала принципам соцреалізму. 

Тому встановлення у наш час пам’ятників гетьманам І. Мазепі у Полтаві, П. Конашевичу-
Сагайдачному в с. Кульчиці, Самбірського району і Севастополі, М. Грушевському в Києві, 
Т. Шевченку в Галичині, Буковині, Волині та Поділлі, поява меморіалів на місцях бойових дій 
армії УНР – все це робить роль монументального мистецтва у зміцненні історичної пам’яті нації 
важливою та плідною. Стверджуючи віру в ідеали рівності, суб’єкт-суб’єктне ставлення до світу і 
до людини, пріоритет відповідальності над свободою і солідарності колективів над 
індивідуалізмом, монументальне мистецтво виводить на рівень філософського символізму 
смисложиттєві переконання народу, на основі яких розбудовується стиль життя, що визначає суто 
свій тип буття, змонтований на цих головних структурах держави-сім’ї. 

В цьому контексті монументальне мистецтво утверджує свою духовно-практичну 
значущість через ідейно-художнє відображення та вираження найсуттєвіших моральних, 
соціально-політичних процесів і явищ, які відбувалися в конкретні епохи національної історії. 
«Перетворюючи їх сутність на художньо-образному рівні, монументальне мистецтво стає 
специфічним провідником соціально-естетичних цінностей, своєрідного універсуму символів, які 
засвоюються величезною кількістю людей» [5, с. 158]. Адже новітня монументальна творчість 
уводить до кола смисложиттєвих цінностей сучасного суспільства історичну пам'ять і звитягу, 
культуротворчу діяльність видатних постатей національної історії. 

Прикладом універсальної репрезентації рукотворного світу символів, які легітимують 
життя людей у світі, надають йому осмисленості і впорядкованості, є запровадження на 
Черкащині у 1995 році традиції вшанування пам’яті Головного отамана Холодного Яру та його 
козацтва, які загинули в боротьбі за самостійну Україну у 1917–1920-х роках. Щороку 20–21 
квітня в родинних місцях Богдана Хмельницького, Максима Залізняка, Тараса Шевченка, 
Василя Чучупака, Миколи Скляра (Чорного Ворона) тисячі щирих українців збираються для 
участі в меморіальних мітингах на місцях найзапекліших боїв, що точилися на землі 
Холодноярської республіки в Чигиринському, Новомиргородському, Олександрівському 
районах. Зокрема, в селах: Мельники – «столиці Холодноярської республіки», Кресельці, Турія, 
Йосипівка, Соснівка, Кам’янка, Медведівка, Іваківці та хуторі Буда. 

 Відчути незборимий дух української звитяги допомагають церемоніали, пов’язані з 
великою кількістю визначних пам’ятників Холодного Яру. Серед них – сходження на рукотворну 
гору Семидубову, ритуальна хода до 1000-літнього дуба Максима Залізняка, під яким писав поему 
«Гайдамаки» Т. Шевченко. Освячення Святійшим Патріархом Київським і всієї України-Русі 
Філаретом меморіального знаку на хуторі Кресельці, спорудженого на честь козаків і старшин 
полку гайдамаків Холодного Яру. Покладання квітів до гранітних хрестів на братській могилі 
холодноярських козаків (скульптор І. Осадчук). Проведення поминальних трапез на пам'ять про 
звитяжне козацтво отаманів Пилипа Хмари, Ларіона Загороднього, братів Соколовських, Зеленого, 
Якова Головачевського, Костя Блакитного, Кібця-Бондаренка, Орлика (Федора Артеменка), Івана 
Галаки. Церемонія відкриття традиційного свята українського духу в Холодному Яру відображає 
зв'язок історичної минувщини з нинішніми носіями пам’яті про славні звитяги. Про це, зокрема, 
сповіщає тулумбас Чорних запорожців. Під його звуки здійснюється покладання вінків і квітів 
делегаціями козацьких організацій Наддніпрянської України, Галичини, Чорноморського козацького 
з’єднання. Упродовж дня тривають показові виступи Братства козацького бойового звичаю «Спас», 
марш козачих одностроїв, конкурс вишиванок, спортивні змагання, музичне свято історичних і 
повстанських пісень, виступи кобзарів.  Апогеєм свята є церемоніал освячення зброї на берегах 
Гайдамацького ставу і біля величного храму на честь великомученика, останнього кошового 
Запорозької Січі – Петра Калнишевського, що на хуторі Буда. А також прийом до козацтва, біля 
дуба Максима Залізняка, представником Генеральної старшини Українського козацтва. 

Сукупність цих складників універсуму символів, як і характер соціального функцювання 
монументального мистецтва, створюють спільну пам'ять народу, забезпечують естетичне 
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вираження значущості суспільних ідеалів, утвердження їх у теперішньому часі, устремління в 
майбутнє. Щодо цього народний депутат М. Томенко висловився так: «Коли стоїш у людській 
гущі, зцементованій одними помислами й устремліннями, які озвучують харизматичні лідери 
нації, – плече в плече, спина до спини, – відчуваєш свою високу приналежність до великого 
народу, якому багато що під силу. Заради цього варто їздити до Холодного Яру, бо сила духу 
обов’язково трансформується в силу справ» [7, с. 16]. Суголосним до цієї думки досвідченого 
політика є враження однієї з тисяч звичайних українок, які особисто пережили це свято величі та 
незборимості Української волі: «У Холодному Яру я побачила справжнє обличчя українця <…> Я 
побачила щиру українську душу – відкриту, світлу, доброзичливу й закохану в Україну. Я 
побачила небайдужі та заглиблені в себе обличчя людей, які цікавляться своєю історією, людей, 
готових підтримати і допомагати, готових боротися» [7, с. 31]. 

Висновок. Узагальнюючи характеристику зазначеної теми, можна стверджувати: досвід 
сприйняття сучасного мистецтва як важливого інструменту формування історичної пам’яті 
показує, що така художня практика актуалізує інтерес до історії нації, її військових звитяг, 
можливостей відображення ментальної особливості національних психологічних рис, життєвих 
принципів українців, їхніх смисложиттєвих цінностей, пережитих крізь призму мозаїки 
української душі. Для поглиблення цієї теми перспективним бачиться аналіз мистецьких 
можливостей так званої хронокорекції, тобто здатності митця до образної розбудови нових 
реальностей, з якими автор працює як активний конструктор історії. 
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Summary 

Zdorovenko V. Artistic Practices of Contemporary Art about Succession Culture Spirit between 
Generations. The peculiarities of artistic practice, focused on ensuring the continuity of culture spirit between 
generations. It is shown that during chronic instability civilization contemporary art attract not contemplative 
reflection and understanding situations fracture system stable society. Particular attention is paid to development 
themes, which are imbued with historical ties between the past, actual and future. Keywords: contemporary art, 
historical memory, symbol, monumental art, national culture and patriotism.  



 

 
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 756 – 757. Філософія 

 
186 

УДК 18 
© Євген Купчанко, 

© Арсен Марчишак 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

 
СУТНІСНІ МЕЖІ МИСТЕЦТВА В СИСТЕМІ КУЛЬТУРИ 

 
З’ясовуються питання, пов'язані з класичною традицією в розумінні взаємозв’язку мистецтва і 

прекрасного. Аналізуються сутнісні межі мистецтва в системі культури. Мистецтво в системі культури, 
завдяки своїй образній структурі, задовольняє найважливішу потребу в збереженні, розвитку та 
активному утвердженні суспільно значущої життєдіяльності на основі правдивого відображення, 
правильної оцінки дійсності, точної передачі отриманої інформації. Розкриваються принципи, спираючись 
на які художники-постмодерністи створюють свої роботи, з тією метою, щоб співвіднести ці принципи з 
функціональними характеристиками класичної форми мистецтва. Це такі принципи, як ігрове ставлення 
до дійсності, стильовий плюралізм, груба еклектика (пастиш), рішучий розрив з усією попередньою 
культур-філософською традицією, широке цитування творів мистецтва попередніх епох. Ключові слова: 
симулякр, арт-практика, постмодернізм, художній образ, функції мистецтва, поп-арт, інституціональна 
теорія мистецтва, гепенінг, перформанс, пастиш. 

 
Актуальність. Художня культура постмодернізму – надзвичайно складне для вивчення 

явище, в якому присутні як елементи класичного мистецтва, так і епатажні, абсолютно далекі від 
них опуси, які претендують на статус творів художньої культури. Вони мають право на існування 
й, отже, вимагають детального культурологічного аналізу. 

Сучасний художній процес досить різноманітний і складний. Дедалі частіше його 
представляють специфічні форми творчості, які по суті вже не є художніми, але видаються за такі. 
В сучасній культурі розвинутих країн, представленій переважно постмодернізмом, мистецтвом 
може бути названий будь-який предмет, вирваний зі звичного контексту і поміщений на виставку 
сучасного мистецтва, і в цьому відношенні справді стався своєрідний поворот від мистецтва, «в 
якому форма наділяється прихованим за нею внутрішнім змістом, до мистецтва, що використовує 
як художню форму реальний предмет, який нічого іншого не зображує» [13, с. 342]. Однак, як 
справедливо зазначають окремі дослідники, характеризуючи сучасні арт-практики 
постмодернізму, правомірними будуть і радикальніші запитання: Чи доречно, в принципі, всі 
явища сучасної художньої культури відносити до мистецтва? Чи не правильніше їх осмислювати в 
якомусь іншому якісному ряду духовного виробництва? І чи не порушують постмодерністські арт-
практики межі традиції та новаторства у сфері художньої культури? 

Поворот від художнього образу до симулякру, що характеризує розвиток культури в країнах 
євроатлантичної цивілізації в останній третині XX століття, дав підставу дослідникам говорити 
про кризу і невизначеність у подальшому розвитку культури країн зазначеного регіону. «Коли ми 
представляємо сьогоднішній стан культури у вигляді наочного образу, то він бачиться як міст. Він 
починається від берега культури в традиційному значенні слова. Однак куди веде цей міст, яким 
буде другий берег, – досі неясно» [9, с. 15]. 

Криза сучасної культури країн євроатлантичної цивілізації, невизначеність шляху її 
подальшого розвитку дозволяє обґрунтовано стверджувати, що сьогодні «спостерігати художній 
процес стало складніше» [12, с. 2]. Саме ця обставина і вимагає чіткого визначення сутнісних, 
критеріальних меж того чи того художнього (чи такого, що видається за художнє) явища. 
Незважаючи на те, що творці постмодерністських арт-практик протиставляють свої роботи 
художній класиці, тим не менш, постмодернізм ідентифікує себе з художньою сферою, тобто з 
художньою творчістю й мистецтвом, і ця обставина є підставою для зіставлення постмодернізму з 
добре відомими нам практиками інших форм художньої творчості.  

Ступінь наукової розробки проблеми. Теоретико-методологічною базою статті є 
філософська, культурфілософська та філософсько-естетична класика, зокрема праці Платона, 
Аристотеля, Канта, Фіхте, Шелінга, Гегеля, П. Флоренського, B. Соловйова, С. Булгакова. 

Предметом осмислення сутності сучасного мистецтва стали твори теоретиків 
постмодернізму – Ж. Деріди, Ж. Бодріяра, Ж. Дельоза, Ж.-Ф. Ліотара, М. Фуко.  

Критичний аналіз означеної теми був би неможливий без урахування праць таких авторів, як 
Н. Автономова, В. Арсланов, С. Бенхабіб, Г. Блум, О. Бродецький, В. Бичков, І. Гобозов, Н. Губанов, 
Ф. Джеймісон, В. Діанова, М. Епштейн, Д. Затонський, І. Ільїн, В. Куріцин, В. Кутирьов, Л. Левчук, 
О. Лосєв, Н. Маньковська, В. Пантін, Н. Суворов, В. Шестаков і багатьох інших. 
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Метою статті є визначення сутнісних, критеріальних меж мистецтва. 
Для досягнення поставленої мети потрібно виявити принципи, якими керуються пост 

модерністи при створенні своїх праць, охарактеризувати специфіку художньої культури 
постмодернізму, а саме – ігрове ставлення до дійсності, з’ясувати у чому полягає стильовий 
плюралізм як характерна риса постмодерністського типу художньої культури, показати значення 
еклектизму як характерної риси постмодерністського типу художньої культури, пояснити рішучий 
розрив постмодернізму з попередньою культур-філософською традицією. 

У класичних творах художники прагнули передати своє ставлення до глибинної сутності 
людського буття. Потреба суспільства в мистецтві може бути задоволена лише тоді, коли 
забезпечується високий рівень створюваних шедеврів. Це ж у свою чергу найкраще здійснюється, 
коли мистецтво твориться та вдосконалюється наділеною талантом, здібною особистістю чи 
особистостями. Класична епоха показала, що єдиним засобом передачі художньої інформації є 
художній образ. Він слугує розумінню життя (його пізнавально-оцінна сторона), передачі отриманої 
інформації суспільству (комунікативна сторона) і дії на тих, хто сприймає у потрібному для 
суспільства напрямі (спонукально-практична сторона) [7, с. 175]. Іншими словами, у класичному 
творі художній образ повинен одночасно відповідати оригіналу, будуватися залежно від 
особливостей сприйняття, бути суспільно значущим і спрямованим, тобто в ньому зливаються цілі, 
можливості, засоби та умови освоєння дійсності в мистецтві. Природа художнього образу дозволяє 
домогтися головного – адекватної передачі життєдіяльності в її ситуаційному розгортанні. 

Художній образ і типове як його основа поєднують у собі глибину загального і багатство 
виявів окремого. Цього вимагає суспільне призначення мистецтва та його предмет: потрібно 
передати життя у всій його неповторності, оригінальності, передати по-новому. Водночас ця 
передача повинна бути пізнанням дійсності, осягненням головного та закономірного в ній. 

Отже, художній образ, будучи ядром мистецтва, являє собою, специфічний, властивий лише 
мистецтву спосіб утілення дійсності, зумовлений специфічною суспільною потребою й особливим 
предметом відображення, що передається в конкретно-чуттєвій, життєво-стверджуючій моделі, 
створеній на основі типізації та індивідуалізації з позицій естетичного ідеалу; «якщо діяльність не 
створює художній образ, то про мистецтво не може бути й мови, а про нього, характеризуючи 
художню діяльність, часом навіть не згадують» [там само, с. 22]. 

Структура художнього образу розкривається через категорії змісту і форми. Для того, щоб 
зміст став вираженим, сама форма повинна володіти рядом особливостей, серед яких слід 
зазначити такі: форма повинна бути художньою, тобто здатною передати ціннісну естетичну 
інформацію; форма повинна бути конкретно-чуттєвою, тобто розкривати через предмети 
зовнішнього світу чи умовні образи внутрішній стан людини; форма повинна відповідати законам 
людського художнього сприйняття; форма повинна відповідати своєму змістові. Підкреслимо, що 
лише відповідність художньої форми змістові призводить до цілісності художнього образу, до 
прекрасного зображення. А вже через цю відповідність і здійснюється духовне збагачення 
особистості: «Вплив твору мистецтва будується на тому, що в ньому відбувається водночас 
двоїстий процес: стрімке прогресивне вознесіння по лінії вищих ідейних ступенів свідомості й 
одночасно ж проникнення через будову форми у пласти самого глибинного чуттєвого мислення. 
Полярний поділ цих двох ліній напряму створює ту чудову напруженість єдності форми і змісту, 
яка відрізняє справжні твори. Поза ним немає справжніх творів» [16, с. 120].  

Мистецтво в системі культури завдяки своїй образній структурі задовольняє найважливішу 
потребу в збереженні, розвитку та активному утвердженні суспільно значущої життєдіяльності на 
основі правдивого відображення, правильної оцінки і точної передачі отриманої інформації. 
Мистецтво, проникаючи у духовний світ людини, впливаючи на весь спектр її виявів, призводить 
до переорієнтування життєвих ідеалів. У такий спосіб досягається реалізація змісту художніх 
творів. Немислиме поза особистісними вимірами, мистецтво відтворює модель універсальної 
людської індивідуальності, що сприяє вихованню, соціалізації індивіда, перетворенню його на 
суспільну істоту в межах всього соціального досвіду, всієї актуальної культури людства. 

Отже, за допомогою художнього образу мистецтво здійснює такі основні функції: а) відтворення 
та перетворення діяльності у світлі певного естетичного ідеалу; б) впливу на особистість з метою 
викликати емоційно-духовний відгук на зображувані події та явища і на сам характер зображення; в) 
ціннісно-орієнтуючу, спрямовуючу, людинотворчу. Всі ці функції мають естетичну змістовність, яка 
полягає в реалізації принципу оптимізації, досягнення вищого, граничного. 

Головна ж функція мистецтва – людинотворча. Мистецтво здійснює цю свою функцію 
цілеспрямовано. Людина подається в ньому в концентрованому вигляді і професійно, тобто 
суб'єктами, здатними змоделювати таку людину на основі історично досягнутого рівня її розвитку. 
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Мистецтво відображає життя заради осягнення та повчання, задля збагачення індивідуального 
досвіду загальнозначущим. Сутнісні межі мистецтва визначаються тими функціями, які воно, 
реалізуючись за допомогою художнього образу, виконує в системі культури. Головна серед них – 
людинотворча. Навіть тоді, коли мистецтво зображує потворне, воно утверджує прекрасне. 

Однак таке розуміння меж і сутності мистецтва зазнає серйозної трансформації, починаючи 
з другої половини XX ст. Дослідниця Н. Гера у зв'язку з цим пише: «У другій половині 60-х років 
у Лондоні виникла група молоді, яка виступила проти абстрактного мистецтва, що заполонило 
галереї. Цим ознаменувався вихід на сцену художнього життя поп-арту, засновники якого 
вирішили робити мистецтво з усього, що потрапляє під руку» [5, с. 53].  

Теоретичне обґрунтування цього принципу ми знаходимо в американського філософа Дж. 
Діккі, засновника інституціональної теорії мистецтва. Суть цієї теорії проста: витвір мистецтва є 
таким, якщо він отримав відповідне позначення в межах соціального інституту, відомого під 
назвою художнього світу, що складається з художників, критиків, співробітників музеїв, художніх 
галерей [4, с. 47-48]. Ця концепція відображає реальну практику в культурі країн євроатлантичної 
цивілізації, коли спочатку якийсь артефакт демонструється в якості твору мистецтва і, якщо на 
нього звернуть увагу й заговорять про нього саме як про твір мистецтва, він і справді стає таким. 

З цього часу і починає свій шлях у мистецькій сфері постмодернізм.  
Варто коротко вказати на ті принципи, спираючись на які, художники-постмодерністи 

створюють свої роботи, з тією метою, щоб співвіднести ці принципи з функціональними 
характеристиками класичної форми мистецтва, або мистецтва взагалі. 

Гра як характерна риса постмодерністського типу художньої культури.  
Характерною рисою художньої культури постмодернізму є ігрове ставлення до дійсності й 

відповідна до неї інтерпретація в художніх творах. Нагадаємо, що в класичній традиції гра також є 
важливим, хоча й не головним моментом естетичної діяльності, тобто неутилітарною, яку 
здійснюють заради неї самої і, яка доставляє, як правило, її учасникам і глядачам естетичну 
насолоду, задоволення, радість. Художня культура постмодерну, навпаки, багатьма дослідниками 
ототожнюється з грою, але грою безцільною, що не має кінцевого результату, грою, для якої 
характерний тільки безглуздий, нескінченний процес. Гра стала ключовим поняттям 
постмодерністського типу художньої культури. Однак постмодерністи актуалізують гру, яка 
доставляє не естетичну, а тваринну насолоду. Це виявляється в безлічі гепенінгів, перформансів, у 
яких безмежний плюралізм смаків і культур, безмежне маніпулювання будь-якими персонажами в 
підсумку утворюють художнє свавілля. Ж. Дерріда розвиває концепцію гри як гри повторення, що 
повністю замкнута в собі [див.: 6, с. 157]. У підсумку він приходить до гри відмінностей і «гри 
розрізнень», яку розуміє як нескінченне відкладання та вислизання. Ця постмодерністська 
інтерпретація гри лягла в основу методу деконструкції. 

Метою постмодерністських художніх творів оголошується ігрове ставлення до всього 
раніше створеного, а вищою цінністю стає новизна, здатна принести задоволення. Результатом 
зведення ігрового первня в абсолют стало заперечення вертикалі в системі культури 
постмодернізму. У цій культурі немає вищого і нижчого, більш досконалого і менш досконалого, 
будь-яка ієрархія підлягає позбавленню влади. Характеризуючи існуючий стан у цілому і в 
художній культурі зокрема, теоретик постмодернізму Ж. Бодріяр у «Прозорості зла» не приховує 
своєї іронії, що переходить у сарказм: «якщо спробувати дати визначення існуючого стану речей, 
то я назвав його станом після оргії. Оргія – це будь-який вибуховий елемент сучасності, момент 
звільнення у всіх сферах» [3, с. 11]. Проблема звільнення людини буквально від усіх обмежень 
піднімалася постмодерністами не раз, і, в кінцевому рахунку, на практиці, була ними 
абсолютизована. Цю ідею вони ставили в заслугу своєї теорії. Так, П. Козловські стверджує: 
«поняття постмодернізму є звільняючим, оскільки воно позбавляє від сталевих кайданів історії та 
доконечності» [8, с. 89]. Апологет постмодернізму настільки захоплюється вихвалянням 
постмодерністської теорії, що починає, вже в іншій своїй праці, поширювати постмодерністські 
ідеї на методологію науки: «Дедалі частіше зустрічається симулювання як науковий метод, наука 
стає дедалі більш фіктивною» [там само, с. 89]. Суть постмодерністської культурологічної 
концепції, на наш погляд, чітко висловив Ж.-Ф. Ліотар: «війна цілому» [10, с. 87]. 

Стильовий плюралізм як характерна риса постмодерністського типу художньої культури. 
Стильовий плюралізм – ще одна характерна риса постмодерністського типу художньої 

культури. Принципово нова постмодерністська картина світу формується на основі визнання 
множинності поглядів, поліфонії культурних світів. Існує стільки світів, скільки уявлень про них, і 
всі вони рівноправні. На думку Ж. Дерріди, основна форма постмодерністського самовираження – 
це колаж як один із засобів необмеженого розкриття «плюральної фантазії художника». Сучасне 
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мистецтво синтезує розрізнені образи і несумісні речі, виробляючи, на його думку, «новий смисл, 
який не може бути ні однозначним, ні стабільним». Іншими словами, постмодерністський тип 
художньої культури не бажає говорити «одним голосом»: за самим своїм стилем він покликаний 
бути непевним і неоднозначним. Аналізуючи погляди Ж. Дерріди, В. Арсланов справедливо 
зазначає, що в цілому його філософія і естетика – «розсіювання смислу» [2, с. 507]. 

Нагадаємо, що в класичній традиції колаж як технічний прийом – це монтаж у твори художньої 
культури різностильових об'єктів або тем для посилення загального ідейно-естетичного впливу. Однак 
постмодерністи цей прийом перетворили на один з основних методів побудови своїх художніх творів, 
спотворивши його можливістю нескінченних інтерпретацій. На противагу використанню колажу лише 
як одного зі способів досягнення естетичної виразності, художники-постмодерністи трактують його як 
щось самодостатнє, безуспішно намагаючись шляхом епатажу й контрасту різнофактурних матеріалів 
знайти нові способи збагачення художньої мови та естетичної свідомості. В результаті постмодернізм 
позбавив культуру колишньої символічної глибини. Репрезентації в мистецтві були замінені прямими 
презентаціями об'єктів, фактів, живого людського досвіду. 

Постмодерна ідея стильового плюралізму негативно відбилася на культурі в цілому та на 
художній практиці зокрема. Постмодерністський плюралізм, звів традиційну культуру до 
маргінального рівня і став характерною рисою сучасного мистецтва. Стосується це 
найрізноманітніших проблем, які досліджуються в мистецтві. Візьмемо, приміром, проблему 
людини в сучасній художній культурі. Як справедливо зазначає Є. Андреєва, в умовах культури 
постмодернізму «новий натуральний реалізм» до кінця 1990-х років стає визначальним способом 
розуміння людини та її місця у світі ... Це життя представляється архаїчним, маргінальним і 
вражаюче здатним до відтворення» [1, с. 333]. 

Еклектизм як характерна риса постмодерністського типу художньої культури.  
У всіх видах постмодерністського типу художньої культури присутня груба еклектика, 

тобто несумісне змішання стилів і жанрів, у літературних творах відсутні герої, послідовність і 
логіка викладу в постмодерністській літературі постійно порушується. Подібний еклектизм у 
культур-філософії постмодернізму отримав назву «пастиш» [див.: 14, с. 205]. Художник, який 
сповідує норми постмодерністської парадигми, прагне до того, щоб його душевний стан був 
відмінним від душевного стану «споживачів» його «творчості», оскільки постмодернізм 
проголошує інакшість і новизну. Саме для досягнення «новизни» постмодерністи-практики 
звертаються до пастишу. Найчастіше в постмодерністських арт-практиках можна побачити 
«вінегрет» з різних видів мистецтва. Все це потрібне для художника-практика 
постмодерністського спрямування тому, що його «художній твір» повинен шокувати. Шокування 
«споживачів» художньою культурою постмодернізму досягається за рахунок еклектики, коли в 
одному творі поєднуються непоєднувані елементи і стилі. Тож художній еклектизм 
постмодернізму, як і постмодерністська гра і постмодерністський плюралізм, слугують одній меті 
– зруйнувати у «споживача» традиційне гуманістичне ставлення до буття. 

Рішучий розрив з попередньою культур-філософською традицією.  
Художня культура постмодернізму вкрай суперечлива. З одного боку, на практиці – імітація 

всіх стилів минулого, а з іншого, в теорії – категоричне неприйняття, рішучий розрив з усією 
попередньою традиційною культурою. Так зване «шокування» у творчості художника-
постмодерніста досягається за рахунок глумління над традицією. 

В історії світової філософської думки класичного періоду відзначалася вкрай важлива роль 
традиції в художній творчості. Вона потрібна хоча б для того, щоб було від чого відштовхуватися, 
з чим вступати у плідний діалог. І представники класичної лінії в мистецтві до сьогоднішнього дня 
дотримуються цього принципу. В художній культурі постмодернізму будь-яка традиція 
оцінюється як неприйнятна. Понад те, традиція, як відомо, містить і національний дух (згадаймо 
культур-філософські ідеї Німецької класичної філософії). Однак у теорії та художній практиці 
постмодернізму національний дух піддається остракізму, всіляко проповідується «досвід забуття». 
Тому рішучий розрив із традиційною культурою – ще одна характерна риса постмодерністського 
типу художньої творчості та художньої культури в цілому. В основі постмодернізму лежить 
свідома відмова від фундаментальних ідей та ідеалів традиційної культури. Н. Маньковська 
конкретизує цю думку, підкреслюючи, що постмодерністський світогляд «несе на собі печатку 
розчарування в ідеалах і цінностях Відродження та Просвітництва з їхньою вірою в прогрес, 
торжество розуму, безмежність людських можливостей» [11, с. 10-11]. Але що постмодерністи 
пропонують натомість? Позбавити культуру від диктату розуму і традицій. 

Постмодернізм критикує принцип виокремлення базового, центрального поняття як 
основний принцип європейської культури Нового часу. Відсутність суб'єкта як центру, довкола 
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якого будувалося пізнання.  В результаті будь-яке знання і поняття стають відносними. На цій 
підставі постмодерністи доводять неможливість існування цілісної, універсальної системи. Саме з 
цією тезою пов'язана постмодерністська критика всієї попередньої культури. Однак, спираючись 
на досвід історії світової культур-філософської думки, нагадаємо, що під культурою слід розуміти 
історично формовану систему програм людського життя й діяльності, накопичуваний соціальний 
досвід, отже, постмодерністська «культура», позбавлена ідеалів, принципів, традицій, культурою 
не є, а перетворюється на чергове постмодерністське «бурмотіння» [15, с. 43]. 

Висновки. Характерними особливостями художньої культури постмодернізму є гра, 
стильовий плюралізм, груба еклектика (пастиш), рішучий розрив з усією попередньою культур-
філософською традицією, широке цитування творів мистецтва попередніх епох. Але пи всьому 
антиелітарному та програмному гуманізмі, для постмодернізму характерне те, що пересічний 
обиватель («споживач» цієї культури) береться в найбільш культурно й естетично нерозвинутому 
вигляді. Саме тому настільки актуальним стає питання порівняльного аналізу взаємозв'язку 
мистецтва і категорії прекрасного в історії світової філософської думки, в тому числі й теорії та 
практиці художнього постмодернізму. Важливо зрозуміти, як розв’язувалася проблема 
співвідношення мистецтва і прекрасного в системі культури минулого, що дозволяє порівняти й 
зіставити постмодерністську художню теорію та художню практику з тим, що було до них, тобто з 
тим, в якій формі існувало і як розумілося мистецтво в класичній традиції, давши тим самим 
адекватну теоретичну відповідь на постмодерністський виклик у сфері художньої культури. 
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Summary 

Marchyshak A, Kupchanko E. Essential Limits of Art in the System of Culture. The article considers the 
issues related to the classical tradition in understanding the relationship of art and beauty. It  analyzes the 
essential limits of art in the system of culture. The art in the culture, due to its shaped structure, satisfies the most 
important need for preservation, development and active affirmation of the social life, based on a true display, 
correct assessment of reality and transmission of received information. It is considered to be the principle, based 
on which, artists-postmodernists create their works to correlate these principles with functional characteristics of 
classical art forms. These principles include: gaming attitude to reality, stylistic pluralism, rough eclecticism 
(pasta), a decisive severance with all previous cultural and philosophical traditions, and wide citation of 
previous art periods. Keywords: simulacrum, art practice, postmodernism, artistic image, functions of the art, 
pop art, institutional theory of art, performance, pasta. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ФОРМИ СТАНОВЛЕННЯ  

ПОСТМОДЕРНОГО СУСПІЛЬСТВА 
 
Досліджуються соціокультурні чинники становлення постмодерного суспільства. Розкриваються 

головні тенденції науково-технічного прогресу, що призвів до появи постіндустріального суспільства. У 
сфері культури така глобалізація виявляється ще ширше й багатозначніше. Вона постає як тенденція до 
нівелювання національних культур, витіснення національних традицій і звичного життєвого ладу, 
розмивання культурної ідентичності. Сучасну культуру називають інформаційною, вказуючи на одну з її 
принципових відмінностей від культури попередніх історичних періодів. Постмодерністська культурна 
парадигма характерна також переосмисленням зв’язків між наукою і релігією, що трактується на 
сучасному етапі розвитку не як ворог науки, а як якісно інший – софійний, недискурсивний шлях осягнення 
істини. Ключові слова: глобалізація, бінарні опозиці, істина, когнітаріат, культура, меритократія, 
постмодернізм, софійність, сцієнтистська свідомість, плюралізм. 

 
Актуальність. Мабуть, у наш час немає настільки часто вживаного й, до того ж, більш 

туманного поняття, як постмодернізм. І справа не лише в його простоті, багатогранності й 
еклектичності, – адже постмодернізм пов'язується з широким колом явищ у різних сферах 
культури кінця ХХ століття: мистецтві, філософії, науці, політиці, – що вже саме собою створює 
труднощі в його інтерпретації. Основна проблема полягає у відсутності більш-менш чіткого 
уявлення про сутність постмодернізму, про те, що приховується за цим яскравим і чимось 
захоплюючим словом, яке так часто звучить у засобах масової інформації.  

Переважна більшість тих, які вживають цей термін, навряд чи розуміє його зміст, адже 
кожен намагається наділити його якимсь зручним для себе значенням. Виникає парадоксальна 
ситуація: «під вивіскою постмодернізму можна не лише ставити спектаклі та писати вірші, а й 
пекти млинці, носити екстравагантні костюми, займатися коханням і сваритися, а також 
зараховувати себе в попередники будь-яких уподобаних авторів з пантеону світової культури» 
[5, с. 3-7]. Постмодернізм став модним. І справді, модно бути як його прихильником, так і його 
критиком. І те, й інше однаково приховує відсутність більш-менш чіткого розуміння змісту 
цього терміну, як і того феномену, що ним позначається. А проте, проблема постмодернізму 
сьогодні є однією з найбільш обговорюваних у наукових колах уже упродовж, принаймні, 
чотирьох десятиліть. Тому вкрай важливо дослідити його сутнісні характеристики, час 
виникнення і роль у формуванні сучасної культури.  

Мета статті – всебічний аналіз культурних тенденцій у контексті європейського досвіду 
постмодернізму та з’ясування їхнього впливу на становлення суспільства постмодерну. 

Для досягнення цієї мети потрібно розв’язати такі завдання: дослідити глобалізаційні 
процеси і соціокультурні наслідки становлення постмодерної доби; охарактеризувати сучасний 
стан наукового дослідження проблеми постмодерну. 

Ступінь наукової розробки теми. Основу теоретико-методологічної бази нашої розвідки 
складають дослідження Р. Барта, І. Гассана, Ю. Жицінського, Д. Затонського, І. Ільїна, 
З. Краснодембського та інших авторів, які зробили значний внесок у вивчення цієї проблеми. 

Культурою постмодернізму є культура постіндустріального, інформаційного суспільства. 
Перші ознаки постмодернізму виникли в італійській архітектурі наприкінці 1950-х рр. ХХ ст. 
Трохи згодом вони з'являються також в архітектурі США, інших європейських країн і в Японії. До 
кінця 60-х рр. вони поширюються на інші галузі культури і стають більш стійкими. Як особливе 
явище постмодернізм досить чітко виявив себе в 70-і рр. 

Щодо більш точної дати його народження єдиної думки немає. Багато хто називає 1972 рік, 
але пов'язують його з різними подіями. Одні вказують на вихід у світ книги «Межі зростання», 
опублікованої «Римським клубом», у якій стверджується, що якщо людство не відмовиться від 
існуючого типу економічного і науково-технічного розвитку, то в недалекому майбутньому воно 
зазнає глобальної екологічної катастрофи [див.: 8, с. 158]. Англійський архітектор Ч. Дженкс 
називає дату 15 червня 1972 р., яка водночас є днем смерті авангарду і днем народження 
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постмодернізму в архітектурі, оскільки у цей день в американському місті Сент-Луїсі була 
підірвана частина кварталу, яка вважалася справжнім утіленням ідей авангардистського 
містобудування [див.: 6, с. 75]. Французький архітектор Ж. Бельмон пов'язує появу 
постмодерністської течії з енергетичною, а згодом і економічною кризами, що почались у 1973 р. 
Дехто відсуває дату до 1968 р., коли мали місце відомі травневі виступи студентів на Заході. 

У цілому 70-ті рр. стали часом самоствердження постмодернізму. Великий резонанс 
викликала поява 1979 р. книги французького філософа Ж.-Ф. Ліотара «Стан постмодерну», в якій 
багато рис постмодернізму вперше постали у найбільш радикальному і рельєфному вигляді [див.: 
7]. Книга викликала жваві суперечки й дискусії, які допомогли постмодернізму дістати остаточне 
визнання, надали йому філософського та глобального виміру й зробили з нього своєрідну 
сенсацію. Праця констатувала настання якісно нового етапу в історії культури Для його 
характеристики вживають різні визначення: суперіндустріальна, технотронна, інформаційна, 
телекомунікаційна культура, культура постсучасна, постмодерністська. Вже у цій різноманітності 
термінів виявляється складність, багатоманітність, неоднозначність «постмодерністського стану». 

У 80-і рр. постмодернізм поширюється по всьому світу, досягає вражаючого успіху і тріумфу. 
Завдяки засобам масової комунікації він стає модою, фірмовим знаком часу, своєрідним пропуском 
у коло обраних і посвячених. Разом з тим, хоча постмодернізм і став міжнародним явищем, 
найбільше його вживають стосовно Західної Європи, оскільки саме тут у найчіткішому вигляді мали 
місце попередні три епохи: Античність, Середньовіччя й Сучасність. На інших континентах епоха 
Сучасності часто виявляється розмитою, а в історії США відсутні Античність і Середньовіччя. 

Для позначення епохи, яка змінила Сучасність, поряд із терміном «постмодернізм» 
використовуються й інші: «постмодерн», «постсучасність», «пізня сучасність». Терміни 
«постмодернізм» і «постмодерн» більше підходять для культури і мистецтва, тоді як інші мають 
широший зміст і охоплюють суспільство в цілому. 

Слід зауважити, що далеко не всі визнають наявність постсучасності. Зокрема, німецький 
філософ Ю. Габермас вважає, що твердження про виникнення якоїсь постсучасності є 
необґрунтованими. На його думку, «сучасність – незавершений проект». Вона дала позитивні 
результати, далеко не вичерпала себе і в ній є чому тривати у майбутньому. Може йтися лише про 
виправлення допущених помилок і внесення поправок у початковий проект [див.: 12, с. 45]. 

Однак у прихильників постсучасності є свої аргументи і факти, хоча й між ними немає 
повної згоди. Зокрема, вони вважають, що постмодернізм – особливий стан духу, який може 
виникнути і реально виникав у найрізноманітніші епохи на їхній завершальній стадії. 
Постмодернізм у цьому розумінні постає трансісторичним явищем, він проходить через усі або 
багато історичних епох, і його не можна виокремити в якусь особливу епоху. 

Інші ж, навпаки, визначають постмодернізм як особливу добу, що розпочалася разом із 
виникненням постіндустріальної цивілізації. Видається, що ці погляди варті уваги. Справді, 
постмодернізм є перш за все станом духу. Однак цей стан триває вже досить довго, що дозволяє 
говорити про епоху, хоча ця епоха має перехідний характер. 

Постмодернізм співвідносить себе із сучасністю та протиставляє себе їй, тому й ключ до 
його розуміння варто шукати в ній. 

Найчастіше сучасність трактується у двох значеннях. У першому вона охоплює приблизно 
два століття і називається епохою Розуму. Вона починається наприкінці XVIII ст., разом з 
Великою французькою революцією, і означає практичну реалізацію капіталістичного, 
індустріального суспільства. У другому значенні початок сучасності відсувається ще на одне 
століття, до середини XVII ст., коли йшла розробка проекту майбутнього суспільства. Сучасність 
у цьому випадку охоплює Новий і Новітній час. Розширення меж сучасності видається цілком 
обґрунтованим, бо воно дозволяє скласти про неї більш повне уявлення. 

Справді, саме в середині XVII ст., наче відкриваючи Новий час, Ф. Бекон і Р. Декарт 
ставлять перед людством грандіозну мету: за допомогою науки зробити людину «паном і 
повелителем природи». Так починалося велике перетворення та підкорення природи, що 
спиралося на науку та становило зміст сучасності в її практичному вимірі. 

Р. Декарт розробив концепцію раціоналізму, в руслі якого формувалися головні ідеали та 
цінності західного світу. Він також висунув ідею культури, фундаментом якої повинні стати 
розум і наука, а не релігія. В цілому XVII ст. демонструє швидке піднесення науки, відбувається 
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перша наукова революція, зароджується науково-технічний прогрес, роль і значення яких 
виявляться справді доленосними. 

Зазначені тенденції набули подальшого розвитку в XVIII ст. – у добу Просвітництва. 
Філософи-просвітники, особливо французькі, ще більше підняли авторитет і значення розуму і 
науки. Крім цього, вони зробили виключно актуальним гуманізм епохи Відродження. Просвітителі 
розробили концепцію нового суспільства, ядро якої складали універсальні вселюдські принципи, 
цінності та ідеали: свобода, рівність, справедливість, розум, прогрес і т.д. Найважливішою рисою 
цієї концепції став футуризм, спрямованість у «світле майбутнє», в якому повинні взяти гору 
зазначені ідеали і цінності. Основними засобами побудови нового суспільства і досягнення 
світлого майбутнього оголошуються освіта і виховання. Вирішальна роль при цьому відводиться 
розуму – його прогресу і здатності людини до нескінченного самовдосконалення. Розум 
проголошується вищим суддею всього сутнього. 

Своїй програмі побудови нового суспільства просвітники надавали глобального значення. 
Вони вважали, що проголошені ними принципи, ідеали і цінності, завдяки прогресу розуму й 
освіті, охоплять усе людство, оскільки всі люди мають одну й ту ж природу, один і той же розум. 

Просвітники вірили, що розум забезпечить розв’язання всіх проблем і завдань. Вища 
форма розуму – наука – дасть раціональне пояснення законів природи і відкриє доступ до її 
незліченних багатств. Вона ж зробить «прозорими», зрозумілими міжлюдські стосунки, що 
дозволить побудувати нове суспільство на принципах свободи, братерства і справедливості. 
Такою ж мірою людина зможе, нарешті, пізнати саму себе, поставити всі свої вчинки і дії під 
свідомий, раціональний контроль. 

XIX століття стало часом конкретного втілення в життя просвітницьких ідеалів і 
цінностей, всієї програми в цілому. Вже на початку століття ставало дедалі більш зрозумілим, 
що буржуазно-капіталістичне суспільство, яке почало складатися, виглядає досить далеким від 
тих ідеалів, які були покладені в його основу, бо немає бажаних свободи, братерства і 
справедливості. Колишній поділ на стани поступився місцем не менше жорсткому поділу на 
класи з протилежними інтересами, що прирікає їх на непримиренну боротьбу між собою. Тому в 
середині століття з'явився марксизм, який проголосив пролетарсько-соціалістичний шлях 
реалізації просвітницьких ідеалів і запропонував більш радикальні, революційні способи їхнього 
здійснення. Однак і цей шлях приніс великі розчарування. 

У цілому можна сказати, що у XIX і XX ст. людство йшло від одного розчарування до 
іншого, марно намагаючись наблизитися до світлого майбутнього. В ході еволюції багато ідеалів і 
цінностей Просвітництва виявились або не реалізованими, або істотно спотвореними. Так, у XIX 
ст. експансія цінностей західного світу на інші континенти здійснювалася не через просвітництво і 
виховання, а за допомогою грубого нав'язування й насильства. Справжньою рушійною силою при 
цьому постає не цивілізаційна місія, а економічний і політичний інтерес. 

У результаті склалася колоніальна система, заснована на несправедливості, експлуатації та 
гнобленні. У XX ст. вибухнули дві світові війни, жахливі за масштабами лиха, відзначені 
варварським винищенням мільйонів людей, які зробили сумнівною саму думку про гуманізм. Крім 
того, людство пройшло через багато інших подій і випробувань, які глибоко змінили життя та 
світовідчуття людей. Два з них заслуговують на особливу увагу, оскільки саме вони багато в чому 
пояснюють феномен постмодернізму. 

Перше з них – економічна криза 30-х рр. ХХ ст. Це потрясіння викликало до життя фашизм, 
який у свою чергу породив Другу світову війну. Водночас криза змінила характер капіталізму і 
капіталістичного виробництва. Реальна небезпека соціально-економічної та політичної катастрофи 
змусила панівний клас піти на серйозні поступки і корективи. Завдяки цьому виробництво 
переставало бути виробництвом заради виробництва, його безпосередньою метою ставали не 
лише прибуток, а й споживання, в яке тепер включалася переважна більшість населення, що 
раніше в ньому не брала участі. 

Нова ситуація об'єктивно вела до зниження гостроти соціальних конфліктів і супречностей. 
Вона створювала цілком прийнятні для людини умови існування, які поширювалися на дві 
третини суспільства. Понад те, у Швеції робиться спроба побудувати суспільство «трьох третин», 
тобто суспільство, в якому всі мають гідні умови існування, що становить головну особливість так 
званого «шведського соціалізму». 
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Друга важлива подія – екологічна криза, що явно намітилась у 60-і рр. ХХ ст. Ця криза 
знецінила велику ідею перетворення та підкорення природи. Майже досягнута перемога людини 
над природою виявилася насправді уявною, піровою, рівнозначною поразці. Ця криза 
паралізувала, вбила колишній футуризм, спрямованість у світле майбутнє, бо це майбутнє 
виявилося занадто проблематичним. Також екологічна криза знецінила нововідкриті можливості 
суспільства споживання. Вона ніби отруїла позитивні й привабливі сторони такого суспільства, 
створивши ситуацію, схожу на бенкет під час чуми. Криза все зробила крихким і приреченим. 

Згадані й інші події та явища викликали перехід сучасності у постсучасність. Результатом 
осмислення змін, які відбулися в суспільстві та культурі став постмодернізм. У найзагальнішому 
вигляді він означає втрату віри в людину, гуманізм, розум і прогрес. У кожній конкретній сфері 
він виявляє себе по-різному. 

Науково-технічний прогрес, який постійно прискорювався впродовж останніх століть, до 
середини ХХ ст. досяг такого рівня, що це дало підстави соціологам дійти висновку: на зміну 
індустріальній цивілізації прийшла нова – постіндустріальна (Д. Бел, , Р. Арон, З. Бжезінський, 
Г. Маркузе). Відомий американський футуролог Е. Тофлер у книзі «Футурошок» (1970 р.) 
зазначає: те, що відбувається нині, – не просто промислова революція, а другий вододіл, який за 
значенням не менш важливий, ніж перший великий розрив історичної спадкоємності – перехід від 
варварства до цивілізації [див.: 10, с. 231]. 

Небувалий технічний прогрес створив основу для прискорення темпів економічного 
зростання. Д. Бел у працях «Кінець ідеології» (1960 р.) та «Грядуще постіндустріальне 
суспільство» (1976 р.) аналізує зміни, які відбуваються в сучасній економіці [див.: 1]. Розвиток 
електроніки, інформатики, біотехнологій породили якісні зміни в системі виробництва, привели до 
зменшення ролі важкої промисловості. Домінуючою сферою стала «економіка обслуговування». 
Це у свою чергу зумовило зміни у соціальній структурі суспільства: провідною соціальною 
групою стали не підприємці, бізнесмени, як і в індустріальну добу, а спеціалісти-меритократи 
(еліта точних знань), когнітаріат (математики, соціологи, економісти, інженери, науковці). 

Однією з тенденцій у культурі постмодерної доби є її глобалізація. Електронний зв'язок, 
«всесвітнє павутиння» Інтернету перетворюють світ на «всесвітнє село». Процес глобалізації 
виявляє себе у всіх сферах життя сучасного суспільства – економіці, політиці, освіті. Він має і 
позитивні й негативні наслідки (спроба найрозвинутіших економічних країн нав’язати свою волю 
країнам «третього світу», «американізація» економіки багатьох країн тощо). 

Та у сфері культури глобалізація виявляється ще ширше й неоднозначніше. Інколи вона 
постає як тенденція до нівелювання національних культур, витіснення національних традицій і 
звичного життєвого порядку, розмивання культурної ідентичності. 

Варто подивитися на цю проблему й з іншого погляду. Ще на початку ХХ ст. російський 
філософ М. Бердяєв трактував цей період історії як час, коли людський рід перероджується в 
людство. Єдність, на думку філософа, є чимось якісно відмінним від того, що може стати 
продуктом «культурного імперіалізму». Становлення істинної єдності культур передбачає не 
стирання цивілізаційних і культурних особливостей, а збереження самобутності, долучення 
автономних культурних утворень до широкого, багатовимірного діалогу [див.: 2, с. 215]. Саме на 
це звернув увагу відомий філософ і культуролог В. Біблер, порівнюючи сучасну культуру з 
дволиким Янусом, одне обличчя якого звернене «до себе», спрямоване у глибини власної 
самобутності, друге – до інших культурних світів [див.: 3, с.32]. 

Сучасну культуру нерідко називають інформаційною. Це визначення позначає одну з її 
принципових відмінностей від культури попередніх історичних періодів. 

Кожна доба в історії культури виробляє засоби не лише продукування, а й трансляції своїх 
здобутків. Так, доіндустріальна культура транслювалася через особистий контакт з іншою 
людиною, вчителем, мудрецем. З розвитком суспільства виник новий спосіб культурної трансляції 
– писемність. Культура стала «книжною». «Культура вуха», яка існувала у стародавньому світі, 
«культура ока», що сформувалась у добу Середньовіччя й утвердилась у Новий час, виробили 
певні форми розумової діяльності. Вони значною мірою зумовлені фонетичним алфавітом – 
системою, що складається з окремих елементів, здатних утворювати слова-поняття завдяки 
певному порядку поєднання та взаємодії. 

Сучасна культура – культура аудіовізуальна, комп’ютерна, «екранна». Інформаційна 
культура формує інший тип світобачення та світорозуміння. Світ електроніки вводить нас у 
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життєвий потік цілком і відразу. Ми змушені відмовитися від звички класифікувати факти, 
негайна інформація забезпечує співіснування в стані активної взаємодії всіх факторів оточення і 
досвіду. Ми ніби знов опинились у тому хаосі інформації, емоцій, почуттів, з якого вийшли кілька 
тисячоліть тому завдяки писемності. Нам потрібно в нових умовах знайти орієнтири для 
створення нової картини світу, утворити з цього інформаційного хаосу новий космос. 

Попередні культури були монологічними: вони ґрунтувалися на претензії володіння 
абсолютною істиною, котра уявлялася міфологічно-релігійною або сцієнтистською свідомістю, 
утверджувала абсолютну цінність тієї картини світу, яка була створювана нею. Хибність усіх 
інших «міфологем» не допускала діалогу з іншими ментальними системами і навіть своїми 
власними модифікаціями, що оголошувались єресями. Сучасна культура – діалогічна, 
плюралістична. Її діалогічність народжується в пошуках нового, без нерозумного руйнування 
старого, в бажанні взаєморозуміння, визнанні відносності істини, якою володіє та чи та форма 
суспільної свідомості. 

Важлива роль у цьому плюралістичному осягненні істини, безперечно, належить науці. 
Багато «абсолютних істин» розвіялось у сфері математичних наук. Однією з 

найактуальніших проблем математики стала проблема невпорядкованості, хаосу, випадковості, що 
розглядається як структурний елемент дійсності. 

Ера усталених істин закінчилась і в біологічній науці. 
Загадку людини намагається осягнути й сучасна психологія. Найважливіші її досягнення 

здійснюються у сфері дослідження підсвідомого, поведінки людини, проблем комунікації, теорії 
інформації, штучного інтелекту. 

Нові принципи і парадигми виробляє сучасна соціологія. Пильно вивчаючи нескінченні 
метаморфози сьогодення, вона розкриває зміни, зумовлені постіндустріальною добою, здійснює 
своєрідну рентгенографію сучасного суспільства, досліджуючи проблеми влади, соціального 
партнерства, соціальних конфліктів. Об’єктом її дослідження стає мода, масова культура. 

Формується нова модель історичної науки. Сучасна історія відмовляється від уявлення про 
всеосяжну історію та наголошує на тому, що історичний час не є лінійним, однорідним. Він має 
розколи, розломи, тому різні людські спільноти можуть перебувати в різних часах, у власних 
історіях. Відстань між цими часами й історіями може охопити лише філософія історії, яка 
ґрунтується на концепції «тривалих часових протяжностей». Одним із перших сформулював цю 
концепцію Ф. Бродель, автор книг «Матеріальна цивілізація», «Економіка і капіталізм» та 
«Історичні нотатки» [див.: 4]. Розвиваючи його ідеї, М. Фуко зауважує, що глобальний смисл 
історії розгортається навколо свого стрижня, яким виступає Дух, Ідея [див.: 11, с. 245]. 

Наголошуючи на великих досягненнях сучасної науки, зазначимо, що нинішня доба 
сформувала нову культуру науки, яка відмовляється від її сцієнтистського культу, проголошує 
ідею моральної відповідальності вченого, допускає пошук різних шляхів осягнення істини. Тепер 
рефлективне мислення уявляється не лише виявом раціональності – воно пов’язується з творчою 
інтуїцією, художнім, образним мисленням. 

Характерною рисою сучасності є те, що наука нерідко звертається до містичної традиції – 
найдавнішого типу свідомості. Фізики, які створюють картину світобудови, беруть контури своїх 
космогоній з індуїзму, хіміки відкривають зв'язок своєї науки з давньою алхімією, біологи і 
медики звертаються до тібетської «Книги мертвих», психологи у спробах пояснити фантоми 
свідомості переосмислюють практику шаманізму. 

Постмодерністська культурна парадигма характерна також переосмисленням зв’язків науки 
із релігією, що трактується на сучасному етапі розвитку не як ворог науки, а як якісно інший – 
софійний, недискурсивний шлях осягнення істини. Водночас осмислення ролі релігії в сучасній 
культурі не може обмежуватися лише сферою її зв’язків із наукою. Релігія, на думку багатьох 
сучасних культурологів, виводить людину за межі її іманентності, розкриваючи їй трансцендентні 
духовні цінності, що відображають цілісність світу і життя, мають універсальний характер. Отже, 
релігія постає засобом поєднання в культурі змінного, часового, спонтанного, індивідуального з 
вічним, стабільним, загальним, Абсолютом, який упорядковує емпіричну реальність. П. Тейяр де 
Шарден, М. Бердяєв та інші філософи ХХ ст. визначали сакральні витоки культури. Нинішній 
релігійний ренесанс – свідчення того, що втрата релігійної віри переживається культурою як 
втрата цілісності, смислу. 

Плюралізм, притаманний культурі постмодерну, сприяє формуванню нового мислення. 
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Культура постмодерної доби відмовляється від осмислення світу крізь призму бінарних 
опозицій – наука і релігія, знання і віра, що створювали картину світу в попередні епохи. 
Філософські категорії, основні поняття окремих наук, які становлять каркас «старого» мислення, є 
своєрідною сіткою, яку наш розум накидає на дійсність. Сітка здатна вловити лише ті властивості 
дійсності, що рельєфно виступають над поверхнею. В її вічка потрапляє більша частина життєвого 
матеріалу, який витісняється на периферію свідомості й концептуально не осмислюється. Це 
спричиняє двомірність пізнання, з одного боку, а з іншого – стає причиною того, що пізнання 
стикається із суперечностями, яких воно не здатне розв’язати. 

Обмеженість конфронтаційного мислення сучасній філософії вдалося подолати завдяки 
сформульованому нею принципу доповнення (компліментарності). Цей принцип засвідчує, що 
суттєві сторони певного явища можуть бути не лише протилежностями, а й різними 
взаємодоповнюваними його аспектами. Поняття компліментарності органічно доповнює закон 
єдності та боротьби протилежностей і відображає інший аспект світового буття, який стара 
діалектика ігнорувала. 

Бінарні опозиції в культурі попередніх епох становили своєрідний «центр смислу», 
створювали впорядковану модель світу. Модернізм закликав до руйнування цієї моделі, й на місце 
зруйнованої гармонії прийшов хаос. Завдання постмодерну – віднайти в хаосі новий космос, 
гармонію вищого порядку. Здійснити це завдання він намагається через деконструкцію – 
демонтування, подолання застиглих «метавідповідей», різноманітні відкриття та процес утворення 
впорядкованого розмаїття світу. 

Ж. Деріда, Ж.-Ф. Ліотар, американська Йєльська школа, найяскравіші представники 
практики деконструкції заперечують будь-які спроби зведення емпіричної різноманітності явищ, 
їх властивостей і характеристик до певного смислового ядра. Вони виступають проти спроб 
підвести цю різноманітність під певний загальний первень, дати «метавідповідь» на всі запитання, 
що постають перед людиною, котра прагне осягнути світ. 

Філософи постмодерної доби намагаються розширити діапазон наукового і філософського 
мислення ідеєю «методологічного сумніву» внаслідок утвердження нового виду теоретичної 
рефлексії, що дістав назву постмодерністської чуттєвості, суть якої полягає в застосуванні 
прийомів художньо-літературного мислення. В процесах мислення вони вбачають вияв законів 
риторики і метафори, отже, будь-яка галузь наукового знання – це художній «текст», «розповідь», 
яка повинна будуватись за законами «метафоричного есе», що дає змогу «вільної гри активної 
інтерпретації», реалізує резерви уяви та інтуїції. 

Нове мислення допомагає людині не лише створити нову картину світу, а й віднайти у 
цьому світі власний оновлений образ. 

Постмодерна доба заперечує концепцію модернізму, яка полягала у заклику до «звільнення 
від етики» чи до гедоністичного «занурення в життя». Як відповідь на «етичний вакуум» модерну 
формується нова філософія моралі. Її характерна риса – повернення до античної ідеї калокагатії – 
єдності морально досконалого і прекрасного. Одним із тих, хто «на античний взірець» осмислював 
проблеми людського буття, був французький філософ М. Фуко. На думку мислителя, антична 
мудрість, що навчала людину панувати над собою і надавати життю естетичної форми, допоможе 
й сучасній людині створити власну «естетику існування», власний етичний проект, виробити 
сучасне «мистецтво жити» і «техніку самоутвердження» [11, с. 363]. 

Модернізм сприймав людину істотою, в якій дух і плоть є автономними сферами. Дух, 
відірваний від плоті, стає безтілесним і перетворюється на привид у машині, а плоть, відокремлена 
від духу, – вампіром, перевертнем, звіром. Дуалізм тіла і духу призводить до того, що навіть 
любов, яка у всі часи була посередником між тілом і духом, шляхом одухотворення плоті, 
перестає бути сферою вираження духу, в ній починає домінувати фізична сторона – секс. Однак 
сексуальна революція, що стала наслідком подібної філософії, тепер сприймається як анахронізм і 
оцінюється поколінням «Baby-Boom» – дітьми часів сексуальної революції – негативно. 

Постмодернізм формує нову «філософію тіла», намагаючись подолати розрив між 
матеріальним і духовним, сприймаючи тіло як плоть, одухотворену життям. Антитеза «аскетизм – 
сексуальність» знімається внаслідок сублімації її у сферу людяності, любові. Культ родини, що 
відроджується в сучасному суспільстві, – вагома ознака такого морального перевороту. 

Сучасна моральна філософія захищає ідею самоцінності людської особистості. Людина – це 
монада, вона єдина, унікальна, неповторна й належить не лише світові іманентному, а й 
трансцендентному. Духовне просвітлення, перетворення, «преображення», про яке говорить 
християнство, належить до головних цілей людського життя. Його найвищою цінністю 
проголошується не орієнтація на успіх, а досягнення ідентичності, самореалізація, можлива лише 
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за умов свободи. Модернізм трактував свободу як можливість вибору: чим ширша ця можливість, 
тим людина вільніша. Постмодернізм уявляє свободу як вибір не стільки з великої кількості 
можливостей, скільки вибір найістотнішого для цієї особистості. Саме це зазначає англійський 
філософ К. Поппер у праці «Відкрите суспільство та його вороги». Відкрите суспільство, на його 
думку, – це суспільство, що забезпечує кожному змогу виявляти індивідуальність, свідомо 
приймати рішення і нести за нього відповідальність. Сучасна людина – той розкутий Прометей, 
який має застосувати могутність і розум для того, щоб у поєднанні зі світом і Духом увійти в нову 
епоху історії [див.: 9, с. 225]. 

Висновки. Отже, своїм виникненням постмодернізм зобов'язаний модерну з його культом 
раціонального знання і технічних перетворень, упевненістю в поступальному розвитку суспільства та 
нескінченному прогресі людства. Однак до 1970-х рр. екологічна криза, економічний застій, кризовий 
стан у культурі породили уявлення про «кінець історії», тупик технократії і навіть про вичерпаність 
фундаментальних наукових досягнень. Так завершилася епоха модерну. На зміну модерністським 
уявленням прийшло нове світовідчуття, яке виступило проти оптимістичної віри у технології, в 
можливість передбачення майбутнього, позитивні перспективи розвитку світу. Зсув духовних 
орієнтирів поставив людину на грань хаосу; вона починає відчувати, що тільки сама відповідає за своє 
буття, і це визначає головну цінність життя. Саме це світовідчуття отримало визнання в його 
новітньому значенні – понятті «постмодернізм», що перекладається як «постсучасність». Культура 
постмодерну має масштаби глобальних зрушень у художній свідомості людства другої половини 
ХХ – початку ХХІ ст. Вона вже зробила і продовжує робити значний внесок у скарбницю світової 
культури та мистецтва. І це означає, що скарбниця світової культури ніколи не спорожніє.  
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Summary 
Vozny I., Karpyuk V. Socio and Cultural Forms of Postmodern Society Formation. In the article the socio-

cultural factors of postmodern society formation are considered. It is analyzed the scientific and technological 
progress that led to the emergence of post-industrial society. In the field of culture, such globalization is even wider 
and ambiguous. It appears as a tendency towards leveling of national cultures, national traditions and usual way of 
life, the erosion of cultural identity. Modern culture is often called informational. This definition indicates one of its 
fundamental differences of culture of earlier historical periods. Postmodern cultural paradigm is also characterized 
as rethinking relationships of science with religion that is considered on the current stage of development not as an 
enemy of science but as a qualitatively different - sofine, non-discourse way of understanding the truth. Keywords: 
meritocrate, cognitive, postmodernism, globalization, scientistic consciousness, sofine way of understanding the 
truth, pluralism of postmodern culture, binary oppositions. 
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АВАНГАРДНІ ЗАСАДИ ФОРМОТВОРЕННЯ  
В ХУДОЖНІЙ КУЛЬТУРІ ХХ СТОЛІТТЯ 

 
Досліджується специфічний ракурс культури, процес культуротворення, специфічне мистецтво, про 

яке ніяк не можна сказати, що воно стоїть на передньому плані мистецьких обріїв. Навпаки, воно 
тотально архаїзуюче за своїми засадами, напрямом культуротворення. Номінація “авангард” не дуже 
вдала, більш адекватна характеристика – “модернізм”. Знищуючи попередню культуру, авангард 
знаходить протосубстанцію у вигляді простих евклідових ліній, точок, площин, платонових тіл, відомих ще 
в часи античності. Межовість, інвертивність, трансгредієнтність – це ознаки постмодерну, але вони 
народилися в модернізмі, не в архітектурі, а в скульптурі, в проміжних, концептуальних формах дизайну. 
Ключові слова: культура, авангард, модернізм, постмодерн, мистецтво, естетика, дизайн. 

 
Створити художній всесвіт вдається не всім, а лише тим, хто своїм творчим пошуком, 

вдачею створив світ над світом, або створив Царство Боже на землі, як зазначав К. Малевич. 
Мистецька метафізіка – це художння метафізика, яка говорить, що художник шукає пракоріння, 
але ці пракорені він раптом не побачив, як не побачив Трою Г. Шліман, відкинув її і, занурившись 
ще глибше, назвав світ до Трої троянською культурою. Теж саме відбулось і в так званому 
авангарді. Митці пройшли поза теургізмом, віталізмом і драматизмом синтетичної творчості 
стилю модерн, вони його не добачали і не хотіли добачати, вони бачили його лише як поверхневу 
зовнішню реальність. Так, стиль модерн тривалий час у радянському мистецтвознавстві вважався 
“занепадницьким”. Авангардні митці “бачили” модерні інновації та занурились у протомодерн – у 
неоархаїку як формотворчий принцип.  

Мета статті – довести, що авангард, який тривалий час у культурі соцреалізму називався 
“формалізмом”, і нині, коли політичний устрій, тоталітарний дизайн вважається авангардним 
витвором мистецтва, цікаво побачити тотожність та інваріантність авангарду політичного, 
ідеологічного, мистецького. Ми акцентуємо увагу на мистецькій метафізиці, на пошуку 
персоналізму та космологізму творіння, ідеологічно примусової реальності соціуму, в якій 
поступово винищувалася духовність і поступово вмирали всі – авангардисти і ті, хто називав себе 
“реалістичними” художниками. Це трагедія культури, її не слід замовчувати і не варто 
спекулювати на цій трагедії.  

 Авангард було побудовано саме тими людьми, які вийшли із села, які не встигли схопити 
високої витонченої культури. Саме тому вони її так легко зламували, утворювали нову сучасну 
реальність. Це теж було царство Боже на землі, адже інше, ніж у стилі модерн. Це був інший світ, 
інше царство, яке пройшло крізь знищення, креацію як принцип формотворення. Сам креативний 
вимір твору нагадує Боже творіння, адже він був архаїчнішим, аніж у стилі модерн. Це 
парадоксально. І це “пересування” стилю модерн попереду авангарду вельми несподіване. 
Авангард культурологічно стоїть перед стилем модерн, адже хронологічно виникає пізніше.  

Вся драма просторової та часової інверсії – це драма метафізики як певної стратегії, яку не 
можна назвати ані традиційною, ані прогресистською, бо художник завжди говорить про те, що 
вічно існує як вирок долі, вчинок, вдача. В цьому весь смисл і вся цінність авангарду. Саме тому 
він є стилем, великим стилем, який існує не в межах полістилізму, а є моністичним мистецьким 
витвором доби. Метафізика на відміну від мистецтва осягалась як інтуїтивне прозріння глибин, як 
занурення в ту протосубстанцію, яка не трансформується, не з’являється і не є наявним світом. 
Тому всі пророки авангарду певною мірою так легко йшли на те, щоб руйнувати, розхитувати 
попередню культуру і так важко конструювали свій образ. Нікому легко не давалося створення 
світозабудови – ні Малевичу, ні Браку, ні Пікассо, ні Кандинському. 

Якщо почитати В.Кандинського, переглянути його твори, спогади, то варто зазначити, як 
важко він ішов шляхом так званого “розпредметнення”, позбавлення предметності світу та 
виникнення того, що називається “абстрактне мистецтво”. Приблизно той самий шлях проходив і 
К. Малевич від постімпресіоністського живопису до безпредметності. Вся ця драма пошуку 
безпредметного мала свої імена, горизонти, конфігурацію здійснення. У цілому вона закінчувалася 
майже у всіх трагічно. Трагедія Пабло Пікассо – в його руйнівній силі мистецького пошуку. 
Гертруда Стайн писала, що, знищуючи все довкола себе і всіх довкола себе, він знищував і себе. 
Трагедія К. Малевича полягала в тому, що він намагався утворити світові метафори, 
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гіперболізував їх у міфологеми, а міфологеми ставали власним міфом митця, який мав адекватну 
зображувальність, але не мав філософії. Метафізика мистецтва існувала, а філософії не було. За це 
йому ніхто не може докоряти – він не був філософом.  

Пророцький пафос, метафізика авангарду – це інтуїтивне осягнення архаїчних глибин, воля, 
міцність, сила і молодість. Дуже рідко хто з творців дожив саме на такій хвилі творіння до 
старості. Можна порахувати постаті, адже творчі настанови мімікрували, трансформувалися, бо 
доба авангарду швидко закінчилася. Ця стилістична ніша культури замінюється культурою 
тоталітаризму. У К. Малевича це зазіхання за межі планети, за край небосхилу, всесвіту людини. 
Це щось несподіване, дивовижне, універсальне, пророцьке і разом з тим по-дитячому наївне, 
хитке, що не може знайти своїх обріїв і своїх меж. Дивно, що вербальний дискурс авангардних 
митців був набагато більш агресивним, ніж їхні зображувальні практики. Мистецтво зображення 
К. Малевича, наприклад, зберігало традиційну кольорову гаму, ту, що походить від ікони, 
зберігало іконографію, яку можна реконструювати як іконографію іконописання.  

Вербальний дискурс К. Малевича більш епатуючий, він розривав зв’язок із попереднім 
мистецтвом і малював мистецтво майбутнього. Футурум розумівся суто як пророцтво і як 
місіонерська інтуїція царства Божого на землі. "Звідси я роблю висновок, – пише Малевич, – що 
архітектура в принципі є чистою художньою формою архітектоніки і що в цій чистій формі 
покоїться царство Боже на землі, яке доступне тільки нашому спогляданню. Проте певний час ми 
не можемо використовувати його для будь яких цілей, оскільки все, що слугує для 
використовування, не може походити від царства Божого на землі або на небі” [1, с. 127].  

Ми бачимо, що царство Боже було досить своєрідним – це не утопія політичних релігій, 
ідеологія комуністичного зразка, а утопія мистецька – це праксис митця, який намагався, як і у 
Бердяєва, перетворити небо й землю на нове небо і нову землю, але за допомогою архітектури 
чистого мистецтва. "Чистота" була небездоганною, бо вона все одно спиралася на стару 
космологію і на евклідову геометрію. 

Так, наявний достатньо агресивний синтаксис, достатньо агресивна конотація вічної людини 
і сьогоднішніх інновацій, але ми можемо побачити, що є й інший зворотний бік цих порівнянь. Усі 
увічнені, інваліди, однак, у старину вважалися святими людьми. Ця метаморфоза на глибинному 
рівні авангардної метафізики зачіплюється К. Малевичем, і в певний час він скаже, що культура – 
не перукарня, а всесвіт мистецтва, справа людини, яка позбавилась утилітарних фізичних спонук, 
хоча вона інвалід за суспільними нормами, вже не функціонує так, як потрібно. Адже цей інвалід 
суто метафізичний, суто духовний.  

У четвертому томі творів К. Малевича зібранні статті, які досить своєрідно підкреслюють 
пізній період його творчості, де він спирається на величезний досвід свого супрематизму як 
вибурювання життєвого вчинку, який долався цілим життям. “Звільнення речей від вчорашніх їх 
родичів – завдання праці та мистецтва. Енергію сьогоднішнього не можна втиснути у вчорашній 
день, не можна до коляски причепити мотор, потрібно її поміняти, а той, хто хоче бачити 
сьогоднішню річ, повинен бути вільним від самої речовинності, тобто безпредметним. 
Стверджувати вчорашні форми означає носити грим або маску, не показуючи свого обличчя, жити 
однією площиною у своїй свідомості, бути актором, який ніколи не бачив свого обличчя, бо він 
уявляє, зображує обличчя минулого, або майбутнього” [2, с. 147]. 

Більше про культуротворчу реальність авангарду говорить особисте листування, листування 
Богів-деміургів нового світу. Листування говорить про те, наскільки вони важко жили, наскільки 
їх світ був страждальним, понад те, будувався за християнським зразком, мученицьким, наскільки 
вони були віданні своєму ейдосу, космосу своїх ідей. Фактично це були катакомби нової культури 
у реаліях ХХ століття. Здається, що листування К. Малевича з М. Гершензоном і з Е. Лисицьким – 
це є саме той досвід, який дає можливість побачити ще одну лінію страждального дискурсу тиші 
та мовчання, яке існував як христологія людини, за М. Бердяєвим.  

“Дорогий Казимире Севериновичу, давно кожен день я хотів Вам написати, а от врешті-
решт тільки зараз це зробив. Мені важко і не можу описувати моє життя за цей час, як ми 
розлучилися. Не так ми живемо, як знаємо, а повинні були б, і знаю, що могли б. Усе виходить 
навпаки. Дорогий друже, я думаю, що це так і є, ми прожили у Вітебську дуже хороший, дуже 
піднесений і дуже тривалий час. Тепер я це особливо гостро бачу. Зараз нема ні простору, ні часу. 
Душі ходять. Привиди дуже бліді, і пики навкруги. Адже пульс мій колотиться і дивлюсь, що він 
щось та робить. Ось він організував з Еренбургом журнал. Як бачите, “Річ” – це утвердження 
нового мистецтва, і якщо він буде не кристалічний Уновіс, то я один, а натискує весь світ, і так 
важко, що не стримати зжатими руками, адже щось крізь пальці просочується (це може і власна 
кров)”, – пише Е. Лисицький [3, с. 294].  
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Знов ми бачимо густо метафоричний дискурс, який говорить про талановиту людину, яка 
вже в еміграції створює новий світ у світі, що є абсолютно чужим. І цей новий авангард не є 
настільки новим, щоб не відчути, як дві страждальні душі мають потребу бачити і чути одна одну. 
К. Малевич пише Е. Лисицькому з Вітебська в Берлін 4 липня 1922 року. “Лазарю Марковичу, Ви 
не зрозумієте мого мовчання; справи змінюються, то сидиш то ходиш; раніше все лише ходив. Сил 
немає, щоб переглянути свої роботи. Дуже б Ваш гонорар мені не завадив. Наприклад. За квадрат 
би надіслали “ару” за круг “Нансена”, а для звиклої до сидячого життя людини це було б дуже 
чудово, але для мене такий гонорар є певне диво. Не знаю, як для Вас ці чудеса чим вдаються. 
Ліквідацією всієї редакцією майна, або ж Вам лише на здоров’я піде. Якщо чудеса без шкідливі, то 
надішліть на Петроград, Карпова, вул. Літераторів, д. 19, кв.12 на ім’ я Михайла Васильовича 
Матюшина для мене. Але тільки через “ару”, інакше все загине, знаю, як Нансен іде, через які 
руки. Потерпаємо від жахливого голоду. Я на краю загибелі, а Хлєбніков лежить уже паралічем 
розбитий. Здається привезуть його в Петроград. Жорстка навала чиновників на нас, здається, що 
головний ганебник Давид Штеренберг і К. До зустрічі, К.Малевич. 4 липня, до п’ятнадцятого 
серпня буду у Вітебську. Хлєбніков помер. Геть усіх чиновників,, що вдавлюють, тих хто 
підтримують їх. Помер 28 липня, замучений голодом. На черзі Татлін і я” [3, с. 296].  

Тон цього листа настільки виснажливо проникливий, настільки песимістичний, що не 
віриться, що саме ця людина (це 1922 рік, а помер він 1935 року) писала “Супрематизм”, написала 
ці дивно буйні маніфести. Це людина, яка не може подолати бар’єри чиновницьких знущань, а 
чиновниками є теж художники.  

Виникають, так звані, мистецькі угрупувування, спілки, де чиновники стають настільки 
амбіційно, ідеологічно та авторитарно діючими, що фактично держава має в своїх руках ще одну 
гілку втручання у творчість. Саме мистецтво себе ж контролює, саме мистецтво себе рецензує. 
Мистецький праксис стає рефлективним в ідеологічному вимірі, і ця надмірність рефлексії як 
ідеологічний тиск, як самознищення – це теж є авангард, це теж своєрідний досить гострий 
стержень культуротворчості, який ніхто не помічає. Виникає зворотний рух, опір. Цей опір 
розбудовував таких величезних духів і титанів, які змогли здійснити свій світ, яким вдалося 
створити “планіти”, “проуни”, “архітектони”, “супрематони” й ін. 

Цікаво, що Е. Лисицький, дискутуючи з К. Малевичем, займає своєрідну метапозицію в цій 
складній рефлективній ситуації. “Тому наша рівновага в різних становищах різна, – пише він. – 
Мене, наприклад, не турбує становище пророка будь якого ІЗМу (наприклад, Проунізму). Адже я 
Вас, Ваше пророцтво дуже ціную, і Ваші послідовники лякаються Вашої особистості. Я трактую 
наші взаємини в плані зростання сучасних наукових методів...” [3, с. 300]. 

Метафізика авангарду відбувалась як пророцький дар відкриття, фантастична єдність 
всесвіту і людини, де людина зазіхає побачити те, що існує за обрієм планети земля і всесвіту, але 
сама вона не може подолати голоду, є страждальною істотою і переносить життя як муку. 
Страшенно важко вмирає К. Малевич від раку, його останнє фото – це образ християнського 
мученика. Сам акт його поховання, метафізична труна перетворюється на якись жахливий театр 
останнього пророка авангарду. Залишається фото, зроблене М. Суєтіним, як відбувалося 
винесення тіла з Будинку Архітектора в Москві. Ми бачимо натовп людей, бачимо роботи, 
розвішані по стінах: хрести, кола, квадрати, евклідову, неевклідову геометрію ХХІ століття.  

Авангард як акт культуротворчості – це певний вибір долі і це титанізм, який мав зворотний 
бік. Зворотний бік – це епатуючий вербальний дискурс, це руйнування, ніщовіння, надмірна 
креативність, тоді як креація зображувальна була цілком культурно означеною, бо авангард ще не 
порвав зв’язків з класичною культурою. Його деструктивні первні були меншими, ніж у 
постмодернізмі, хоча феноменологічно він визначив образ заперечення класичного мистецтва. 
Визначив абсолютно та категорично. Можна вважати роботи К. Малевича, Е. Лисицького, 
В. Єрмілова й ін. неперевершеними зразками протодизайну ХХ століття. 

Своєрідний образ авангардної Москви створює Вальтер Беньямін. Це його екзистеційний 
проект життя, або коли ми говоримо про мистецтвознавців, хто просто описує мистецтво і невдачі 
їхньої справжньої долі, то тут людина захоплена, закохана, яка потрапляє в Червону Москву. 
В. Беньямін скуповує ляльки і пише щоденник. Навіть фото тих часів, ляльки, яких він привіз цілу 
валізу з собою в Берлін, його трактат про мистецтво у вік репрезентації чи трансформації світу, 
коли екран трансформує реальність, відкриває ще один бік авангардного протодизайну.  

Зараз взагалі завдяки комп’ютерній програмі Photoshop можна зробити все що завгодно в 
проектному середовищі. Тоді ж цього не було, звичайно, але ж сама трансформативність уже 
з’являється. Так, якщо раніше говорили про образ, про етос, про ідеал, про креативність, про 
парадигми проектування, то зараз говорять про репрезентацію – настає криза репрезентативності. 
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Втім, якщо криза настала, вона тут же заміщується, заміщується кінематографом. Це гострий 
монтаж атракціонів, це титри. Фактично кіно було монтажем фотокарток, монтажем кадрів, потім 
поняття кадру мімікрує, розтягується. Кадр – це та одиниця сприйняття, що є цілісною. Але 
раніше це був кадрик кіноплівки. Існує багато досліджень, наприклад, Михайла Рома про монтаж. 
Він сам прекрасний режисер, випустив багато учнів ВГІКу, в тому числі й А. Тарковського. Ми 
можемо сказати, що ХХ століття можна взяти в один кадр, в одну рамку, яку можна пов’язати з 
тим, що це інтенсивна метрика злету вгору. 

Верхівку модернізму ХХ століття не можна уявити без Івана Леонідова. Його проекти 
настільки оригінальні, а споруди настільки прості, що навіть і зараз вони виглядають надзвичайно 
екстравагантно. Є відомості, що він не побудував за своє життя майже нічого, адже видавав 
проектний журнал. Майже кожен місяць або квартал з’являлися його проекти, він був відомий на 
весь світ і фактично він створив цілу добу або еру модернізму. Залишилося фото, де він у білому 
капелюсі, поруч люди, всі красиві. На чорному білим накреслено обсяги архітектурних форм.  

Це логіка ясних, поетичних дивних простих істини і водночас це платонівські тіла, космос, 
всесвіт. Все це перейшло в дуже багато різних об’єктів. І найвидатнішими з них є об’єкти 
Костянтина Мельникова. Якщо подивитися на його павільйон “Махорка”, на павільйон СРСР у 
Парижі, павільйон критого ринку в Москві, то це дизайнерські маніфести нового мислення, це 
горизонтальна “скануюча діагональ”, ви можете побачити її в розрізі. Це прості форми забудов 
павільйоного типу. Ця скануюча діагональ є інноваційним кроком, абсолютно новітньою 
дизайнерською конструкцією. Це не архітектура, це вже дизайн, хоча це павільони. Дизайн у такій 
динамічній формі перемагає як забудова, як маніфест, концепт, коли відсувається час і простір. Це 
той креативний вибух, який дає інновацію, що розгортається в чудових проектах Мельникова. 
Його батько і мати прості селяни, а він став велетнем такого масштабу, якого зараз важко з кимось 
порівняти. Це один із фундаторів мислячих філософів-дизайнерів, дизайнерів сьогодення.  

Всі його роботи мають вигляд певних маніфестів. Маніфестів пластичних, лінійних. Так, 
“діагональ, що утворює танок”, або “консоль, яка піднята над поверхнею ” – це клуб Русакова 
(Будинок культури імені І. Русакова у Москві) – нині сприймається як абсолютно сучасна споруда. 
Його роботи увійшли у світ, роботи стали взірцем, який залишається в основах архітектурного 
проектування. Врешті-решт він створює свій власний будинок, де над входом пише “Архітектор 
Костянтин Мельников”. Уже план вражає лапідарним рішенням – два циліндри з’єднані так, що 
два поверхи перетікають один в одного. Опалення теж вирішено оригінально: внизу підігрівається 
вода, пара піднімається повітреводами по стінам, підігріває стіни і так у домі завжди тепло. 
Наскільки це новітня й сучасна ідея – не вода, не якість водопроводу, який ржавіє, а тепле повітря 
циркулює і створює опалення.  

Можна сказати, що автор робить певну революцію, що допомагає перевести житло на новий 
рівень. Дивно в плані проектного рішення виглядають прорізи вікон, вони нагадують бджолині 
соти, вони абсолютно несподівані. Тут ми можем порівняти цей пластицизм лише з капелою 
“Роншан” Ле Корбюзьє, інтер’єр якої нагадує простір світлового променистого візерунку, адже це 
не власний будинок. Дім Мельникова будувався з цегли, всі стадії будівництва можна трактувати 
як певний каркас обсягів. Коли заходиш в середину, то враження наскільки несподівані, що 
відчуваєш, наскільки цей простір чудовий. Аналізуючи зазначене, архітектор виглядає як 
Драматург-дизайнер, Бог якогось свого всесвіту, в якому він створює можливість творити, жити і 
бути дизайнером над світами, це "Бог над Богом", так сформулював цю парадигму П. Тілліх. Ми 
будемо про це говорити коли перейдемо до постмодерну. Але твердження «світ над світом» 
дозволяє творцю та глядачеві жити у мистецькому творі.  

Проект пам’ятника Христофору Колумбу – це своєрідний образ, образ маяка, образ 
планетарної споруди. Він нам нагадує зараз космічний корабель, у якому можна полетіти в інші 
світи. Тобто ми відчуваємо, наскільки архітектура К. Мельникова динамічна, дивна і разом з тим 
красива. Його творчість, однак, достатньо складна при простоті й лапідарності маніфестації думки, 
це творчість дуже напружена. Роботи досить експресивні. Вони акумулюють у собі величезний 
потенціал культури. Відчувається, що цей архітектор має класичну мистецьку освіту, пройшов 
школу модерну і створив певну театралогію архітектури.  

Для цієї архітектури добре підходить метафора С. Ейзенштейна – “злетність”. Людина існує 
над світами, це людина-птах. Саме, як Хлєбніков, він вважав себе птахом, то вилітав з пташиної 
зграї і вимушений був зараз жити ось тут, на цій землі, то створював новий неперевершений 
креативний проект. Ці люди-птахи, які створювали ці проекти, люди-мрійники, які створювали 
палаци майбутнього, жили утопією. Це модернізм, а не авангард. Чому модернізм? Тому, що тут 
немає тієї простоти, ясності архітектонів і планітів Казимира Малєвича, а є вже досить насичена 
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драматична дійсність, яка починає створювати комунікацію з тією культурою, яка вже довкола. 
Виникає поштовх до стилю бароко.  

Після цього відбувається злам. Архітектор Вальтер Гропіус уже в будинку Баугаузу 
загогстрює логіку прямого кута. Бройєр Марсель – архітектор, який у Баугаузі займався меблями, 
дуже своєрідний конструктор, який робив меблі в 30-і роки у ракурсі своєрідних шедеврів. Герріт 
Рітфельд і Марсель Бройєр – це два архітектори, які робили меблі і разом архітектуру. Це вже пряма 
маніфестація модернізму. Так, меблі модернізму, які несуть логіку прямого кута, вже цілком 
відрізняються від гнучких організмічних форм стилю модерн. У цей час саме в Баугаузі займаються 
багато пластмасою, пластичною обробкою паперу, а текстильний дизайн набуває достатньо 
розвинутих форм, де можна побачити вже прості ясні фігури орнаменту, які переходять у текстиль.  

Німецькі художники, які сприяли розвитку дизайну, створюють два напрями – дизайн як 
технічна сфера і дизайн як суто проектна реальність. Технічна реальність пов’язана з промисловим 
мистецтвом, з текстильним дизайном, з меблями і тим мобільним середовищем, яке відрізняється від 
архітектури. Проектна реальність так само, до певної міри, є дизайном тотальної ідеї, світозабудова 
завжди існуює в проектній реальності. Сам дизайн як техногенна реальність є другорядною 
частиною цього проектного процесу і фактично відзеркалює всі ті ідеї, що існували як проекти.  

М. Ван дер Роє захоплювався тим, що робив скло дзеркальним. Так, коли людина бачить у 
дзеркалі хмарочоса відображення вулиць, ландшафту, неба, то це теж певне середовищне бачення. 
Це є тотальна візуалізація середовища, яка ефект дзеркала перетворює на ефект містобудівного 
значення. Регулярність – ознака всіх модерністських міст. Ефектні ракурси хмарочосів теж є 
ознакою всіх модерністських міст. Ракурси людей на світлинах, які створює О. Родченко, теж є 
збільшенням людини та її перетворенням на певний хмарочос. Тобто ми бачимо, наскільки 
визріває та тенденція, яка потім у постмодерні стала називатись “орнаменталізмом”.  

Орнаменталізм модерний, тобто еалежить до стилю модерн, виборюється як певна 
структурованість решітки, структурованість констант або структур розподільчого простору в 
плані, або на стіні будинку. Вже потім ця структурованість перетворюється на візуальну агенцію, 
яка трансформує вже образ людини і дає фактичне уявлення про самодостатнью картинність, про 
ту оптику, про яку говорить Вальтер Беньямін, яка була відкрита в кіномистецтві.  

Оптична картина, ракурс, трансформація образу, оптична конструкція (патерн) і водночас 
трансформація конструктивних елементів створює паліатив орнаменту. Але орнамент не 
вибуховий – рослинний, динамічний, який існував як аналог часовості модерну. Втім орнамент як 
конструктивна даність – це вже модерністська інновація. Можна сказати, що рельєфи В. Татліна 
поруч із баштою 3-го Інтернаціоналу і поруч з міфологемами зі скла та металів Наума Габо 
виглядали дуже і дуже сучасно. Динамічна архітектура або скульптура Антона Певзнера розкута, 
але зараз вона вже здається штучною, це вже машинерія і нагадує якісь вправи з нарисної 
геометрії. Тобто поруч із пластицизмом і орнаменталізмом назріває експресивний динамізм 
візуального ґатунку, який ми бачимо у того ж Фернанда Леже.  
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Summary 

Barna N. Principles of Forming the Avanguard in the Artistic Culture of the XX Century. In the article 
the specific perspective of culture, perspective of culture, a specific art that can not be linked to the fact that it 
stands in the foreground artistic horizons. On the contrary, it is totally arhayizuyuchym, in its principles, direction 
of culture creation. Nomination "vanguard" is not good, is the most successful nomination "modernism". 
Destroying previous culture garde protosubstantsiyu is as simple Euclidean reality: lines, dots, plane, Platonic 
bodies that were known in times of antiquity. Mezhovist, invertyvnist, transhreyentnist – a sign of postmodernism, 
but they were born in modernism, not in architecture and sculpture, in intermediate forms and design. Keywords: 
culture, avantgarde, modernism, postmodernism, art, aesthetics and design.  
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СУЧАСНИЙ МАРКЕТИНГ: ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІЙ РАКУРС 

 
Система глобального освітнього маркетингу надає можливість здійснити процес систематизації 

та гомогенізації соціокультурних стандартів освіти, створивши умови для розвитку національної системи 
освіти, орієнтованої на культурний зміст, ціннісні пріоритети, форми педагогічних технологій, які 
домінують або в окремому суспільстві, або у світі. Розширення соціальних функцій маркетингу та його 
освітнього складника в сучасних умовах пов’язане з глобальними процесами світоглядно-ціннісної та 
соціально-економічної переорієнтації суспільства в процесі розвитку сучасності. Основними 
детермінантами розширення соціальних функцій маркетингу є процес глобалізації, формування ноосферно-
планетарної системи цінностей, зростання ролі соціального ефекту діяльності. Ключові слова: маркетинг, 
освітній маркетинг, система освіти, якість освіти, суспільство. 

 
Актуальність теми. Істотні трансформації сучасного суспільства спровокували розширення 

соціальних функцій маркетингу та його перетворення на глобальне соціокультурне явище. Системні 
загальносоціальні процеси, які пронизали другу половину ХХ ст., зачепили й систему освіти. 
Глобальні соціокультурні та економічні процеси створюють умови для формування глобального ринку 
освітніх послуг, формують єдину ієрархію освітніх стандартів і процесів. Одним із основних 
інструментів цього впливу є глобальний освітній маркетинг, який орієнтує виробників на освітні 
стандарти глобального ринку. Глобалізація виявляється в системі освіти в інтернаціоналізації освітньої 
діяльності, передусім у підпорядкуванні її єдиним тенденціям розвитку та потребам інформаційного 
суспільства. Система глобального освітнього маркетингу надає можливість здійснити процес 
систематизації та гомогенізації соціокультурних стандартів освіти. Але при цьому виробництво 
освітніх послуг є прерогативою національної системи освіти, орієнтованої на культурний зміст, 
ціннісні пріоритети, форми педагогічних технологій, які домінують у цьому суспільстві. 

Аналіз останніх досліджень. Осмисленню сучасного стану та механізмів розв'язання наявних в 
освітній сфері проблем, а також перспектив її розвитку присвятили свої праці багато сучасних 
дослідників (А. Алексюк, І. Бех, Б. Братаніч, О. Гребельник, М. Дробноход, І. Зязюн, Т. Красікова, 
В. Кремень, О. Сухомлинська, Т. Усатенко та ін.).  

Питання ролі маркетингу в соціальній сфері, в тому числі й освітній, знайшли всебічне 
відображення у працях Г.Абрамішвілі, А. Бравермана, А. Войчака, В. Герасимчука, Є. Голубкова, 
Є. Крикавського, П. Перерви, І. Решетнікової, Є. Савельєва та інших. Праці М. Литвинова, В. Маркова, 
А. Панкрухіна, Е. Песоцкої, В.Ф. Уколова, В. Андрущенка, С.Гончаренка, Л.Горбунової, С.Клепка, 
М.Култаєвої, О.Локшиної, В.Лутая та інших стосуються маркетингу освітніх послуг.  

Проблеми теоретико-методологічного аналізу соціальних детермінант розвитку маркетингу 
досліджуються в роботах Ф. Котлера [3], А. Романова, Г. Тульчинського [9], Ж.-Ж. Ламбена [4], 
Т. Левітта [5], інших українських і зарубіжних авторів, основна увага яких концентрується 
насамперед на наслідках розширення соціальних функцій маркетингу. Малодослідженою 
проблемою залишається аналіз соціальних детермінант зростання ролі маркетингу в суспільстві, 
особливо у контексті глобальних процесів епохи постіндустріалізму та розширення функцій освіти. 

Метою дослідження є аналіз системних факторів розвитку сучасного суспільства, які 
детермінують процес розширення соціальних функцій маркетингу та його освітнього складника. 
Предмет дослідження – сутність і зміст маркетингового підходу до сфери освіти, можливості 
його розвитку та практичного використання. 

Спільним для формування як глобального маркетингу, так і глобальної освіти є 
соціокультурний аспект задоволення потреб людей в умовах глобального суспільства. З такого 
погляду, маркетинг, зокрема освітній, в умовах глобалізації, стає вирішальною детермінантою 
соціально-економічного розвитку. Глобальний маркетинг функціонує як ефективний механізм 
організації глобальної економіки, однак викликає конфлікт між націями через національні норми 
та соціальні інститути, які за деякими показниками не узгоджуються з новими ціннісними 
пріоритетами. 

Окремі дослідники вважають, що глобальний маркетинг є знаряддям створення глобального 
суспільства без істотних національних відмінностей, міжнаціональних конфліктів тощо. 
Засновник сучасної концепції глобального суспільства Т. Левітт вказує: «Колишні відмінності 
національних смаків і методів роботи стали надбанням історії» [5, с. 285]. 
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Основним напрямом впливу маркетингової діяльності на соціокультурну динаміку є 
регулювання освітньої сфери. Саме через освітню діяльність реалізуються соціокультурні 
цінності, що об’єднують людство в глобальне постіндустріальне суспільство. Через сучасний 
освітній маркетинг здійснюється регулювання процесів формування об’єднуючої системи 
цінностей глобального суспільства. Мотивуючим чинником філософії освіти у глобальному 
суспільстві є створення передумов для взаємодії та синтезу різноманітних культур, систем 
цінностей, моделей соціальної діяльності на базі визнання пріоритетів гуманізму, принципів 
виживання суспільства в умовах загострення глобальних проблем і поєднання культурного 
різноманіття зі стандартизуючим впливом інформаційних технологій. В цьому ракурсі освіта 
постає об’єктом маркетингової діяльності, яка регулює соціокультурні засади функціювання та 
розвитку глобального суспільства [див.: 1]. 

Важливою соціокультурною основою розширення функцій маркетингу стали світоглядні 
зміни у постіндустріальному суспільстві, пов’язані з переоцінкою пріоритетів суспільного 
розвитку. Глобальні проблеми, пов’язані зі зростанням антропологічного тиску на планету та 
порушенням балансу між соціумом і природою. 

Врахування трансформаційних процесів у сфері освітніх послуг підвищує рівень 
інтелектуального потенціалу будь-якої держави, що стає важливішою умовою економічної та 
політичної незалежності запорукою конкурентоспроможності, рейтингу на світовій арені. Аналіз 
досвіду держав з розвиненою економікою показує, що поєднання державних і ринкових 
інструментів регулювання сфери освіти посилює її ефективність.  

У трансформаційний період в умовах недостатності державної підтримки освіти в Україні 
особливо актуальним є впровадження маркетингу в систему управління навчальними закладами 
всіх форм власності. Саме він допоможе зробити ринок освітніх послуг більш систематизованим, 
ієрархизованим, а самі ці послуги - адекватними попиту, забезпечити навчальним закладам 
гарантований розвиток. Маркетинг у сфері освіти формує особливі відносини з кінцевим 
споживачем-особистістю, сприяє впорядкуванню розвитку, активізує потреби в освітніх послугах 
у цілому, що сприяє нарощуванню інтелектуального потенціалу держави [див.: 2; 3].  

У філософсько-педагогічних системах світу освітянська діяльність як процес навчання та 
виховання підростаючого покоління завжди пов’язаний з її якістю, обґрунтуванню механізмів 
впливу на яку задля її покращення присвячували свої трактати філософи, педагоги у різні часи. 
Платон, наприклад, відносив цю функцію виключно до пріоритетів держави. Аристотель 
пов’язував її зі стійкістю засвоєння знань і логікою мислення. Середньовічна філософсько-
педагогічна традиція якість освіти пов’язувала з ефективністю засвоєння біблійного знання. У 
добу Відродження та Новий час освіту «повернули» до людини, її духовного світу, підвищення 
працездатності за допомогою техніки і загального вміння жити в соціумі. ХІХ-ХХ століття надало 
широкий спектр думок і поглядів щодо тлумачення освітньої діяльності та якості освіти, 
можливостей розвитку особистості та її навчання упродовж усього життя. В інтерпретації 
філософів якість освіти визначається як «засвоєння необхідної суми знань», «оптимальна 
організація життєдіяльності університетів» (В. Гумбольт); «реалістичне сприйняття набутого 
знання» (К. Ясперс); «оволодіння загальною культурою» (М. Данилевський, П. Сорокін, 
А. Тойнбі); вміння «знайти своє місце в системі виробничих і соціальних відносин» (М. Вебер); 
«ефективне управління технічними і соціальними системами» (Е. Тоффлер) і багато інших. 

Сучасна філософія якість освіти представляє як багатовимірну модель соціальних норм і 
вимог до особистості, освітнього середовища, в якому відбувається її розвиток, і системи освіти, 
яка реалізує їх на певних етапах навчання людини.  

Якість освіти - багатогранна категорія, сутність якої відображає різні аспекти освітнього процесу 
– філософські, педагогічні, соціальні, політичні, економічні, демографічні та інші. Якість освіти можна 
трактувати як суспільний ідеал освіченості людини, як результат її навчальної діяльності, як процес 
організації навчання та виховання, як критерій функціювання освітньої системи.  

Системне дослідження якості освіти передбачає вивчення комплексу проблем, які 
охоплюють:  

а) з'ясування сутності базових понять якості освіти (її означення, структурні компоненти, 
властивості, критерії та норми тощо);  

б) визначення процедур і показників оцінювання якості освіти (як освітнього процесу, як 
його результату і як функціональної системи);  

в) проведення моніторингу і прийняття управлінських рішень з метою забезпечення 
встановлених норм якості освіти на всіх її рівнях [див.: 2; 7]. 
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Якість освіти – це показник розвитку суспільства у певному часовому вимірі, тому він 
повинен розкриватися в динаміці, які визначають його природу. Якість освіти не є предметом 
міждержавних змагань (конкуренції) чи політичним аргументом в оцінці розвитку держави на 
конкретному етапі її становлення. Це суспільна характеристика. В сучасній Європі якість освіти 
стала об'єктом суспільного єднання та консолідації різних національних освітніх систем. 

У широкому розумінні якість освіти трактують як збалансовану відповідність процесу, 
результату і самої освітньої системи цілям, потребам і соціальним нормам (стандартам) освіти. 
Якщо за основу визначення взяти вимоги міжнародного стандарту якості, які регламентують 
поняття якості продукції та послуг, то можна інтерпретувати його як сукупність властивостей і 
характеристик освітнього процесу або його результату, які надають їм здатність задовольняти 
освітні потреби усіх суб'єктів навчально-виховного процесу (учнів, студентів, їх батьків, 
викладачів, роботодавців, держави і суспільства) [див.: 7]. 

Особистісне спрямування освіти зумовлює необхідність інтегровано оцінювати її якість в 
єдності індивідуальних характеристик особистості, педагогічних показників організації освітнього 
середовища та соціальних параметрів функціювання освітніх систем. Виходячи з такого підходу, 
слід розрізняти внутрішні та зовнішні чинники якості освіти, які характеризують освітній процес, 
його результат і систему освіти загалом. Наприклад, до внутрішніх характеристик якості освіти 
слід віднести: а) якість освітнього середовища (ефективність управління освітнім процесом, 
ресурсне забезпечення навчального процесу, кадровий потенціал та інші); б) якість реалізації 
освітнього процесу (науковість і доступність змісту освіти, ефективність засобів навчання та ін.); 
в) якість результатів освітнього процесу (рівень навчальних досягнень, розвиток мислення, 
ступінь соціальної адаптації (успішність випускників) тощо) [див.: 1; 7].  

Зовнішні показники якості освіти характеризують її як соціальну інституцію, що відображає 
ефективність функціювання освітньої системи, її вплив на людину та суспільні процеси, задоволення 
потреб особистості і держави загалом. Якісна освіта для всіх громадян, незалежно від їх соціального і 
майнового статусу чи інших обмежень, відповідність освітнім стандартам, задоволення освітніх 
запитів, послідовність здобуття освіти упродовж усього життя, відкриття перспектив професійного 
зростання і соціального статусу – це основні можливості, які надає система освіти. 

Чимале значення для розвитку освіти має створення мережі з контролю за якістю освіти і 
міжнародне партнерство, співробітництво. Саме моніторинг якості національної системи освіти 
визнано Радою Європи як одне з головних завдань і передумова створення єдиного європейського 
освітнього простору. Якість навчання в університетах визначається на основі двох базових ознак: 
ефективності політики зарахування у студенти та успішності випускників університетів. На ринку 
освітніх послуг це призводить до стратифікації вищих навчальних закладів, виділення групи 
елітних університетів і формування ієрархічного ринку освіти. 

При оцінки якості потрібно враховувати не тільки тривалість і зміст навчання, а й знання, 
вміння і навички, набуті випускниками, тому що важливим є не лише процес навчання, а й 
отриманий результат [див.: 7]. 

Загальна тенденція у сфері забезпечення якості полягає у створенні й розвитку спеціальних 
організацій чи агентств з контролю за якістю й ефективністю діяльності вищих навчальних 
закладів. Передача повноважень з контролю за якістю неурядовим або безпосередньо 
незацікавленим організаціям у системі взаємин між урядом і ВНЗ навчальними закладами дає 
низку переваг. При цьому безпосередньо уряд не відповідає за оцінку їхньої діяльності. ВНЗ 
отримують можливість оперувати результатами роботи агентства. При цьому висновки агентств 
мають рекомендаційний характер. 

Подолання наявних проблем в українській системі освіти і створення конкурентоспроможні 
на ринку міжнародних освітніх послуг – це основні завдання для сучасного суспільства. Ситуацію 
у вищій освіті України можна змінити за умови, що формування ринку освітніх послуг 
здійснюватиметься шляхом досягнення збалансованості між попитом і пропозицією на ринку 
праці. Важливим є розуміння того, що ринок освітніх послуг – це комплексне утворення, яке не 
обмежується лише діяльністю вищого навчального закладу.  

Створення ринку освітніх послуг в Україні та забезпечення конкурентоспроможності освіти 
на міжнародному ринку потребує врахування впливу таких чинників: 1) глобалізація; 2) 
технології; 3) конкуренція. 

Важливим елементом системи управління якістю вищої освіти є моніторинг освітнього 
процесу. Роль моніторингу у формуванні філософії взаємної відповідальності педагогів і 
суспільства, студентів і роботодавців є важливою, вирішальною в розвитку освітнього закладу, 
його конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг. За допомогою освітнього моніторингу 
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робляться спроби підвищення ефективності навчальних технології, визначити чинники, які 
впливають на якість навчання, знайти приклади зв'язку кваліфікації викладача і результатів 
викладання, отримати об'єктивний зріз стану освітньої системи, підвести основу визначення її 
місця в рейтингу, слугувати розробці освітньої політики, проводити всебічний аналіз стану 
системи освіти порівняно з іншими країнами.  

Моніторинг відіграє ключову роль у підвищенні ефективності системи управління якістю 
освіти. Систематичність збору релевантної інформації при проведенні моніторингу – це важливий 
інструмент швидкого реагування на зміни як внутрішнього, так і зовнішнього освітнього 
середовища. Можна припустити, що валідність результатів моніторингових і рейтингових 
досліджень вимагає широкого використання поряд з кількісними параметрами суб'єктивних 
експертних оцінок. Зростає роль професіонала, експерта, який має значний досвід і достатньо часу 
для спостереження та оцінки найрізноманітніших нюансів, настроїв, культурних та інших 
особливостей діяльності навчального закладу. На жаль, проблема моніторингу в управлінні ВНЗ 
ще не знайшла остаточного розв’язання [див.: 7, с. 116-117]. 

Отже, освіта як суспільно значима діяльність має свій критерій соціальної якості. Для 
суб'єкта діяльності він виражається єдністю її мети і змісту, для об'єкта – єдністю мети і значення. 
Знання критеріїв якості суспільних відносин і діяльності дозволяє аналізувати будь-які суспільні 
процеси, їх соціальну цінність. Нас цікавить соціальна якість реформування освіти. Вплив 
системних закономірностей розвитку сфери освіти у процесі її реформування віддзеркалюють 
державні документи, які визначають політику і стратегію управління освітою (Національна 
доктрина розвитку освіти, Закон України "Про освіту", Закон України "Про вищу освіту" тощо). 
Суть лібералізації освіти, може бути представлена формулою: "демократизація, індивідуалізація, 
конкуренція". Варто зазначити, що ця формула застосовується не до окремих індивідів, а до 
системи освіти як цілого. Такий підхід до загальнодержавного розвитку освіти, характерний для 
європейських країн, має стати нормою і для України [див.: 8]. 

Змінюються критерії оцінки результатів діяльності університетів з наголосом на їхній 
спроможності підготувати фахівців, здатних оперативно реагувати на мінливий ринок праці та 
пристосовуватися до мінливих умов динамічних економік. Науково-дослідна діяльність 
здебільшого підпорядковується економічній доцільності та підвищенню конкурентоспроможності 
європейської економіки. Проектуючи глобальні тенденції на українську дійсність, добре 
розуміємо, з якими викликами рано чи пізно доведеться зіштовхнутися нашому університетові. 
Тим більше, що з притаманними йому цінностями і практиками він не виник у вакуумі, а є 
суспільним інститутом, який увібрав у себе неоднорідну спадщину різних векторів розвитку вищої 
школи в нашій частині світу. Національна система забезпечення якості вищої освіти повинна 
враховувати як глобальні тенденції сучасного світу, так і національні особливості, викликані 
унікальними історичними, соціальними і культурними обставинами.  

Всю систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти можна поділити на рівні, що 
допоможе класифікувати як критерії оцінки, так і процедури оцінювання якості. Йдеться про 
рівень організації роботи викладача, участь викладача в розробці робочих програм і курсів, 
наповнення навчальних курсів, наукова діяльність, керівництво студентами, аспірантами та 
докторантами, участь у спеціалізованих радах та експертних комісіях, підвищення кваліфікації 
тощо. Сьогодні в Україні існує лише внутрішнє оцінювання якості роботи викладача ВНЗ, яке 
фактично є контролем його відповідності тим параметрам, які встановлені Міністерством освіти і 
науки. При цьому переважно відсутня можливість врахування будь-якої зовнішньої оцінки 
діяльності викладача – студентами, національною чи світовою освітньою спільнотою. Для 
здійснення таких видів оцінювання необхідна повна прозорість у діяльності викладача та 
оприлюднення всіх її результатів. Оприлюднення результатів роботи – це найвпливовіший і 
найменш капіталомісткий засіб мотивації педагогічних і науково-педагогічних працівників.  

Одним із найважливіших завдань реформування системи забезпечення якості є повернення 
постаті викладача у центр університетського життя. Освітня діяльність педагога – це важливий 
складник роботи вищих навчальних закладів. Тому саме оцінювання якості його роботи дає 
уявлення про забезпечення якості освітньої діяльності ВНЗ в цілому.  

В оцінюванні професійної діяльності викладача можна виокремити сталі напрями – це 
загальні професійні характеристики викладача, його педагогічна діяльність, науково-дослідна 
робота, методична робота, організаційна робота і міжнародна діяльність. Але при цьому слід мати 
на увазі, що більшість методів і результатів оцінювання мають суб’єктивний характер, що 
зумовлено специфікою викладацької праці.  
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Слід розуміти й те, що якісна діяльність викладача можлива лише за умови існування 
внутрішньої мотивації, бо викладацька справа – це творча робота. Наявність натхнення можлива 
лише за умови повної відданості своїй професії. Сьогодні в Україні склалась економічна ситуація, 
коли професійна діяльність викладача не може бути єдиним способом отримання засобів 
існування. Натхнення – це важлива частина самореалізації та саморозвитку педагога, хоча 
сьогодні вона не може бути стовідсотково реалізована [див.: 1; 8].  

Освітня діяльність, яку здійснює викладач, повинна бути цілісним комплексом, який сприяє 
досягненню професіоналізму та якісної роботи. Вона має бути побудована так, щоб основним 
стимулом було бажання підвищити свою компетентність, свій статус і педагогічну майстерність.  

Одним з варіантів реформування освітньої галузі може стати застосування європейського 
досвіду в організації системи вищої освіти. Звичайно, застосування європейських моделей 
організації освітньої галузі повинно передбачати адаптацію таких моделей до національних 
пріоритетів, але основні принципи – єдині в усьому світі [див.: 8].  

От же, розширення соціальних функцій маркетингу та його освітнього складника в сучасних 
умовах пов’язане з глобальними процесами світоглядно-ціннісної та соціально-економічної 
переорієнтації суспільства в процесі його розвитку. Основними детермінантами розширення 
соціальних функцій маркетингу є процес глобалізації, формування ноосферно-планетарної 
системи цінностей, зростання ролі соціального ефекту діяльності. Ці умови визначають системний 
вплив на процес перетворення маркетингу з конкретно-економічної форми управління на 
глобальний чинник соціокультурного розвитку. Основним наслідком розширення соціальних 
функцій маркетингу та його освітнього складника є гуманоцентрична переорієнтація всіх сфер 
життєдіяльності сучасного суспільства. 
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Summary 
Bushman I. The Modern Marketing: the Philosophical and Educational Aspects. The globalization is 

manifested in the education system in the internationalization of educational activities, primarily in its 
subordination to the unified trends and needs of the information society and consumers of the post-industrial era. 
The system of the global educational marketing creates the opportunity to realize the process of systematization and 
homogenization of the cultural standards of education. However, the production of educational services is the 
prerogative of the national education system, focused on cultural content, value priorities, and forms of educational 
technologies that dominate in the society. Thus, the expansion of the social functions of marketing and its 
educational component in modern conditions are linked with global processes of value-ideological and socio-
economic reorientation of society in the development of modernity. The main determinants of the expansion of the 
social functions of marketing are the process of globalization, the formation of noosphere-planetary system of 
values, and the increasing role of social impact. These conditions determine the systemic effect on the 
transformation of marketing with specific forms of economic governance as a global factor of socio-cultural 
development. Keywords: marketing, educational marketing, system of education, education quality, society. 
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ЛІБЕРАЛЬНА І ПІДПРИЄМНИЦЬКА КОНЦЕПЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ  

ЯК ВКАЗІВКА ДЛЯ ВИБОРУ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ  
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 
Висвітлюються питання, пов’язані з комплексною реформою науки і вищої освіти на тлі сучасних 

трансформаційних економічних, політичних, суспільних релігійних перетворень в Україні. Автор аналізує 
ліберальну та підприємницьку концепції європейських і американських університетів і стверджує, що 
найкращим шляхом розвитку українських вищих навчальних закладів (ВНЗ) було б прийняття концепції 
ліберально-підприємницького університету, що ґрунтується на моделі університету Вільгельма фон 
Гумбольдта, а також концепції університету Бартона Р. Кларка. Цей підхід, на думку автора, дає право 
університетам бути храмом науки, в якому проводяться наукові дослідження, а також інститутом, у 
якому студенти отримують високоякісне навчання. Це має бути установа, що покриває видатки на своє 
функціювання та розвиток за рахунок власних надходжень. Автор вважає, що зміна концепції розвитку 
неможлива без зміни закону України, юридичних норм. Ключові слова: вищий навчальний закдад (ВНЗ), 
реформа науки, ліберальний університет, Вільгельм фон Гумбольдт, підприємницький університет, Бартон 
Р.Кларк, ліберально-підприємницткий університет.  

 
1. Вступ. 
В Україні період з липня 2015 до червня 2016 року – час бажаних, радикальних змін, які 

стосуватимуться політичних і економічних підходів до того, як потрібно спільно будувати нову 
державу, на чому вона має базуватись і чого дотримуватися. 

Реформа науки і вищої освіти мусить вводитися невідкладно, повинна продовжуватись  і 
розвиватись у нинішніх умовах війни, економічної, політичної, суспільної та релігійної кризи. 
Подолання цих викликів створить умови для прискорення реформи науки і вищої освіти. До цього 
часу необхідно розпочати роботу над підготовкою комплексної реформи науки і вищої освіти, з 
урахуванням вимог Європейського Союзу, Болонського процесу, Європейського простору вищої 
освіти, Європейського дослідницького простору. Корисним буде також урахування досвіду 
Польщі в реформуванні науки і вищої освіти. 

Академічне середовище (університетські викладачі й студенти) мусять здійснити вибір 
концепції розвитку вищих навчальних закладів (ВНЗ) на підставі досвіду європейських і 
американських вищих навчальних закладів. Відправною точкою повинен бути поглиблений аналіз 
еволюції так званого ліберального університету і розвиток вищих навчальних закладів у напрямі 
розбудови підприємницького університету. Черговим кроком буде вибір відповідної, адекватної 
до умов, у яких опинилася тепер Україна, чітко визначеної концепції розвитку університету. 

Метою цієї розробки є ознайомлення читача з ознаками ліберальної та підприємницької 
концепції європейських і американських університетів, а також представлення нарису 
пропонованої Україні концепції ліберально-підприємницького університету, яка відповідатиме 
актуальним вимогам і умовам, що визначають ситуацію в державі. 

 
2. Еволюція ліберального університету. 
Сучасний університет в Європі еволюціонує від концепції ліберального університету 

Вільгельма фон Гумбольдта до моделі підприємницького університету, розробленої в США в 1964 
р. Б. Р. Кларком, тобто від занепаду середньовічного університету до сучасного університету 
початку XXI століття. 

Першим європейським університетом уважається ВНЗ, заснований в 1088 р. у Болоньї1, який 
прихильниками традиції ототожнюється з храмом знань і "баштою зі слонової кістки", де знання 

                                                 
1Болонья (італ. Bologna); у староєврейській вимові назва цього міста означає: "там мешкає Господь". Найстаріший у світі, 
збережений повністю сувій Тори було відкрито у бібліотеці болонського університету, що є підтвердженням зв'язків, які 
поєднують цей текст з Болоньєю. Електронний ресурс: http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,395601 
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являє собою вартість автотелічного характеру1. Варто пам'ятати, що спочатку університети були 
невеликими спільнотами майстрів і учнів. Ними управляли ректори, які обиралися спільнотою – 
корпорацією. Вищий навчальний заклад займався навчанням студентів і науковою роботою. 
Існували також до XV ст. так звані studiagenerale, що займалися лише навчанням (осягненням 
знань із Біблії), які набули форми навчальних університетів (University of Teaching).У середині 
XIII ст. папа Інокентій IV перетворив їх на товариства, надаючи їм формальні рамки2. Ці 
середньовічні університети проіснували до кінця XVIII століття. 

Заснований 1809 р. німецький університет Гумбольдта був: 
 ліберальним університетом – бо не був конфесійним і був незалежним від Церкви, 

замінив латинь (як загальну мову викладання) німецькою мовою, що зменшило мобільність 
викладачів і студентів. Принципом університету в концепції його засновника (професійного 
дипломата) була єдність досліджень і навчання, зрівняння статусу всіх галузей науки, а також 
академічні свободи. Цей університет відрізнявся значною мірою від поширеного в Європі до 
XVIII століття середньовічного університету. 

 дослідницьким університетом, центром розвитку науки, дослідницьким ВНЗ, в якому 
переважав розвиток науки і ведення наукових досліджень, спочатку виключно основних, а пізніше 
також прикладних. Результати досліджень не вводились у практику (не були апліковані), здійснювали 
це інші організації. Дослідження були настільки значущими, що зумовлювали інші функції 
університету. Завданням університету були пошуки істини спільнотою майстрів і учнів дослідників. 

 освітнім університетом, оскільки навчання студентів відбувалось у теоретичній сфері 
(математично-природничі та гуманітарні науки), а також у практичній сфері – підготовка майбутніх 
працівників державних служб до виконання їхніх завдань. Університет у Берліні, незважаючи на те, 
що він фінансувався та контролювався державою, зберігав академічні свободи, оскільки він міцно 
ґрунтувався на ідеї свободи навчання та свободи досліджень (до часу приходу Гітлера до влади!). 

На думку Й. Юзвяк (J. Jóźwiak), традиційний університет Гумбольдта відмежовувався від 
свого оточення, не приділяючи уваги практичному застосуванню наукових праць3. Це був 
квазідержавний університет; держава не здійснювала тоді культурної та соціальної політики – 
вона не втручалася в економіку. 

В університеті Гумбольдта було введено новий науковий ступінь – габілітацію, а також 
посади: доцента і кандидата у професори; з числа доцентів обиралися професори-завідувачі 
кафедр. Окрім кафедр, в університеті створювалися лабораторії та дослідницькі інститути або 
заклади при кафедрі. "Джерелом успіху німецького університету був старанний добір професорів, 
завдяки конкуренції між університетами, мобільності вчених, залежно від можливості проводити 
дослідження, а також завдяки замінникам гнучкості навчання у вигляді можливості вибору 
академічних учителів студентами"4. Працевлаштовували у вищому навчальному закладі 
найвидатніших вчених, їм пропонувалися дуже високі зарплатні. Професору гарантувалося 
довічне працевлаштування; звичайний професор, зі статусом державного урядовця, мав 
гарантовану повну автономію у сфері своїх наукових досліджень, натомість на інституційному 
рівні автономії не існувало. "На початку існування ліберального університету наукові дослідження 
були приватною справою вчених, це не був обов'язок, пов'язаний із займаною ними посадою, і 
тільки у XX ст. ведення досліджень стало професією. Раніше академічні викладачі 
розпоряджалися часом для того, щоб вести дослідження, але «поза робочим часом» /... / Проте на 
зламі XIX і XX ст. почали виявлятися слабкості німецької системи, тому що корпорація 
професорів з її феодальною та олігархічною структурою не зуміла справитися з завданнями, які 
були пов'язані з розвитком науки, а також із новою політичною ситуацією"5.  

Бартон Кларк (Burton Clark) у 1980-1995 рр. проводив дослідження в п'яти вибраних 
університетах, які пройшли докорінну реструктуризацію. Ці дослідження дозволили йому дійти 
                                                 
1K. Leja, Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2011, s. 15-19. 
2K. Leja, Koncepcjezarządzaniawspółczesnymuniwersytetem, op. cit., s. 13, за:H. deRidder-Symodes, The university as 

European cultural heritage: a historical approach, Higher Education in Europe 2006, Vol. 31, No. 4, p. 370. 
3J. Jóźwiak, Model uczelni przedsiębiorczej a model tradycyjny – doświadczenia polskie. Nauka i szkolnictwo wyższe, 

Warszawa 2003, Warszawa 2003, nr 1/21, s. 7 - 8. 
4 K. Leja, Koncepcjezarządzaniawspółczesnymuniwersytetem, op. cit., s. 20. 
5Там само, С. 21. 
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більш загальних висновків стосовно організаційних змін у ВНЗ, що проходять процес 
трансформації у напрямі модерного, сучасного університету.  

Він зауважив, що1:  
 у цих університетах опрацьовується багато інноваційних програм, тож програма 

реструктуризації може сприйматися маргінально, як одна з багатьох; 
 на заваді стає також опір змінам, оскільки пропоновані нові рішення в університеті 

трактуються як замах на академічні свободи; 
 успіх реформ забезпечує тільки акція спільного підприємництва; ініціатива поодиноких 

осіб не дасть очікуваних результатів, бо сила їхнього впливу мізерна, а нав'язування змін є надто 
слабким інструментом для досягнення успіху; щоб досягти успіху працівники мусять виявити 
бажання здійснити реструктуризацію університету; 

 недостатньо мати дозвіл державної влади на здійснення реформ, оскільки автономність 
може зумовити блокаду і пасивність, а також схиляти працівників до мислення категоріями 
минулого замість майбутнього; 

 сильна центральна влада в університеті мусить забезпечити просування культури 
підприємництва у ВНЗ, сприяти будуванню відносин з оточенням і мотивувати академічне 
середовище до пошуків позабюджетних джерел фінансування; 

 пропоновані зміни мусять знайти своє місце у головах більшості працівників, а не лише 
вузької групи, яка здійснює зміни, тому процес підготовки змін відіграє ключову роль і може бути 
важливішим, аніж їх остаточний вигляд. 

 
3. Еволюція вищих навчальних закладів у напрямі підприємницького університету.  
На думку Рональда Барнетта (Ronald Barnett), ВНЗ може називатися підприємницьким, коли 

створює знання, а творення і використання знань характеризується як прагнення до пізнання, так і 
сподівання отримати від цього економічні вигоди. Барнетт уважає, що слід встановити, який 
характер має підприємництво; він виокремив чотири форми (моделі) підприємництва університету2: 

 суспільне підприємництво – вищий навчальний заклад, відкритий щодо задоволення 
потреб ринку; пропозиція реалізовує потреби оточення у сфері спеціальностей його факультетів; 

 нерішуче підприємництво – пропозиція ВНЗ публічна, тож ангажується він у діяльність, 
пов'язану з третьою місією (консалтинг) і підкреслює ефективність використання публічних 
коштів; заклад робить це обережно, тому його підприємницькі дії невпевнені та нерішучі; 

 необмежене підприємництво – мірою успіху підприємницьких дій є використання ресурсів 
і фінансові показники; піднімаються ініціативи, сумісні з ринковими очікуваннями у сфері 
навчання, що приносить прибуткові доходи і залучення коштів на наукові дослідження; 

 обмежене (кероване) підприємництво – держава управляє ринком, що у свою чергу обмежує 
підприємництво, вона корегує місію ВНЗ до дій, очікуваних урядом і обмежує його  автономію. 

У підприємницькому університеті змінюється "межа між традиційною роллю академічного 
викладача і квазіпідприємця. Якщо цей перший хоче проводити наукові дослідження, тоді йому 
потрібно здобути на це кошти, що змінює теж критерії, згідно з якими оцінюються його досягнення"3. 

Беручи до уваги мірила підприємництва ВНЗ, можна виокремити три моделі 
підприємницького університету, зорінтовані на4: 

 дослідження (research phase) – ВНЗ прямує до комерціалізації результатів досліджень, 
тому створює мережу за участю господарського оточення;  

 продукт і його комерціалізацію (product oriented) – ВНЗ розвиває співробітництво з 
господарським оточенням; 

                                                 
1K. Leja, Koncepcjezarządzaniawspółczesnymuniwersytetem, cyt. wyd., s. 40-41, заB. R. Clark, 

CreatingEntrepreneurial Universities: OrganizationalPathwaysofTransformation, Pergamon, ForIAUPress, Oxford 1998, p. 4-5. 
2K. Leja, Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem, op. cit. C. 45-46, за R. Barnett, Convergence in higher 

education: The strange case of "entrepreneurialim", Higher Education Management and Policy 2005, Vol. 17, №. 3, p. 57 - 59. 
3K. Leja, Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem, op. cit. C. 47, за J. Enders, Ch. Musselin, Back то the future? 

The academic professions in the 21 st century, Higher Education то 2030, Vol. 1: Demography, ОЕСР, 2008, p. 145. 
4K. Leja, Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem, op. cit. C. 47, за R.J.W. Tijssen, Universities and industrially 

relevant science: Towards measurement models and indictors of entrepreneurial orientation, Research Policy 2006, Vol. 35, 
p.1574. 
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 ринок (business oriented) – ВНЗ прагне до розширення можливостей комерціалізації свого 
продукту і до створення інституційних зв'язків з господарським оточенням. 

Сьогодні в Польщі відбувається зіткнення концепції університету, що помилково 
називається традиційним (того, що залишилося після асиміляції ліберальної моделі до умов 
реального соціалізму, тобто моделі феодально-соціалістичного університету) з новою концепцією 
підприємницького університету, яка з'являється поки несміливо. Перевага так званої традиційної 
концепції в публічних ВНЗ і підприємницьких концепцій у непублічних ВНЗ не дає запланованих 
результатів унаслідок ефекту синергії різних зовнішніх і внутрішніх чинників, які формують 
картину сучасних вищих навчальних закладів у Польщі. 

Б. Р. Кларк сформулював п'ять фундаментальних ознак реструктуризації "традиційних" ВНЗ 
у напрямі підприємницьких університетів1: зміцнення управляючого центру; розвиток 
периферійних сегментів; диверсифікація джерел фінансування; стимулювання академічного ядра; 
запровадження інтегрованої культури підприємництва. 

 
Зміцнення управляючого центру та зміна способу його функціювання: 
 У ліберальному університеті управляючий центр був налаштований на зміни, які 

нав'язувалися ззовні, що спричинялося до того, що він виконував доручення як установа. 
 Підприємницький університет повинен самостійно шукати приводів і нагоди для змін, а 

також відповідно ними користуватися; він, зокрема, мусить реагувати на низові ініціативи, які є 
основною формою змін у вищому навчальному закладі. Саме тому управляючий центр мусить 
бути відкритим до нових організаційних форм. Має змінитися сприйняття ним його ролі як 
адміністратора ресурсів у напрямі менеджерського підходу2. 

 У вищих навчальних закладах здійснюються багатовекторні й часто не пов'язані заходи. В 
університетах, завдання яких полягає у створенні та поширенні знань, ініціативи знизу вимагають 
координації та підкріплення управляючим центром. На думку Бартона Кларка, зміцнення центру 
управління може відбуватися за рахунок позбавлення основних організаційних одиниць їх права на 
розв’язання питань стосовно ключових напрямків розвитку. Лише тоді особи, які управляють ВНЗ 
належним чином реагують на сигнали з ближчого й дальшого оточення. Водночас центр управління 
університетом має бути гнучким і здатним приймати своєчасно результативні й ефективні рішення3. 

 Реалізація заданої ефективності вимагає сильного центру управління, роль якого повинна 
еволюціонувати з наочної у напрямі функції, що, з одного боку, стимулюватиме працівників 
піднімати ініціативи знизу, а з іншого – стимулюватиме підприємництво підлеглих йому внутрішніх 
організаційних одиниць. Тому еволюціонувати повинна модель академічного менеджменту в 
бізнесовому напрямі. Водночас адміністрація ВНЗ, яка створювалася на зразок публічної 
адміністрації, мусить перетворитися на професійну ефективну університетську адміністрацію4. 

 Утворення сильного центру, що керуватиме університетом, потягне за собою обмеження 
значення академічних колегіальних органів. Але водночас це повинно приводити до зміцнення 
підприємництва працівників, а також перетворення підприємництва працевлаштованих в 
університеті осіб на хороший університетський звичай5. 

 
Розвиток периферійних сегментів: 
 Мета периферійних сегментів – подолати традиційні розподіли на дисципліни, розвивати 

співробітництво з оточенням у сфері трансферу знань і залучати кошти у контакті з бізнесом 
(фінансові ресурси з так званого третього потоку – third party funding), охорона інтелектуальної 
власності та безперервне навчання, а також підтримування зв'язків з випускниками6. 

                                                 
1K. Leja, Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem, op. cit. C. 41-45, за B. R. Clark, Creating Entrepreneurial 

Universities: Organizational Pathways of Transformation, Pergamon, For IAU Press, Oxford 1998, p. 5 - 8. 
2K. Leja, Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem, op. cit. C. 41, за B. R. Clark, The higher education система. 

Academic Organization in Cross-National Perspective, University of California Press, Berkeley 1983, p. 234 - 235. 
3K. Leja, Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem, op. cit. C. 41. 
4K. Leja, Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem, op. cit. C. 42 за E. El-Khavas, Today's universities: responsive, 

resilient or rigid? Higher Education Policy 2001, vol. 14, №.3, p. 245. 
5K. Leja, Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem, op. cit. C. 42. 
6Там же, C. 42. 
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 П. Бенневорт (P. Benneworth) до периферійних сегментів зараховує ті, що функціонують у 
ВНЗ, на його периферії (товариства spin-off, інкубатори підприємництва), а також поза ним 
(зовнішні ментори та органи, які відповідають за розвиток регіону)1. 

 В Ягелонському університеті діє сьогодні кільканадцять провідних організаційних 
одиниць, які можна віднести до периферійних сегментів стосовно головної групи цілей і завдань. 
До цих одиниць ми можемо зарахувати такі: Малопольський центр біотехнології, Ягелонський 
центр розвитку ліків, Молекулярна біотехнологія для здоров'я. Значення цих відділів 
Ягелонського університету збільшується з року в рік і дуже позитивно впливає на його розвиток. 
Звичайно, їхня робота вимагає постійного вдосконалювання, покращення якості управління і 
значного збільшення фінансування, щоб вони могли розвиватися швидкими темпами і 
спричинятися до розвитку науки і якості навчання в університеті. 

 Потреба держави у стимулюванні економічного розвитку, а також відсутність формальної 
промислової політики держави призводить до виникнення й розвитку організаційних структур, які 
поєднують діяльність ВНЗ і промисловості, а також міждисциплінарних дослідницьких центрів з 
нестійкими, мережевими і матричними структурами2. 

 
Диверсифікація джерел фінансування: 
 Диверсифікація джерел фінансування університету зводиться на практиці до пошуку так 

званого третього джерела і третього потоку надходжень. Першим і другим є дотації та оплати за 
освітні послуги. Це надходження від бізнесу, місцевого самоврядування, товариств, фондів, 
випускників, жертводавців, від продажу інтелектуальної власності та інших послуг, що їх надають 
напр., університетський кампус, готелі і студентська гастрономія3. 

 Залучення надходжень із різних джерел робить ВНЗ незалежним від бюджету і держави, і 
збільшує відповідальність перед іншими суб'єктами, які фінансують його діяльність. Потрібно 
пам'ятати про те, що саме стільки буде реального академічного самоврядування, скільки 
самофінансування діяльності. Здобуття університетом позабюджетних коштів на проведення 
наукових досліджень, розвиток освітніх послуг, і вдосконалення якості навчання заохочує 
працівників ВНЗ піднімати чергові ініціативи у цій сфері. Конкуренція факультетів, кафедр, а 
також академічних викладачів за надання фінансових ресурсів із джерел поза ВНЗ – основна 
прикмета, що визначає підприємницький характер університету4.  

 Залучення зовнішніх джерел фінансування повинно зменшити частку бюджетного 
фінансування університету. Це вимагає великої самостійності професорів, кафедр і закладів у 
процесі здобуття ресурсів, що у свою чергу збільшує їх значення та незалежність. Це не завжди 
схвалюють такі ректори, декани і директори інститутів, які вважають, що виключно вони 
уповноважені – відповідно до власного розподільного ключа – розподіляти надходження, 
отримані кафедрами і академічними викладачами. Отже, вони блокують підприємництво і низову 
ініціативу працівників, але в окремих ВНЗ дотримання традиційного принципу "розділяй та 
владарюй" може бути важливішим, ніж економічні результати, що досягаються університетами. Ці 
вищі школи не зможуть перетворитися в підприємницькі університети.  

 Для того, щоб університет зміг називатися підприємницьким, підприємницькими мусять 
бути працівники університету – думати і діяти задля економічної самостійності закладу, кафедри, 
інституту, факультету і ВНЗ. Працівники мають виявляти бажання бути підприємницькими, а їхні 
начальники не можуть їх у цьому блокувати. Працівники не можуть боятися нового, оскільки саме 
вони його створюють. Фінансова самостійність організаційних одиниць ВНЗ зумовлює 
самофінансування і розвиток університету. Влада вищого навчального закладу повинна прагнути 

                                                 
1K. Leja, Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem, op. cit. C. 43., за P. Benneworth, Seven samurai opening up the ivory 

tower? The construction of Newcastle аs an Entrepreneurial University, European Planning Studies 2007, Vol.15, №. 4, p, 497. 
2J. Jabłecka, Zmiany społecznych i kulturowych uwarunkowań życia akademickiego i usprawnienia nauki w uniwersytetach. Przykłady 

Europy Zachodniej i USA w kreowaniu Nowego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2002, s. 178. 
3K. Leja, Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem, op. cit. C. 44., за N. Gjerding, C.P.M., Wilderom, S.P.B. 

Cameron, A. Taylor, K-J. Scheunert, Twenty practices of an entrepreneurial univetrsity, Higher Education Management and 
Policy 2006, Vol. 18, №. 3, p. 18. 

4M. Kwiek, Transformacja uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie., Wydawnictwo 
Naukowe UAM, Poznań 2010, s. 250. 
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до такої моделі розвитку, проводячи невпинні бої із зовнішньою конкуренцією, а також особами і 
колективами, що зсередини всередині блокуюють розвиток. 

 Підприємницький університет – ознака університету, а не його різновид, бо ВНЗ – це не 
фабрика консервів, він не є підприємством. Він також не дослідницький інститут, не коло взаємної 
адорації членів благородного товариства, з манірним дрібнобуржуазним або хуторянсько-сільським 
менталітетом, це не установа віросповідань і політичних партій. Університет має бути храмом знань, 
у якому проводяться наукові дослідження, що розширюють коло знань, а також інститутом, який, 
проводячи високоякісне навчання, поширює знання. Водночас витрати на своє функціювання і 
розвиток він має покривати за рахунок своїх надходжень, з продажу дослідницьких, освітніх і 
консалтингових послуг, які ним надаються. 

 
Стимулювання традиційного академічного ядра: 
 Певна річ, що підприємницький університет повинен складатися з підприємницьких 

основних організаційних одиниць ВНЗ, із зміцненим центром управління. Традиційні організаційні 
відділи (факультети та інститути) повинні доповнюватися і зміцнюватися новими одиницями, напр., 
дослідницькими центрами. Метою їхньої діяльності має бути здобуття фінансових ресурсів на 
діяльність університету з позабюджетних джерел. Їх значення у вищому навчальному закладі 
зростає разом з розвитком трансферу поміж традиційними і новими одиницями"1.  

 Виникнення вищезгаданих периферійних сегментів викликає запитання: чи периферійні 
сегменти повинні згодом стати елементом академічного ядра? Не підлягає сумніву, що відділи ВНЗ, 
які діють справно, ефективно й успішно, і водночас зараховуються до периферійних сегментів, 
повинні динамічно розвиватись і вростати в академічнея дро підприємницького університету2.  

 Нам потрібно відповісти на чергове суттєве запитання: що і хто сьогодні є академічним 
ядром, і як слід його розуміти. Йдучи далі цим ходом мислення поміркуймо над тим, чи 
академічне ядро це те ж саме, що ядро університету? Якщо так, то які організаційні відділи і які 
особи, працевлаштовані у вищому навчальному закладі, становлять академічне ядро університету? 
Чи підрозділи центральної адміністрації і фінансового управління ВНЗ, а також їхні відповідники 
на рівні факультету, входять до складу академічного ядра підприємницького університету? Чи 
працівники, що не є академічними викладачами і працівниками суто науковими, тобто: працівники 
адміністрації, працівники фінансового управління, інформатики, технічні і фізичні працівники, 
мають зараховуватися до академічного ядра підприємницького університету? Автор схиляється до 
позитивної відповіді на обидва ці запитання. 

 Багатолітні спостереження за перебігом виборів ректора в публічних ВНЗ в Польщі 
підтверджують, що суттєве значення при виборі ректора мають працівники університету, які не є 
академічними викладачами, а також студенти. Крім цього, ці працівники мають кращі умови 
працевлаштування. Вони не на тимчасових контрактах, не оцінюються періодично, вони 
працевлаштовані на необмежений часом термін, без періодичних завдань для здійснення. Ці 
привілейовані принципи працевлаштування не стосуються більшості академічних викладачів. У 
нововиниклих периферійних сегментах постійну роботу знаходять перш за все адміністративні 
працівники, працівники фінансового управління і обслуговування, тобто не академічні викладачі. 
Керівництво ВНЗ факультетів найбільш успішне у здіснюванні збільшення штату 
адміністративних працівників і працівників обслуговування. Вони необхідні, тоді як викладачі – 
ні; якщо бракує академічних викладачів, їх можуть замінити – у рамках понаднормативних годин 
– працевлаштовані викладачі. Чому так робиться? Ті, що виконують керівні функції, особливо 
академічні викладачі, мериторично не готові здійснювати функції управління. Без 
адміністративних працівників, які вміють подбати про свої справи, ректори і декани не 
справляться зі своєю роботою. Звідси згадана привілейованість. Якщо їм бракуватиме професорів і 
ад'юнктів, вони дадуть собі раду – влаштовуючи на доручені години і в межах понаднормативних 
годин замість професорів дешевшу робочу силу і знижуючи у такий спосіб  якість навчання. Але 
так не створюється підприємницький університет. 

                                                 
1M. Kwiek, Transformacja uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie., Wydawnictwo 

Naukowe UAM, Poznań 2010, s. 176 - 177. 
2Там само, С. 269. 
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 виходячи з наведених міркувань, можна констатувати, що сьогодні академічні викладачі не 
є академічним ядром університетів, тоді як вони мають такими бути для підприємницького 
університету. Також інші активні працівники університету повинні спільно створювати це ядро 
під керівництвом професорів. Будуючи підприємницький університет, слід повернути 
академічним викладачам належну їм функцію, структурно перебудувати університетську 
адміністрацію і шляхом підвищення якості управління та дофінансування ВНЗ спричинитися до 
того, що він стане водночас університетом ліберальним і підприємницьким, дослідницьким і 
дидактичним, а також буде задовольняти очікування всіх зацікавлених сторін. 

 
Інтегрована культура підприємництва: 
 Вищі навчальні заклади повинні розвивати організаційну культуру, що сприятиме 

підприємництву. Відправною точкою для творення підприємницької культури, на думку Бартона 
Кларка, є зовнішні фактори. Таким імпульсом може бути оголошення, що університет 
змінюватиметься на підприємницький університет, який удосконалюватиме трансфер знань між 
вищим навчальним закладом і суспільством і бізнесом1. 

 Спостереження Кларка вказують на те, що творення інтегрованої культури підприємництва 
наштовхується на значний опір серед традиційно підприємницьких одиниць"2. Чому? Можливо, це 
порушує їх особисті вигоди і їхню приватну, приховану підприємницьку діяльність, яку ведуть 
поза навчальним закладом? 

 “М. Шаток (M. Shattock) вважає, що академічна спільнота з сильною культурою 
підприємництва, що захищає академічні цінності, може розраховувати на громадський дозвіл на 
повну автономію для здійснення цих дій"3. 

 На думку Й. Юзвяк (J. Jóźwiak), розвитку підприємницького ВНЗ сприяє культура 
корпорації та культура підприємства, натомість модель традиційного (тобто ліберального, після 
соціалістичної перебудови в Польщі) університету супроводжують водночас культури, які 
визначаються як колегія та супроводжуюча бюрократія4. Думка багатолітньої Пані Ректор 
Варшавської школи економіки (пол. Szkoła Główna Handlowaw Warszawie; англ. Warsaw School of 
Economics), реформаторки вищої економічної освіти, а також фахівця у сфері функціювання вищої 
освіти в Польщі, повністю адекватна існуючій реальності. Справді, ту модель університету, яка 
надалі чинна в Польщі, не можна назвати ліберальною, тому пропонується назва «традиційний 
університет», а ще точніше мало би бути: «феодально-соціалістичний університет». 

 У польських публічних ВНЗ надалі бюрократична культура переважає над культурою 
колегії – "адміністрація розпоряджається знанням, від якого залежні академічні працівники. Ректор 
виступає переговірником між групами інтересів. Рішення приймаються ієрархізованими 
академічними колективами"5. У польських ВНЗ влада переконує, що в її вищому навчальному 
закладі панує культура колегії – колегіальна культура, яка характеризується тим, що академічна 
спільнота формально вирішує, які рішення мають прийматися колегіально, а які ні. Натомість 
фактично це вирішує університетська адміністрація. 

 Культура корпорації – ректори виконують роль голів товариств і назовні представляють 
вищі навчальні заклади і шукають фінансових ресурсів, а також намічають напрями діяльності для 
адміністрації, що займається політикою їх реалізації та оперативним менеджментом. Натомість 
культура підприємства характеризується, між іншим, тим, що ректори ВНЗ діють перш за все 
назовні ВНЗ, щоб здобути кошти, натомість метою управління усередині ВНЗ є досягнення 
максимальної продуктивності, використання ресурсів, а також пропонування якості та інновації6. Ця 

                                                 
1K. Leja, Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem, op. cit. C. 44 - 45. 
2K. Leja, Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem, op. cit. C. 45, за B. R. Clark, Sustaining change in universities. 

Continuitics in case studies and concepts, Society for Research into Higher education & Open University Press, New 
York2004, p. 88. 

3K. Leja, Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem, op. cit. C. 45, за M. Shattock, Managing Successful Universities, 
SRHE and Open University Press, Buckingham 2003, p. 181-182. 

44 J. Jóźwiak, Model uczelni przedsiębiorczej a model tradycyjny – doświadczenia polskie, Nauka i szkolnictwo wyższe 2003, nr 
1/21, s. 9 - 10. 

5K. Leja, Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem, op. cit. C. 45. 
6Там же, С. 45. 
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культура переважає в Польщі у більшості непублічних ВНЗ, причому ректора замінює тут канцлер, а 
ректор фактично виконує функцію заступника канцлера з науково-дидактичних питань. Частина 
публічних ВНЗ також застосовує на вибір елементи культури підприємства разом із бюрократичною 
культурою, запозиченою з публічних ВНЗ. 

     
4. Ліберально-підприємницький університет. 
Дослідження, які упродовж кільканадцяти років здійснювались автором у сфері управління 

якістю в різних організаціях, а також у сфері якості управління у вищих школах у Польщі та в 
Україні (понад 60 публікацій в цій царині1, у тому числі декілька книжок, автором2 або 
співавтором3 яких він є, співробітництво протягом 25 років з професорами і доцентами 
університетів у багатьох академічних центрах України, а також активна участь в кільканадцяти 
наукових конференціях, організованих українськими університетами4) дозволяють синтезувати. 
Представлені в згаданих публікаціях і доповідях результати досліджень, проведених автором в 
Польщі і в Україні, вказують, що найкращим шляхом розвитку українських вищих навчальних 
закладів було б прийняття концепції ліберально-підприємницького університету, яка поєднує 
вибрані риси ліберальної та підприємницької концепції в одну цілісну концепцію розвитку та 
функціювання вищих навчальних закладів, у тому числі управління ними, тобто концепцію, що 
відповідає існуючим умовам. 

Українські вищі школи, вдосконалюючи своє функціювання, включаючи також управління, 
мусять водночас розвивати те, що було найкращим: 

 у ліберальних університетах: 
– високу якість наукових досліджень і постійно зростаючий рівень якості навчання; 
– академічну автономію та ієрархію цінностей; 
 у підприємницьких університетах: 
 – вміння залучати кошти з різних джерел, що важливо для фінансування розвитку ВНЗ без 

узалежнення від жодного з них, 
 – розвиток підприємництва та креативності серед працівників і студентів, а також 

прагнення досягти якнайвищої конкурентоспроможності на ринку послуг, що надаються вищим 
навчальним закладом, який невпинно прагне до досконалості – досягнення ідеалу. 

Проведений вище аналіз показує, що найкращою концепцією розвитку був би ліберально-
підприємницький університет, який звертається до концепції університету Вільгельма фон 
Гумбольдта, а також концепції університету Бартона Р. Кларка.  

Сучасний університет має бути перш за все ліберальним і посилатися на ознаки концепції 
університету Гумбольдта, а також характеризуватися такими, між іншим, прикметами: 

                                                 
1www: http://tadeusz.wawak.pl. 
2T. Wawak, Jakość zarządzaniawszkołachwyższych, WydawnictwoUniwersytetuJagiellońskiego, Kraków 2012. 
3Komunikacja i jakość w zarządzaniu, колективна робота під науковою редакцією Т. Вавака, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2010; Wyzwania zarządzania jakością w szkołach wyższych, praca zbiorowa pod redakcją naukową, 
T. Wawaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011; Curent Problems of University Management, 
колективна робота за науковою редакцією Т. Вавака: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013. 

4XV Мiжнародна науково-практична конференцiя iнтеграцiйнi процеси та прiоритетнi орiєнтири розвитку економiки 
украϊни: економiка,фiнанси, право”, Украïнський держаиний унiверстет фiнансiв та мiжнародної торгiвлi — 
УДУФМТ, 27.04.2012р., Киïв; Доповідь: „Адаптацiя вищої освiти в Польщi до рекомендацiй Болонського процесу”; 
Мiжнародна науково-практична конференцiя „актуальнi питання теорiї та практики неперервно пступеневої 
пiдготовки фахiвцiв в системi вищої осивiти”, Тернопiьський нацiональний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя, 
13-14.11.2012р., Тернопiль; доповідь: „Якісна реструктуризація управління вищою освітою — Вступні тези 
українсько-польського проекту „Євроунівер 2014”; V мiжнародна науково-практична конференцi “формування 
єдиного наукового простору європи та завдання економічної науки”. Тернопільський національний економічний 
університет, 23-24.04.2013 р. Тернопiль, доповідь: „Мобільність у ділянці науки і вищої освіти в рекомендаціях 
болонського процесу і європейського союзу та в стратегії «Європа 2020»”; Мiжнародна науково-практична 
конференцiя «Євроінтеграційні процеси в освіті та науці: трансформація та розвиток”, Тернопільський інститут 
соціальних та інформаційних технологій, 25-26.04.2013р., Тернопiль, доповідь: «Дилеми процесу інтеграції польської 
системи вищої освіти з європейським простором вищої освіти”; Мiжнародна науково-практична конференцiя 
«Трансформацiйнi процеси економiчноï системи в умовах сучасних викликiв». Тернопільський національний 
економічний університет, 26-27.09. 2014 р. Тернопiль; доповідь: ”Концепція сталого конкурентного розвитку 
університету в умовах Європейського Союзу”. 
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 Він є університетом незалежним від держави і місцевого самоврядування, конфесійних 
організацій (костелу, церкви, мечеті тощо) і політичних партій, товариств і фондів; має бути 
рівним стосовно людей, незалежно від їх статі, кольору шкіри, походження, громадянства і т. ін. 

 Він є водночас університетом науковим і дидактичним, тобто проводить наукові 
дослідження, а також займається навчанням і консалтингом; тому основну частину 
працевлаштованих повинні складати науково-дидактичні працівники, які ведуть наукові 
дослідження і дидактичні заняття, навчають, а також керують вищим навчальним закладом, його 
факультетами, кафедрами і закладами; академічні викладачі розраховуються за їхні наукові, 
дидактичні і організаційні досягнення (останні не слід плутати з адміністративною роботою, яка 
не повинна їм доручатися). 

 Навчання першого (базового) рівня має бути професійним навчанням і готувати студента 
до виконування щонайменше двох професій. 

 Умовою зарахування на навчання другого рівня має бути успішне закінчення професійного 
навчання І рівня; натомість магістерські студії повинні готувати майбутніх випускників до 
самостійного ведення наукових досліджень, тому студенти мають залучатися до наукових 
досліджень, які проводяться у вищому навчальному закладі.  

 Університет повинен працевлаштовувати дуже добре оплачуваних, найвидатніших 
професорів і докторів наук, визначних вчених і дидактиків, а також навчати студентів, аспірантів і 
докторантів, які будуть потрібні економіці і ВНЗ як сьогодні, так і в майбутньому. 

 Важливу роль у вищій школі виконують працівники сфери обслуговування 
(адміністративні, фінансові, технічні працівники тощо), які надають послуги на користь ВНЗ і 
науково-дидактичних працівників. 

 Частина працівників бібліотек має зараховуватися до науково-дидактичних працівників, 
інші – до працівників сфери обслуговування; бібліотекою повинен керувати академічний 
викладач, який має: задокументовані знання, менеджерські кваліфікації та вміння, необхідні для 
керування науковою бібліотекою. 

 Безпосереднім начальником академічного викладача має бути завідувач кафедри, а 
начальником завідувача кафедри – декан, якщо вищий навчальний заклад поділений на факультети 
(не повинно існувати інститутів у їхній нинішній формі); завідувач кафедри повинен мати широкі 
повноваження, а кафедра повинна розпоряджатися організаційною та фінансовою самостійністю. 

 Функції ректора, декана, завідувача кафедри і закладу повинні виконувати академічні 
викладачі, які мають: задокументовані знання, менеджерські кваліфікації та вміння, необхідні для 
керування дорученою їм організаційною одиницею; на такі посади мають призначатися особи в 
режимі відкритого конкурсу на термін 4-5 років. 

 Влаштування на роботу всіх осіб в університеті повинно відбуватися в режимі відкритого 
конкурсу на термін 5 років і поновлюватись у визначений спосіб. 

 Вищі навчальні заклади є незалежними і автономними, на функціювання вищої школи не 
впливають з-поза ВНЗ різні зовнішні організації та групи інтересів (політичних угрупувань, 
різноманітних служб, конфесій, інакомислячих, різних клік і т. ін.). 

Водночас університет має бути підприємницьким. Проте такий університет не може бути 
підприємством. Маючи це на увазі, стверджуємо, що університет повинен мати такі ознаки: 

– університет зі своїх надходжень покриває витрати на своє функціювання, а також 
випрацьовує тривкий економічний надлишок, необхідний для фінансування програми розвитку; 

– основні надходження ВНЗ мусять братися з дослідницьких, освітніх і консалтингових 
послуг, які ним надаються; 

– академічні викладачі, виконуючи свої наукові та освітні обов'язки, усвідомлюють, що 
мусять "заробити" на заробітну платню, тобто, надаючи свої дослідницькі й дидактичні послуги, 
повинні приносити своєму ВНЗ виручку – дохід, який забезпечує йому самофінансування; 

– держава безпосередньо (або за посередництвом покликаних для цього установ) замовляє 
на державному чи зарубіжному ринку визначені дослідницькі й дидактичні послуги за 
домовленою з вищим навчальним закладом; дотеперішні бюджетні дотації на дослідження й 
дидактику повинні замінятися урядовими замовленнями; 
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– держава фінансує інвестиції, потрібні – з її перспективи – для розвитку науки і вищої 
освіти, фінансує частину витрат на утримання основних засобів публічних ВНЗ;  

– вищі навчальні заклади повинні розширювати можливості продажу пропонованих ними 
дослідницьких, дидактичних і консалтингових послуг, тобто своїх продуктів, призначених для 
продажу; з цією метою вони створюють і розвивають інституційні зв'язки із зовнішніми 
зацікавленими сторонами, особливо бізнесовими, а також з органами місцевого самоврядування; 

– вищий навчальний заклад має бути налаштований на зміни, які інколи нав'язуються ззовні, 
що пов'язано з виконанням доручень уряду, який надає ВНЗ цілеспрямовані дотації, призначені на 
розвиток і детально визначені відповідним для вищої освіти міністерством; 

– підприємницький університет повинен самостійно шукати приводи і нагоди для змін, а 
також відповідно їх використовувати; він має, зокрема, реагувати на низові ініціативи, які є 
основною формою змін у вищому навчальному закладі, а також на зовнішні стимули; 

– особи, які керують вищим навчальним закладом, мусять безперервно вдосконалювати якість 
управління, бути відкритими до інновацій; потрібно, щоб змінилося сприйняття їхньої ролі як 
адміністратора в напрямі ринкового, господарського та менеджерського підходу; 

– як випливає з прикрого досвіду функціювання частини непублічних ВНЗ, потрібен захист 
якості навчання та зростання якості наукових досліджень, а також публікацій. Саме тому 
підприємництво ВНЗ має бути керованим, відтак частково обмеженим державою, яка повинна 
управляти ринком послуг, що надаються вищими навчальними закладами. Звичайно, держава 
корегує місію ВНЗ до дій, яких очікує відповідне для вищої освіти міністерство, і до певної, 
визначеної, міри обмежує автономію ВНЗ, зате забезпечує водночас якість функціювання вищих 
навчальних закладів у країні; 

– необхідне зміцнення академічних викладачів, які управляють вищим навчальним закладом 
і факультетами, не може відбуватися за рахунок позбавлення кафедр і закладів права вирішувати 
питання ключових напрямів розвитку; навпаки, влада ВНЗ повинна розвивати підприємництво, 
інноваційність і активність серед усіх працівників ВНЗ; 

– влада ВНЗ повинна ліквідовувати всілякі патології, в тому числі протидіяти функціюванню 
груп інтересів (політичних угрупувань, різноманітних служб, конфесій і т. д), які могли б впливати 
на функціювання ВНЗ, а також унеможливлювати дії внутрішніх груп тиску та запобігати 
зовнішньому втручанню різних установ; 

 
5. Висновки. 
Зміна концепції функціювання вищих навчальних закладів, зокрема управління в 

університетах, вимагає докорінної зміни закону, що врегульовує питання науки і вищої освіти. 
Таку зміну неможливо провести одноразово. Нововведення до юридичних норм мусить проходити 
поетапно і визначати завдання і прикмети чергових етапів реформи науки і вищої освіти. Україна 
може тут скористатися багатим досвідом Польщі та інших країн Європейського Союзу. 

Академічні викладачі, які вирішать надалі працювати у вищих школах і дослідницьких 
інститутах, мусять усвідомлювати, що упродож найближчих 12 років займатимуться 
низькооплачуваною роботою, причому розширяться їхні обов'язки і вимоги до якості їхньої 
роботи. Водночас у вищих навчальних закладах слід увести працевлаштування, яке спиратиметься 
на контракти замість довічного працевлаштування прив'язаних до своїх посад академічних 
викладачів, чиновників, а також і інших осіб у вищих школах і дослідницьких інститутах України. 

Якість навчання і наукових досліджень, а також функціювання ВНЗ і дослідницьких інститутів, 
значною мірою залежать від якості управління ними. Саме тому дуже важливим є відповідна 
мериторична підготовка (у сфері знань, умінь і компетенцій) осіб, які призначаються на керівні посади 
на всіх рівнях і в кожній організаційній одиниці вищої школи та інституту. На ці посади повинні 
призначатися в режимі відкритих конкурсів компетентні особи, які відповідають конкретним вимогам. 
Турбота про зростання якості управління є рушійною силою реформи науки і освіти. 

Підсумовуючи ці роздуми, можна абсолютно відповідально стверджувати, що в Україні 
повинна запроваджуватися та розвиватися концепція ліберально-підприємницького університету. 
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Переклад з польської Пшемислава Томанека (Przemysław Tomanek) 
 

Summary 
Vavak T. Liberal and Enterpreneural Concept of University as a Factor of Choosing Development Ways 

of Institute of Higher Education. The issue related to the comprehensive reform of science and higher education 
against the background of the modern transformation of economic, political, social, religious reforms in Ukraine 
is considered. The author analyzes the business and liberal concepts of European and American universities, and 
argues that the best way of development for Ukrainian higher educational institutions would be the adoption of 
the concept of liberal entrepreneurial university, based on the model of the University of Wilhelm von Humboldt 
and the concept of Burton R. Clark University. This approach, according to the author, gives universities the 
right to be temples of science, which conducts research and institution where students receive a high quality 
education. This should be an institution which covers the costs of its operation and development from its own 
revenues. The author believes that changing the concept of development is not possible without changing the 
legal norms of Ukrainina law system. Keywords: reform of science, liberal university, Wilhelm von Humboldt, 
entrepreneurial university, Burton R.Klark, liberal pidpryyemnytstkyy University. 
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