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INSTRUMENTAL AND COMMUNICATIVE MEANS OF ADDRESSING
INTERGROUP SPLIT-UPS IN MODERN UKRAINE

In the article, there have been reviewed the possibilities and restrictions for realization of the discourse
principles in Ukraine, with a focus at the state regulation of internal displacement-related issues, in particular,
those of social benefits, freedom of movement, and electoral rights. Based on social philosophy, recent migration
studiers, and the up-to-date data of National Monitoring System Reports on the situation of internally displaced
persons, there have been considered individual, group and community dimensions of instrumental impact, as well as
the ways for counteracting conflict-imposed lifeworld colonization. Peace and reintegration being the key aspects in
assuming the war-related issues, the vulnerabilities and needs of the affected population remain in the focus of
maintaining the conflict regulation scenarios. Thus, the dual targeting approach to social protection of vulnerable
groups in Ukraine is regarded as an optimal one, with the perspective of including the (re)integration narratives
into the durable solutions projects.

Keywords: Ukraine, protracted internal displacement, IDP, conflict regulation, reintegration, social cohesion.

Introduction. In Resolution 2132 (2016) of Parliamentary Assembly of the Council of Europe,
among the political consequences of the Russia-inflicted annexation of Crimea and military aggression in
eastern Ukraine, there was addressed the problem concerning the claims of the Russian federation “to use
force to defend the ethnic Russian population”, them considered challenging to the post-Soviet order
legitimacy, and indicating a shift in Russian foreign policy [18, p. 19]. Two years later, in Resolution
2198 (2018), the Assembly urged the Russian authorities to cease recognition of the documents issued on
the territories controlled by the armed groups of Donetsk and Luhansk oblasts, to uphold the obligations
of “an occupying Power”, and to stop the policy of demographic restructuring of the occupied territories
[19, pp. 2–3]. Moreover, for the first time since the beginning of the war, Eastern Donbas was assessed
separately in 2020 Freedom Score of Freedom in the World, “meaning the scores for Ukraine no longer
reflect conditions in that territory” [2]; and the attitude change requires further reflection, despite the
general assessment that “security situation is generally stable outside of the occupied areas” [Ibidem]. In
terms of future reintegration, the most disturbing is the result for the additional question of the Score, on
“the government or occupying power deliberately changing the ethnic composition of a country or
territory so as to destroy a culture or tip the political balance in favor of another group” [2], with
estimation of -1 points. In the same Freedom Score, there is also stated that “professing Ukrainian identity
in the separatist-controlled areas of Donbas is considered dangerous” [Ibidem]. Furthermore, in March
2020, there was cancelled the official status of the Ukrainian language in the so-called republics, in the
non-government controlled areas of Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine [4].

The challenges of the protracted armed conflict and occupation bring forth not only the issues of
conflict regulation, but also those of social cohesion reestablishment, and evaluation of the reintegration
efforts needed. The significant group of 1,437,406 internally displaced persons (IDPs), as of 27 January
2020 [10], has changed the social landscape of the country. The temporarily occupied areas of Donetsk
and Luhansk oblasts lost the human resources, and the latter became “a burden” or “a social capital” for
other regions. The situation of the annexed Crimea requires a separate investigation due to the
complicated process of demographic and political influence of the occupying Power, and is beyond the
scope of this publication. Therefore, in the article, there will be addressed the risks and policies regarding
the interactions of IDPs with state structures, and host communities, as well as the policies and scenarios
towards the NGCA reflected in the public opinion surveys on migration- and reintegration-related issues.
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In the discussion of the tools for establishing peace in Donbas and promoting further reintegration,
Haran et al. (2019) suggest, based on the Democratic Institutions Foundations (DIF) polls, “the successful
return to a normal life for residents of GCA of Donbas”; and “reestablishing the normal life” being the
preferred solution for 48 % of the respondents in October-November 2018 [8, pp. 698–699). Haran et al.
provide the data of the polls on the expected future status of the NGCA, with the result of 49.9 % of
informants insisting on the areas to be reintegrated on the same conditions as were set earlier, indicating
the pre-war legal arrangements as for the territories [Ibidem]. It is also important to refer to the public
opinion split reviewed by Haran et al. in the matter of policy towards the NGCA, where the authors
define four scenarios ranging from “full termination of all contacts” to the maximum possible relations
established, including economic ones, with 17-20 % distribution of the poll participants favoring the
options, this fairly equal parts fragmentation being regarded as the possible trigger for “potentially
ambivalent political consequences” [8, p. 700–701].

At the same time, the conflict-affected communities in Ukraine experience a serious demographic
pressure caused with the protracted character of the internal displacement of the citizens. Hence, the
restructuring of the communities makes it necessary to lay focus on the migration-related problems.
Among them, there is anchoring of IDPs to the former place of residence, with the position of the group
members ranging between “a stabilized other” and “a factitious alien”. Another problem is connected
with biases and mythologemes actualization; as well as intergroup deliberation and adaptation challenges
rooted in media- and community-produced narratives, for instance, those of threat, burden or resentment.

Community resilience is the focus of the communicative approach, as “IDPs – host community”
line of interaction implies co-creation of a trustworthy and highly cooperative space, the participants of
which having formed both We-vision of the community, and I-concepts defining the measures and limits
of interdependencies within the social-cultural space created. In the document “Ukraine. Recovery and
Peacebuilding Assessment. Analysis of Crisis Impacts and Needs in Eastern Ukraine” (2015), there was
suggested the dialogue method for peacebuilding and social cohesion reinforcement in the conflict-
affected communities. The method is opposed to the instrumental approach, the latter marked with
systemically pre-defined otherness and safety-related measures leading to further fragmentation of the
already torn apart social spaces of local and newcomers, and lack of mutual understanding promotion.
The dialogue method of otherness harmonization in practice is described in the official document as
“building trust and reconciliation by bringing together various groups in order to overcome the
differences and dissatisfaction [with each other] through dialogue” [22, p. 37].

Understanding of the narrative-imposed splits in the society is necessary for further formulation of
durable solutions, and the prompt risk analysis of reintegration projects yet on the while-conflict stage.
Thus, dialogue-related projects of restoring social cohesion require estimation of the instrumental and
communicative impacts and scenarios, on the individual, group, and community-based levels.

Research objectives setting. The otherness-influenced situation of the war makes it necessary to
refer to the communicative philosophy perspective of universalization and discourse principles, as seen
by J. Habermas (1974), and his followers; the diversity and deliberation theory, after B. Manin (2005); as
well as the recent migration studies (Anderson (2019), Sabates-Wheeler (2019)). Thus, the aim of the
study is to define the potential and restrictions produced by the state agents and conflict-affected
communities themselves. The main objective is to review and compare the data of the national surveys
and polls, as well as official international documents, and Ukrainian legislation, on forced migration- and
social cohesion-related matters. The expected outcome is to formulate and outline the scope of
instrumental limitations, and the possible ways for the argumentation of the communicative actors to be
regarded in the practical discourses.

Statement of the basic materials.
The idea of considering justice the end of a civil society, and the interest of a man to be connected

with the constitutional rights in order to control the abuses of government was accepted yet in the
Federalist Papers as of the 18th century, and widely spread thereafter. In the famous Federalist Paper 51
(1788), there was mentioned that “if angels were to govern men, neither external nor internal controls on
government would be necessary” [11]. The position can be applied to a context going far beyond the
traditional discussion on division of powers.

For instance, Habermas (1974) claimed public sphere to be between society and state, where public
opinion can be formed based on control and criticism criteria [7]. The position of state authority as an
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“executor”, not a part of the public sphere [Ibidem], makes it possible to avoid systemic imperatives
being introduced in the form of lifeworld colonization, the latter blocking communicative actions [21, pp.
76–77]. Thus, it is necessary to introduce the principles allowing to regain the meaning of the practical
discourses, in order for them to become communicative, rather than instrumental ones. The
universalization principle (U) is based on satisfaction of all persons affected, when the norms are valid
enough for all involved to freely accept the communication outcomes; and the discourse principle (D)
“both concerns the common good and individual dignity: we can arrive at a notion of the common good,
but every individual must give their consent and must do it severally” [21, p. 91].

Manin (2005) juxtaposes deliberation and coercion, as the former is rooted in the collective opinion
results of the argument in bargaining power, rather than “mere aggregation of already given preferences”
[12, p. 4]. In the situation of the conflict-affected communities in Ukraine, the range of preferences
towards the future policies of regulation is faction leading. Therefore, deliberation, understood after
Manin as the weighing of the policies and consequences, has a bifurcated character, and, metaphorically,
is to be conducted as weighing in scales, with the help some given weights [12, p. 15], correlated
respectively. In the situation of Ukraine, peace and reintegration tend to play the role of the weights in the
practical discourses. Nevertheless, there are traps of confirmatory bias when the given beliefs confirm
prior beliefs, and fair hearing of the conflict argument is problematic [12, p. 10], and “balkanization”
leading to “enclaves of like-minded people” [12, p. 12]. External regulation is insufficient for the tensions
overcoming. Thus, evaluation of polarization risks in Ukraine is necessary, in order to define the vector of
further reintegration, and social cohesion recovery.

The forced migration related issues have been widely covered in the recent publications. Among
the relevant ones for the study, there is an exploration of new tendencies in migration studies conducted
by Anderson (2019). The author, among other issues, touches upon the role of nationalized subjectivities
in constructing the sense of belonging, and the narratives of migration and citizenship. In particular, the
attention is paid to the management and accountability of national territories, while there is stated a need
in methodological de-nationalism, when communities are evaluated, and migrantizing of citizens is
reviewed [3]. Another study of multi-sited migration-related vulnerability in its relation to social
protection was suggested by Sabates-Wheeler (2019). The decision range of “Remain-Migrate-Return-
Move onward”, in a forced migration context, is reviewed in connection with vulnerability and security
drivers, as well as the ways to harmonize social protection, and eliminate bureaucratically imposed,
displacement-imposed and displacement-intensified disadvantages for the affected population [20].

Intergroup split-ups addressing: the displacement-related data on social benefits, freedom of
movement, and electoral rights in Ukraine.

Instrumental means. In Ukraine, within the practical discourses triggered with the narratives of
IDPs as a “burden” or an “additional social capital” that emerge in the legislative documents and reports,
there can be distinguished instrumental and communicative approaches to the recovery scenarios, with
regard to the unpredictability of the current hybrid war situation. The instrumental reintegration scenario
implies “benefit-risk” interest-related application to the interrelations of IDPs and host communities, as
well as the population living in the GCA and NGCA. For instance, the security and control measure in
Ukraine still imply regular personal physical identification and premises checks by the social officials at
the place of current residence of IDPs; there should be filed a note on any movement from the place,
during the period of time not extending 10 days. If the rule is breached by an IDP, or there is an evidence
of the person having returned to the NGCA, the pensions and social payments are to be suspended, and
they are renovated only after the successful identification procedure, when the committee of the social
protection department, based on the Act of the family living conditions investigation, approves the
necessity for the payment continuation [15; 16].

In 2019 National Monitoring System Reports (NMS Reports) on the situation of internally
displaced persons, there was provided information on the suspension of payments, 2018-2019. In general,
8% of IDP-households have faced suspension of social payments since 2014; and 31% of IDP-group
reported suspension of payments during 2018 [14, p. 27]. IDP support and retirement pensions constituted
the largest fragment of the payments suspended, 50% and 38% respectively [Ibidem]; and among the
IDPs, 68% were “aware of the reasons behind the suspension” [14, p. 28]. The most popular reasons,
“lack of official employment”, 25%, and “absence from home during the inspection of the social
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security”, 20%, introduce the bifurcation of normative claims. For instance, employment being
problematic for 79% of IDP-women, according to IOM’s survey, as of 2019 [9, p. 4], it is still may be
aggravated with rented housing loss, and suspension of the state support [14, p. 28]. Although 68% of
IDPs know how to renew payments, only 6% of IDP-households reported going to court to claim the
payments renewal [14, p. 29], and the average suspension duration extends four months, thus
compromising IDPs adaptation to the host community and general livelihood standards of the conflict-
affected communities, as well as actualizing “return vs. adaptation” issue.

In point G1 of the Freedom Scores, 2019 and 2020, on Ukraine, it was noted that “freedom of
movement is generally not restricted in areas under government control” [1]; and “Ukraine’s cumbersome
system requiring individuals to be legally registered at an address to be able to vote and receive some
services, however, creates a barrier to full freedom of movement, in particular for the displaced and those
without an address where they could be registered for official purposes” [2]. The ability to change the
place of residence is also partially restricted for the IDPs entitled to social payments and pensions, the
persons having to undergo the bureaucratic procedures of reregistration and physical identification at
every transit place of residence outside the official passport registration place that is in the regions
currently occupied by the Russian Federation. It is also necessary to prove lack of intentions to become a
returnee to the NGCA.

These and other legal limitations, in particular, those of IDPs exclusion from the local elections
taking place in the host communities, due to the above-mentioned official registration in another oblast of
Ukraine, endanger the reintegration processes through the in-built polarization mechanisms making it
difficult to implement the equal treatment agenda for all the members of the conflict-affected
communities. Although the renewed Electoral Code of Ukraine has been introduced since December 19,
2019, and is effective as of January 1, 2020, the changes still fail to address the issue of defining the terms
of belonging to a territorial community and living on its territory, as the latter is determined by means of
one’s electoral address (Article 7, item 6 [23]). The electoral address is correlated with the place of
registration (The Electoral Register, Article 8, item 2 [17]). For IDPs, the linkage to the registration in the
non-government controlled areas makes the process of participation in a host community rather restricted.
However, Dudinska (2019) mentions the change to the proportional system as an IDP-friendly shift of the
Electoral Code [5], and the instrumental pattern of powerlessness of the conflict-affected persons
therefore gets a chance of being overcome.

Communicative means. The communicative scenario of peacebuilding and reintegration is focused
on the “best argumentation” principle enabling to deepen the perspective of the conflict-affected groups’
perception. For instance, in the Government of Ukraine – UN Partnership Framework (GOU-UNPF)
2018-2022, the key message of the Sustainable Development Agenda 2030, “reach the furthest from the
first”, is considered within the framework for providing an adequate response to the needs of the
Ukrainian population, while introducing human rights- and equality-based durable solutions to the
development challenges of Ukraine [6, p. 5].

Risk management of this openness model includes realistic estimation of the hybrid war means and
techniques having impact on the displaced persons through media channels, and influence of the family
members and friends, especially those who never left the NGCA and promote their vision of the situation.
In general, in the 2018-2019 NMS Reports [13, 14], there was fixed a tendency that “IDPs who had close
family members residing in the NGCA more frequently expressed their intention to return (47-48 %) than
those IDPs who had no family members there (41-42 %)” (13, p. 35; 14, p. 37). Family and friends living
in the same place is considered by IDPs as a condition for integration into the local community, and the
result is steadily rising in the NMS Report Rounds 5-14, 2017-2019, from 30 to 45 % (14, p. 45). The
tendencies of de-anchoring and rehabilitation of the social links are important for understanding of the
agents involved in the “return vs. adaptation” framework.

Therefore, in the NMS Report Round 14, June 2019, 51 % of the respondents expressed their
perception of being integrated into the local community, and 61 % trusted the new neighborhood [14, pp.
43, 46]. The survey revealed that 28 % of IDP-informants felt the sense of belonging to the current
community, and the nostalgic sense of belonging to the former community was reported by 41 % of the
sample group [14, p. 47], although, only 3 % of returnees to the non-government controlled regions after
an attempt of displacement, named failure to integrate into the host community as a cause for their return
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to the former place of residence now occupied by the Russia-backed separatists [14, p. 55]. Thus
understood, the communicative approach of dialogue-based reconciliation and bringing together the
opponents may involve various social levels, family reconciliation being the key and most difficult to
organize. The social cohesion of the other levels reflecting the conflict-related break of the social links,
neighborhoods and comfort groups, and their gradual substitution with the links and neighborhoods of the
host community.

The deliberation “weights” of peace and reintegration are interconnected with recognition, social
capital and social cohesion narratives, as opposed to threat and resentment ones connected with otherness
counteraction. Thus, the instrumental regulations of the state, though on the edge of lifeworld
colonization, do not lead to loss of societally relevant meaning, whenever intersubjective links work as
communicative ones on the community level.

Conclusion. The scenarios of future policies as isolation / partial isolation / integration, form the
multidimensional field of expectations and regulations. In order to follow the communicative pattern, and
realize D-principle, the conflict regulation is to monitor and avoid instrumental intrusion and lifeworld-
colonization on all levels, as follows:

(1) The individual level implies belonging-related claims. In Ukraine, belonging to a host
community for IDPs is indispensable from the electoral shift towards participation in the local political
processes, and counteracting the group invisibility in decision-making.

(2) The group level, through intergroup and intragroup communication, is defined with otherness
markers actualizing. For instance, the instrumental restrictions of freedom of movement by means of
financial regulation and physical checks, alienates the displaced persons from the groups of the host
communities vulnerable in the same way (e.g. those getting retirement pensions without physical
inspections held by social security).

(3) The community level introduces the social cohesion restoring processes in regard of the
conflict-affected population, not limited to IDPs only, but including the population with war-related
vulnerabilities and aggravations, the groups of reintegrating veterans, returnees, members of the host
communities affected by the war indirectly but having the specific needs due to loss of a breadwinner
during the armed combat, and others.

Therefore, dual targeting approach to reintegration appear the benefit-risk appropriate variant for
the conflict-affected communities in Ukraine, thus allowing to both change the destructive narratives, and
to restrain from bargaining over benefits and recipients suitable for getting support in the vulnerable
groups of displaced and local population. Hence, the perspectives of further investigation can engulf the
range of postmaterial values-oriented patterns of dignity, self-realization and tolerance, as related to the
factitious communicative actors split by the conflict.
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Анотація
Балінченко С. Інструментальні та комунікативні засоби

розв’язання міжгрупових суперечностей у сучасній Україні.
Проаналізовано можливості та обмеження реалізації дискурсивного принципу в Україні, з урахуванням

особливостей соцієтального та державного регулювання, пов’язаного зі внутрішнім переміщенням громадян
внаслідок збройного конфлікту. Зокрема, визначено стан питань щодо соціальних виплат, свободи пересування
та виборчих прав, в контексті актуалізації та гармонізації внутрішньо- та міжгрупових протиріч. На основі
матеріалів соціальної філософії, останніх міграційних студій і актуальних статистичних даних звітів
Національної системи моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами в Україні, проаналізовано
індивідуальні, групові та спільнотні виміри інструментального впливу, а також шляхи протистояння
колонізації життєвого світу в умовах конфлікту. Оскільки мир і реінтеграція використовуються в практичних
дискурсах як ключові концепти під час розгляду питань, що випливають з ситуації війни, в статті ці чинники
представлені в контексті сценаріїв та проектів регулювання, з урахуванням чинників уразливості різних груп
населення, що постраждали внаслідок конфлікту. Стосовно проектів соціального захисту такого роду в Україні
може виявитись оптимальним підхід двоспрямованого таргетингу. Перспективою дослідження є вивчення
ціннісно-зумовлених розбіжностей між акторами комунікації, а також умов і наслідків включення наративів
інтеграції та реінтеграції у проекти довгострокових рішень, пов’язаних з регуляцією збройного конфлікту.

Ключові слова: Україна, тривале внутрішнє переміщення, ВПО, регулювання конфлікту,
реінтеграція, соціальна єдність.
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PHYSICAL CULTURE IN THE CONTEXT OF
PHILOSOPHICAL AND ANTHROPOLOGICAL DISCOURSE

The article analyzes the place of physical culture from the point of view of philosophy and anthropology. The
well-known expression "mens sana in corpore sano” (a sound mind in a sound body) needs scientific and, above all,
methodological substantiation. A set of theoretical and methodological components is necessary to be developed
before implementing the elements of physical education in practice. The authors draw attention to the need to form
the instructions of physical culture and sports from the point of view of human needs. The priority of the
anthropocentric model is emphasized, as it allows responding quickly and adequately to the challenges aiming at
human physical development in the modern socio-cultural space. The authors focus on the urgent need to develop
qualitatively new techniques and methods of correction of the physical condition of the human body. Such processes
are possible only in the conditions of cooperation and interaction of scientific achievements, technical innovations
and philosophical understanding of the essence of human needs. Philosophical anthropology is an effective
regulatory factor in the processes that relate to the correction of human health and physical development. The
article notes that it is the philosophical ideas that increasingly protect people as a system element of the modern
scientific picture of the world from a variety of anti-human and utopian concepts.

Keywords: philosophy, anthropology, physical culture, sport, human dimension, philosophical and
anthropological discourse.

Topicality. The issue of the place of human physical development has always been important in
the philosophical paradigm of scientific and cognitive discourse. Having not only a biological, but also
a worldview nature, it has been variously formulated and interpreted in the context of specific
methodological attitudes, but it has never been considered secondary or irrelevant. It is worth noting
that a human has always been the central philosophical problem. Thinkers since ancient times tried to
learn all the niceties of the physical state of the human body. Since then, the issue of correction of this
condition, which was achieved through the development of physical culture in its various
manifestations, has always been very topical for scientists.

For modern philosophy and methodology of science, the revival of issues related to the physical
development of the human body is relevant in connection with the next anthropological turn, as well as
the features of the formation of modern science, which is increasingly manifesting its anthropological
value priorities. Human-dimensional guidelines in the field of scientific knowledge, as well as attempts
to comprehensively rethink anthropological knowledge about the physical development of a human, are
of particular importance today, experiences a kind of renaissance after a fairly long reign of rational
and positivist awareness of scientific and cognitive activity.

The current scientific and worldview paradigm does not seek to put a person or individual qualities
of the human body in the center of the universe. It is appropriate to raise the question of what kind of
person is in the center of it. A reasonable answer to this question can only be given by a scientific
worldview system that explores the anthropological component in its natural and humanitarian
manifestations. Philosophy and methodology of science usually interpret the nature and essence of
humans primarily as the interconnection (and partly as the interaction) of natural and artificial, rational
and sensual. Due to physical education, such manifestations are the best way to identify human potential
and create all the necessary conditions for its correction. The human dimension of science and philosophy
creates the basis for a human-centric concept that synthesizes individual directions into a coherent system
of knowledge, ideas and notions about a man.

The state of the problem being investigated. Physical education has taken its important niche in
the philosophical and anthropological discourse. The vast majority of thinkers of different eras have
studied the physical potential of a human body. Let us recall the words of the Roman satir ist-poet
Juvenal "mens sana in corpore sano” (a sound mind in a sound body). No less than two dozen famous
philosophers were engaged in the explanation and interpretation of this thought, especially J, Locke [8]
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and J,-J, Rousseau, Socrates, Confucius, Cicero and a lot of other thinkers from each cultural and
historical era focused on the need to work on physical development. The philosophy of sports of the
21st century denies antihuman tendencies [1; 12; 14].

Domestic philosophers and scientists do not remain aside from the consideration of physical
education as a component of the axiological physical development of the human body. In particular, the
highly specialized works by M. Ibrahimov [4] and V. Bilohur [2] are worth noting.

The working hypothesis. Physical education and sports contribute to the formation of health in
terms of philosophical and anthropological discourse. It allows tracing the human dimension axiological
component in an integral scientific paradigm.

The aim of the study is to analyze an integral characteristic of the modern philosophical-scientific
paradigm and explain the achievements of philosophical anthropology as a full-fledged multi-faceted
investigation into the human body and human as a whole system. In this context, the main tasks are to
study the process of acquiring a humanistic coloring by science, philosophy, culture, and sports. All
spheres of socio-cultural space are acquiring more and more clear anthropological dimension, which
affects the statement of human-centered ideas, expanding the boundaries of their influence.

If knowledge is transformed into an effective element, the issue of its application in the aspects
of forming a healthy lifestyle arises. Physical culture appears to be a good field for the development of
ideas of human improvement, establishing it both in physical and moral aspects. Sooner or later, a
person faces a choice: what is more important, knowledge about the world or knowledge about how to
act in the world? In the context of these ideas, the statement of Teilhard de Chardin, “A human is the
center of perspective and at the same time, the center of the construction of the Universe” [13, p. 38],
acquires a new content. It should be noted that knowledge about the potential of a human body, the
implementation of this potential or its correction is only a theoretical component. This knowledge is
important to be applied in practice. Physical culture has, first of all, to be realized in the form of real
mechanisms with the accurate fixing of results.

V. Iliin points out that the formula "knowledge-reality" is transformed into a more complex formulation
“real knowledge and its human potential in a scientific reality". Naturalistic geo- and heliocentralization give
way to axiological anthropocentricity. The world is viewed not from an epistemological (with knowledge
being the goal), but from an anthropic position (knowledge being the means), so cognitive expansion under
any conditions must be provided with a humanitarian basis [5]. Under such conditions, the ability to
implement the achievements of theorists in the development of physical culture is simplified. This attitude
exacerbates the problem of the relationship between knowledge and goal, truth and value, separating the
classical approaches to the interpretation of the human body and non-classical aspects of the human
dimension. The axiological constants of the human dimension give flexibility in the contemporary scientific
picture of the world to it, providing the use of new forms and guidelines of physical culture.

It is worth noting that the concept of information is now as fundamental as matter, motion, energy,
and other ontological constants. Scientists believe it to be obvious that not only matter and energy penetrate
each other, but energy and information as well. For example, in living organisms, information is constantly
converted into energy. V. Moiseev gives an example "when a ray of light (energy) falls on the retina of the
eye, this generates a visual image (information) in the brain” [9, p. 225]. A stable correlation is formed: a
living being (as energy) reacts to danger (as information), and vice versa, energy passes into information.
The convergence of the concepts of energy and information causes a more active action of the subject on the
object. In philosophy, this point of view gradually leads to a deviation from the classical idea of objectivity,
followed by the elimination of the subjective factor. In practice, in the conditions of real work on physical
culture, this determines the development of effective methods for correcting and supporting a human body
with the help of a set of exercises, training and other elements of physical education. Such actualization of
reflection provides a productive combination of scientific and philosophical achievements, knowledge and
understanding, and their extrapolation to human physical culture.

According to the complexity of its ontological characteristics, human privilege turns its nature and
essence into a favorable element for transformation. Since a human is not entirely related to natural or
cultural forces, researchers are trying to determine the specific nature of human behavior, activities, and
relationships. Physical culture not only studies the essential and acquired characteristics of a person but
also changes them, improves the main components or the entire structure as a whole. Such an example
signals the complexity of scientific research of humans, compared to other natural beings or social
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institutions. However, in this case, there is a downside, as the results of physical development can be
developed, constantly corrected and improved only on the example of a person.

The importance of philosophy in the study of the elements of physical culture is determined by the
fact that such knowledge cannot be obtained by an elementary knowledge of scientific information. In
particular, V. Kahan uses the theory of systems and points out that the whole is greater than the totality of
its parts, and the knowledge of this “more” is not available to any particular science. Only philosophy and
art can embrace the whole in abstract-theoretical and figurative-concrete ways. That is why,
notwithstanding all the predictions of scientific rationalism and pragmatic positivism, the need for these
methods does not only persist but also grows. Nowadays the period of formation of the historical type of
culture is being formed, which advances a man to its epicenter [6]. Under such conditions, the
philosophical and anthropological discourse sets clear priorities for the development and functioning of
the elements of physical culture. However, the methodology of the system of physical education in
practice allows you to implement all the planned moments.

Modern science faces a dilemma: to develop the ideas of a rationalistic-oriented subject, to
actualize humanistic concepts [1; 14]. In the course of implementation of the basics of physical
education, the possibility of leveling the contradictions of national, racial, class or confessional
character is realized. It is the potential danger of self-destruction that makes a person reorient from the
mode of irresponsibility and be conscious of oneself as an effective and responsible element of the
socio-cultural space. Forms and methods of physical culture, in this case, appear to be accessible and
effective tools to achieve these goals.

Concretizing such similar methodological bases, M. Ibrahimov claims that the existential
methodology is not widely accepted by scientists of physical culture and sports science. But, if we talk
about the physical bodily integrity of an athlete (as the author specifies, the person of the athlete), then
the question of its cultural value and in this context the preservation of the individual personality
becomes more acute. Individualization of sports training also involves a holistic view of the athlete's
body that is “athletic body”, whose goal is to focus on an extreme situation in performances at the
competition, where they show their individual personality traits, talent, moral and volitional qualities.
An extreme situation is a maximum deviation from the ordinary, moderate or contrasting existence of a
person and requires an extreme strain of physical and mental strength of an athlete. During the
performance in the competition, the “athletic body" acquires a new quality. Under the close supervision
of the organizers, judges and differently-minded fans (supportive and negative), it is in a state of self-
forgetfulness for some time: an athlete is supposedly "disabling" the reflexes of consciousness and for a
moment does not control, mentally does not record the actions, although the body "remembers" them.
At this time, the “athletic body” is existential and pantheistic, because it cannot be considered only in
the context of medical-biological or any other natural aspect. The "athletic body" experiences the
painful pleasure of ecstasy, a state of expression that is directed to victory, and under the influence of
surrounding rivals, it becomes expansive. The creative demonic power of their body is clearly
expressed in the performances of the athletes and this manifests its freedom, according to J. -P. Sartre
[11]. Thus, the anthropology of sports and physical education is philosophical and theoretical studies
about the reflection in sports reality of specific human traits: games, competition and entertainment in
the struggle for their existence, self-expression and self-affirmation. Due to this, sport becomes a social
and cultural phenomenon, and the "athletic body” becomes the reference form of physical culture. In all
scientific researches on physical education and sports, it is emphasized that they should promote
comprehensive and harmonious development of the person, the task of the anthropology of sport is to
reveal the process of "transition" of the medical-biological, physical-mechanical, psychosomatic state
of the organism of the athlete into a series of cultivation of certain artistic images of physicality. The
athletic body is the transformation of the psychosomatic state of it into a cultural image corresponding
to the historical and civilization level of the development of society [4].

This position indicates a new approach to the understanding of a human: from the natural-scientific
path and socio-organizational dimension - to the axiological method, which is the foundation of new
values, which unites the human dimension component into a single whole. This approach is a form of an
anthropocentric concept that explores the factor of physical education and physical culture. We note the
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introduction of the «humanity" concept into the anthropocentric paradigm, as opposed to focusing on a
specific person. It is also worth noting the actual recognition of the effectiveness (in this case – physical
activity) and responsibility (organization of physical development) of a person as determining constants
in determining its role and place in the world.

In our opinion, the specificity of the philosophical approach to human interpretation, which
consists in its complex, integral characteristic, is ambiguous. Many authors, placing the whole human
at the center of a philosophical reflection, argue that this is an integral philosophical problem that
requires the comprehension of a man as a whole. We are talking about the existence of only one
science, the subject of which is a human as a whole, i.e. philosophy. Other sciences study individual
manifestations of a human existence.

V. Bilohur explains the problem of physical education and sports in the context of modern
scientific and philosophical paradigms. According to the researcher, postmodernism is a phenomenon
characteristic of the west, in recent decades it has been expressed in constructive criticism of the
principles of classical rationalism and traditional guidelines of metaphysical thinking. The presence of
numerous concepts of postmodernism indicates the emergence of a new cultural situation, but
postmodernism today does not have a clear paradigm definition. The postmodern philosophy of sports is
characterized by transnational, commercialization and media, combined with transnational practices.
Similarly to political, economic, social institutions, sports structures operating on a global scale violate
the usual boundaries of communities. In competitions, which are based on the principle of
representation of athletes from local groups and states, hiring professionals, inviting players from other
regions and countries is widely used. Sport has become a sphere of large-scale capital turnover, where
the size of prize funds, assets paid to professionals according to the contracts of professional athletes
and coaches, is constantly increasing. Mass media propel the commercialization of sports: seasonal
games and сhampionships, stadiums, stands and participants themselves, airtime and print space
involved in advertising competitions, are considered as a space for commercialization of sports, its
advertising, which spends a lot of money [2].

Philosophy integrates all knowledge about a human in a system of a general theory that covers all
possible aspects of the study. In our opinion, this approach cannot be considered perfect, as well as
completely denied with its expediency and effectiveness in determining the level of physical development of
a person. We should beware of repeating the mistakes of the past when the identification of methodological
approaches in the study of man and nature was carried out. Summing up the methodological basis of these
two philosophical problems to a common denominator is impossible because it leads to a distorted
interpretation of a human.

In fact, when it comes to science, it basically arises as a human science. Anthropocentric
instructions form the methodological prerequisites of the human dimension not only for social but also for
natural science knowledge. Scientists say that a prerequisite for the existence of natural science is the
presence of man. These views suggested that in natural science the subject of research is not nature itself,
but nature which expresses human problems [3].

At the present stage of development of science and philosophy, pluralism is established, which is
characterized by a considerable number of ideas and views that complement or deny each other. Unlike
non-classical actualization of knowledge, when the essence and nature of man "blurred", modern post-
classical science examines man in the context of integrating the achievements and methodological
guidelines of all sciences in a holistic concept, capable of responding to the latest demands and
challenges. Awareness of the need for a "unified science" to solve local and global problems of our time
despite the romanticism, exoticism and unacceptability of some of them for classical scientific thought is
quite convincing and topical. In general, we should not take literally the idea of "the only science“, as
well as the theory of “the only field” in modern physics. This idea, according to M. Kyseliov, is “a kind
of eidos of modern philosophy of science, which, among other things, directly concerns reality: it
concludes the cumulative epistemological experience and focuses on the search for new ways to solve the
problem of integration of knowledge obtained by mankind” [7, p. 137].

The authors of the article are physical education teachers at the Bukovinian State Medical University.
Thus, their ideas for the development of physical culture and sports have been implemented in practice. 
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Prospects for further research. Physical culture occupies a separate niche in the holistic
anthropological discourse. The defining moment of the study of the problem of physical education is the
continuity of this process since in modern dynamic life there are constant changes in the forms and methods
of correction of the physical condition of a person. Under such conditions, anthropological discourse
appears to be the optimal platform for the development of ideas of physical culture and education.

Conclusion. Now, when considering the issues of physical development of a person and methods of
its correction, the human dimension is more often spoken about as a technique, and anthropological
discourse as a method. However, this does not indicate the emergence of anthropological representations
just now. Many scientists and philosophers have expressed similar ideas before, because a human being has
always been the primary point in the interpretation of any philosophical problems. Modern philosophy and
science allow us to develop a set of methodological guidelines that will support the implementation of
practical elements, in order for the latter to contribute to improving the level of health of people in general.
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Анотація
Слухенська Р., Куліш Н., Єрохова А. Фізична культура
в контексті філософсько-антропологічного дискурсу.

Аналізується місце фізичної культури в філософсько-антропологічному дискурсі. Відома максима «у
здоровому тілі – здоровий дух» потребує наукового і, передовсім, методологічного обґрунтування.
Показано, що перед тим як впроваджувати на практиці елементи фізичного виховання, варто розробити
комплекс теоретико-методологічних складників. Автори звертають увагу на необхідність людиновимірного
підходу у формуванні настанов фізичної культури та спорту. Наголошується на пріоритетності
антропоцентричної моделі, яка дозволяє оперативно та адекватно реагувати на виклики для фізичного
розвитку людини в сучасному соціокультурному просторі. Наголошується на гострій потребі в розробці
якісно нових форм і методик корекції фізичного стану людського організму. Такі процеси можливі лише в
умовах співпраці та взаємодії наукових досягнень, технічних нововведень та філософського осмислення суті
людиновимірності. Філософська антропологія постає ефективним регулюючим чинником в процесах, які
стосуються корекції стану здоров’я людини та її фізичного розвитку. Зазначається, що саме філософські ідеї
дедалі частіше оберігають людину як системний елемент сучасної наукової картини світу від розмаїття
антигуманних та утопічних концепцій.

Ключові слова: філософія, антропологія, фізична культура, спорт, людиновимірність, філософсько-
антропологічний дискурс.

http://www.anthropology.com/texts/kagan/man.html
http://polbu.ru/moiseev_sciencephilo
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ETHICAL MEASUREMENTS OF MEGA-SCIENCE PRACTICES
(PHILOSOPHICAL ANALYSIS)1

The present article dwells upon the essence and importance of mega-science, actual issues of mega-scientific
progress and development of modern civilization on the way to sustainable form of development. Much attention is paid to
comprehending mega-science as an organizational-economic phenomenon, ethical measurement of mega-scientific
practices in the context of a stable form of social development. The researchers discussed the ambivalence of modern
science-intensive technologies, the ethical component of the introduction of mega-scientific practices and the need for
their philosophical understanding, the transformation of values of modern civilization, the change of ideological
orientations, the need for the formation of bioethical discourse, the formation of a sustainable planetary civilization.

Keywords: mega-science, mega-scientific practices, high technologies, ethics, bioethics, values, sustainable
development, sustainable society.

Introduction. Nowadays is characterized by the development of science, its transformation to the
stage of E-science and mega-science, as well as active implementation of the results of mega-scientific
practices, high technologies, in particular Hi-Tech and Hi-Hume, which are reflected in the functioning of
such high-tech megaprojects, as NanoTech, BioTech etc.

High technologies include many technologies, among which there are nanotechnology,
biotechnology, information-communication, network, cognitive and social-humanitarian. The active
development of these technologies and the practice of their implementation entail ethical understanding, as
well as an understanding of the impact on humans, the feasibility of their application and consequences.

In today’s conditions of the existence of planetary civilization, the question arises about the survival
of mankind, its direction to sustainable form of development. Sustainable Development Opportunities for
the World are dedicated to most recent All-Ukrainian, International and World Congresses, including the
All-Ukrainian Congress “Science for Sustainable Development” (November 10-11, 2019, Kyiv). Special
attention to human survival and overcoming global problems of modern civilization, namely pollution
almost all shells of the Earth is facing at this year's World Economic Forum in Davos. In January 2020, the
theme of the recently named Forum, including the Ukrainian House, was climate change, pollution of the
oceans, ensuring the sustainable development of the world, as well as its cohesion.

It is well known that the possibility of solving and overcome any problem has higher chances
provided about unity of majority efforts. To solve the planetary problem of pollution and ensure the
sustainable development of civilizations requires the unity of all countries and their states. According to
the organizers of the Ukrainian House in Davos, technology is one of the components that will ensure the
cohesion of countries and contribute to the achievement of the UN Sustainable Development Goals.
However, any technology needs ethical reflection.

The research was conducted within the framework of the research project “Institutional and
Technological Design of Innovative Networks for Systematic Supply of National Security of Ukraine” for
2017-2020 (order of the Ministry of Education of Ukraine of October 10, 2017 No. 1366) and the research
topic of the Department of Philosophy and Social Sciences of Sumy A. S. Makarenko State Pedagogical
University “Strategy of Development of Ukraine as a Social System under the Influence of Science-intensive
Technologies (Persistence of Nonlinearity)” for 2020-2022 (state registration number 0120U100571).

Analysis of recent researches. The scientific revolution of the twentieth century has
fundamentally altered the concept of human nature, its peculiarities of existence in a changing world.
Scientific and technological progress has covered all spheres of society, changing the role and importance
of human. The development of high technologies has led to the desire of human to transform his own
physicality and, as a consequence, to strive for immortality. The change of physicality entailed the
transformation of spirituality, and, consequently, the change of values of modern technogenic civilization.

1 The research was carried out at the expense of the Ministry of Education and Science of Ukraine budget allocated
for the implementation of research project №0117U003855 “Institutional and technological design of Innovative
Networks for Systematic National Security of Ukraine” (order of the Ministry of Education of Ukraine of October
10, 2017 No. 1366)
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The concept of mega-science begins to form in the 70’s of XX century within the concept of post-
nonclassical science, a great contribution to the formation of which was made by J. Bernal, P. Gaydenko,
E. Mamchur, L. Markova, S. Mikulinsky, A. Koire, L. Kosyreva, O. Kravets, B. Kuznetsov, N.
Kuznetsova, T. Kuhn, G. Spencer, I. Rozhansky, etc. In our research we rely mainly on the research of
Russian scientists in the field of mega-science. The problem of scientific rationality is considered in
numerous works by such philosophers as N. Avtonomov, Y. Davydov, V. Iliin, V. Lectorsky, M.
Mamardashvili, L. Mikeshina, V. Porus, B. Pruzhinin, B. Styopin, B. Shvyriov, etc.

In modern philosophical and scientific discourse, the main idea that during the second half of XX
century and beginning of XXI century not only the foundations of science changed, but also the
organization of science is fixed. The processes of accelerating the technologicalization of scientific
activity and the industrialization of science are being explored by V. Arshinov, V. Budanov, V. Chuiko,
F. Frank, E. Girusov, V. Gorokhov, Yu. Habermas, V. Ilyin, V. Kanke, S. Kara-Murza, V. Kizima,
A. Krushanov, D. Lekur, T. Leshkevich, V. Lukyanets, V. Lutai, M. Marchuk, V. Melnyk, M.
Onoprienko, V. Platonov, V. Pride, A. Rakitov, V. Ratnikov, M. Rozov, M. Rocko, G. Ruzavin, V.
Ryzhko, V. Tsykin, O. Zhukov, etc., the main idea of which is that the technological approach extends to
the whole spectrum of relations formed in the process of scientific activity, but at the same time the role
of scientific knowledge in the development of technology and society increases, the role and tendencies
of the development of technical and technological knowledge in the system of scientific knowledge also
change. The above researchers also paid attention at the deformation of the scientific ethos caused by the
global processes of commercialization of science.

Many researchers pay attention to the problems of modern society, its transformation to an
information-network state, among which it is worth noting O. Bard, M. Castells, I. Masuda, I. Milyukhin,
J. Zoderquist, as well as the concept of rhizome by J. Deleuze and F. Guattari. Hence the need for a
comprehensive, objective analysis of all major processes to create a new world, which organically
includes a system of forecasts. There are more and more theoretical works on forecasting, among which
we can highlight the works of I. Bestuzhev-Lada, I. Boychenko, I. Glazko, S. Kapitsa, L. Leskov, D.
Neysbit, I. Panarin, V. Paulman, A. Peccei, E. Toffler, A. Turchin, F. Fukuyama, V. Tsaplin, P. Teilhard
de Chardin, V. Chechko, Y. Yakovets, E. Yanch, etc.

Previously unsolved problem. The beginning of the 21st century was marked by numerous
important scientific discoveries and experiments, which significantly expanded the possibilities of the
human mind in the process of cognition and creation of new technologies and development of the natural
environment. These findings made global and directly impact on the development of planetary
civilization that gets signs of globalization, competitiveness, internationality, digitality, the spread of
informatization and computerization, causing the need for a comprehensive modernization of almost all
areas of human activity, due to the active implementation of high technologies and spreading the practice
of their application. Increasingly, the scientific community is paying attention to the active dissemination
of information-networking and other high technologies (Hi-Tech and Hi-Hume), their active influence on
modern society and the transformation of the latter to the information-networking state. Therefore, the
question arises about the place of human in the modern world, his rights and freedom, as well as the
transformation of values in terms of scientific and technological progress, the development of mega-
science and the introduction of mega-scientific practices, as well as the desire for a sustainable society.

Thus, it can be stated that the analysis of the scientific works shows that this problem is not well
researched at the present stage. It is due to the fact that there is no comprehensive research in which a
complete philosophical analysis of the scientific-methodological and world-view bases of the process of
formation of mega-science, ethical measurement of mega-scientific practices in the direction of
sustainable development would be carried out by society.

Purpose. The purpose of the article is to reveal the essence and significance of mega-science, the
need to understand the ethical dimension of mega-scientific practices on the way to sustainable
development of society.

Statement of the basic materials. Nowadays, science affirms a fundamentally new vision of the
natural and social world and a new understanding of the processes of development in comparison with the
way of the worldview that has dominated in previous centuries. The innovative nature of the development
of modern civilization has led to the world becoming more unbalanced, non-linear, and therefore
unpredictable. A fundamentally new set of scientific knowledge and practices is the mega-science that
transforms a person from a subject of planetary action into a subject of action on a galactic scale.

In particular, V. Lukyanets [10] points out that mega-science means cognitive-transformative
activity performed by scientists with the help of experimental facilities, the scale of which is compared
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with such grand experimental constructions as: The Large Hadron Collider (LHC), the International
Thermonuclear Reactor (ITER), X-ray free electron laser (XFEL), International Space Station “Mir”,
“People’s Internet” and “Internet of Smart Things”, G-type search systems as Google or Yandex, smart
inter-machine networking, etc.

In our previous researches [4], we have noted that nowadays mega-science is the transdisciplinary
field of human knowledge and activity that gives a holistic view of the essential and necessary
connections and patterns in the spatial range from quarks to quasars and black holes, reveals the essence
of processes universal evolutionism and self-organization, including in its content naturalist, humanities
and computer science.

According to V. Pronsky, mega-science, becoming a phenomenon of organizational and economic
nature, becomes an organizational and managerial innovation, which in turn replaced the “great sciences”:
the science of large collectives, installations and volumes of financing. It was replaced by “great science”
not for technical reasons, but for economic reasons. As an organizational and managerial innovation of
this scale, it requires clarifying, and, sometimes, rethinking, a number of conceptual positions in
economic science and management. Mega-science addresses the contradiction between the growing need
for expensive scientific infrastructure and the limitation of funds to major national projects, replacing the
hierarchical “big science” organization with a networked organization with international funding [12, p.
212]. The status of research activity is changing, which as systems will consist not only of elements of
purely research, but also of management, information, design, as well as technical and production
activity. The unit of scientific reality will not be the individual exploring the problem, but the research
association of knowledge producers, endowed with both cognitive and logistical functions.

As a consequence, the development of mega-science creates a complex set of existential, ethical, and
ideological problems. Accordingly, the consequences of transformation will manifest themselves in the
anthropogenic influences of its global evolutionary processes, the evolution of the biocosm, the
anthropocosm, the sociocosm. Traditional mega-social technologies are giving way to nano-engineering,
molecular-biological, genomic, computer-networking technologies, nanobots, neuro-chips, and artificial
intelligence. The emergence of such technologies is accompanied by a general process of convergence, that
is, the formation of a synergistically linked technological cluster – CKTS (Convergence of Knowledge,
Technology and Society: Beyond Convergence of Nano-Bio-Info-Cognitive Technologies) [2; 5; 15].

The conception of convergent technologies is formed around two directions. The first direction is
technological, which synergistically integrates five high technologies (nanotechnology, biotechnology,
information, cognitive and social), which will lead to global transformation of the way of development of
human civilization as a whole due to technological innovations. The second direction draws attention to
the problem of “human improvement”, “human expansion”. In the conditions of the high technological
revolution, any humanitarian information (any knowledge of the psyche, intellect, spirituality of human),
if encoded in numbers, becomes digitized information (represented in numbers). With the increasingly
powerful digital technology industry, humanity is turning not only ordinary but also hereditary
information encoded in genes into its most important productive resource. Such information can be
processed technologically, by machines, and used for any purpose.

Human evolution continuously accelerated, and can point to the emergence of a hypothetical
second point and singularity, when the rate of growth will be endless. Singularity is the most significant
event in human history. It will come as a result of the simultaneous action of three leading technologies:
artificial intelligence, molecular nanotechnology and molecular biotechnology. The speed of advance to
the point of the singularity initially increases gradually, but the feedback mechanism with each cycle
decreases, as a result of which the onset of the singularity is accelerated. Upon reaching the singularity of
humanityʼs capabilities, they become truly stunning – complete control over the structure of matter at the
atomic level, complete knowledge of biological processes from macro to micro and molecular levels, and
superhuman artificial intelligence.

The convergence of NBICS technologies has raised the wave of transhumanism movement, in the
ideas of which, convergent technologies determine the future of the human being. Transhumanists believe
it could be artificial intelligence, robots, cyborgs, genetic engineering, life extension and immortality. The
phenomenon of NBICS-convergence is a radically new stage in scientific and technological progress and,
by its possible consequences, is the most important evolutionary-determining factor. The technological
opportunities that are revealed in the development of this process will inevitably lead to serious changes
in the structure of the world, to the revision of traditional ideas about the fundamental concepts of
nowadays civilization – such as life, mind, human, nature.
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H. Marinosyan, President of the Academy of Humanities, notes that high-tech products are being
increasingly introduced to various fields of society, including everyday life. The question is about
building a new form of interaction – electronic civilization. In his opinion, comprehension of the modern
scientific and technological picture of the world “will lead to changes in individual and social conditions
of human life in the near and long term, which marks the entry of humanity into a new historical era – the
era of Electronic Civilization” [11, p. 20]. The author notes the fact that recently the process of
intellectualization and physical filling of the environment, creation of so-called “intelligent agents”,
which include the following: “smart homes”, “smart cars”, “smart clothes”, “smart” technology, as well
as various navigators and assistants such as Google, Siri, Cortana etc.

As it is described, the institute of science is widely developed under the influence of the dominant
information and network paradigm and its ontological manifestation – network technologies, so there are
such concepts as “cyber science”, “service oriented science”, “open science”, “E-Science” etc. All these
concepts refer to modern science, which is characterized by the use of Internet technologies, scientific
communication, availability of databases, increasing the speed of research and recognition of scientists.

All these extremely complex technologies require specialists of a fundamentally new class, trained
already on an interdisciplinary basis. However, there should not be many such interdisciplinary educated
specialists; nowadays it can be said that they are the elite of the scientific community, which implies the
formation of a new (convergent) education paradigm. In fact, modern civilization has come to form such
a phenomenon as the scientific and educational space. It is observed the cycle of mutual transformation of
knowledge acquired both in the process of learning and in the scientific process. Education uses scientific
knowledge for transformation from generation to generation, while drawing the line between knowledge
and ignorance, which helps create the background for scientific search and becomes a kind of stimulator
of new scientific research. The knowledge gained by scientists not only broadens the boundaries of
knowledge, but also becomes the property of the content of education.

The active development of technologies, the penetration of the practice of their introduction into
the life of the average person led to the need for their ethical understanding. Thus, in the context of the
ethos of science, bioethics emerges.

The concept of “bioethics” has become widespread in scientific discourse after the publication of
the work of W. Potter “Bioethics – a bridge to the future”. The emergence of bioethics was a kind of
response to technological and socio-political challenges in the field of medicine and biology. Complex
and contradictory ethical problems facing society are caused by the latest medical and biological
technologies, serious possibilities of influence on the human body.

Within the framework of bioethics, the following areas are distinguished within the scientific
discourse: ecological bioethics, medical bioethics, feminist bioethics, global bioethics. In our study, we
rely on the concept of “global bioethics” in the context of ethical treatment of everything on the planet, as
well as the respectful and preservation of living, inanimate and social matter, that is, human beings.

The National Congress on Bioethics has been held in Ukraine for three years. The work of the 6th
Congress (September 27-29, 2016, Kyiv) was held in the thematic sections: “Philosophical
Generalizations of Modern Problems of Bioethics”; “Bioethical Issues in Times of Armed Conflict and
Emergency”; “Bioethics and Law”; “Ethical expertise of biomedical research, experience of work of
commissions on bioethics”; “Ethical aspects of the latest biomedical technologies”; “Ethical problems of
nanotechnologies and biosafety”; “Ecology and Bioethics”; “Bioethics in the system of education and
upbringing”. Bioethics has emerged within the scope of applied ethics, but its scope extends beyond
medicine and biology. Today, it covers the entire practice of implementing high technologies.

In this situation, the scientific theory of society becomes unthinkable without a noospheric
orientation, which, in turn, significantly changes the awareness of the role and place of human on our
planet and in space. Modern civilization is constantly expanding the boundaries of its activity; at the same
time, society is increasingly aware of its role in the organization of the natural environment. This implies
a special mission of science and education, because science, exploring the systematic organization of the
biosphere, must identify what laws of self-regulation of this system should be used by man in the
formation of the noosphere, and education is designed to form an adequate world outlook.

It should be noted that global changes that marked the beginning of the 21st century, put the
world to a new social reality. Its main characteristics are uncertainty and risks that have become the
inverse result of humanityʼs attempt to control its present and future. The birth of the concepts of e-
culture, e-science, e-Homo confirms the diagnosis of the modern era: information technologies not only
claim to justify a new ontology (virtual reality), a new subjectivity (artificial intelligence), a new
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science (computer simulation), but also create preconditions for pervasive computing, methodological
“super-digitization” of reality.

In our previous researches [3; 6; 7; 8; 9] we considered the ethical dimension of the introduction of
high technologies, the impact on the transformation of the spirituality of modern human and the change of
values of the civilization of the 21st century. In the course of the researches it was found that modern
technologies are ambivalent; in addition to the many benefits of incorporating them into everyday life
(access to a large number and different quality of information; the ability to communicate, especially over
long distances; modern gadgets, etc.), there is also a major drawback, including information and
communication technologies, – the ability to control. In this regard, A. Rakitov notes that “total control
exercised through modern digital ICTs can have a very negative impact on the intellectual, ethical and
business characteristics of any person. He could have a strong depressing mental influence and deform
the normal human thinking of the “average” person, making him extremely passive, unable to make even
the simplest household decisions, disorienting in social and natural environment, make incommunicable
and eventually, in the end, “Digital control”, to undermine the very foundations of society” [13, p. 36].
This control applies to the production, dissemination, storage of information and knowledge as well as the
aspect of chipping In one of the reports P. Levich, co-founder of Future Foundation, noted that “freedom
is not contrary to technical progress. If a person is afraid to embed a chip, because it is easier to
“disconnect” him from the system – it is not a problem of the chip, it is a problem of the political system
that makes it clear that it can do it”. And so the question is – are technologies nonetheless ethically
neutral and are they not actively promoting exponential development specifically aimed at establishing
global total control? Many philosophers, sociologists, political scientists, and scientists are engaged in
finding the answer to these questions.

Conclusions. As a matter of fact, it should be noted that due to the formation of the phenomenon of
mega-science there is a fundamentally new type of cognitive relations, which does not fit into the previous
paradigms of the genesis and functioning of scientific knowledge. Prerequisites for the emergence of new
types of logical organization of knowledge, which include not only traditional theories, but also associative
forms of theories, including significant fragments of the picture of the world, attempts at theorizing,
corresponding to the complex style of consciousness, as well as the consciousness of the future science.
Mega-science is characterized by intensive application of scientific knowledge in almost all spheres of life,
change of the nature of scientific activity, use of the principle of universal evolutionism, ideas and methods
of synergetics; the need to address research and practical issues from a transdisciplinary perspective. In a
society where priority is given to the development of mega-science and its individual components, the need
to strengthen the predictive and regulatory functions of ethical discourse is urgent.

Changing worldview and understanding of the world will change the attitude of human towards
him, the application of the principles of bioethics and contribute to the formation of a sustainable society,
whose concept is now in the state of study and discussion in philosophical and scientific discourse. The
active development of science, in particular its transition to the stage of mega-science, can become an
obstacle to the formation of a sustainable society, as well as the active introduction of high technologies
in the realities of humanity, as N. Semeniuk notes, “… the development of science always outstrips the
development of morals and values human norms. Since the beginning of the twentieth century, the human
community has used science not only for its own benefit, but also for the mass destruction of its own
kind. In the middle of the last century, all this led to the fact that humanity was faced with unsolved
environmental problems” [14, pp. 14–15]. It should be noted that all technologies, and, consequently,
science, are ambivalent. Thus, according to V. Budanov, techno-science is a two-faced Janus, which
creates both “chemical, biological, nuclear weapons, as well as new materials, energy, medicine” [1, p.
48]. In general, technologies are ethically neutral, but the purpose for which they are used, a certain
motivation for their application, is ambivalent, because technologies carry both social benefits and risks
of social, environmental and personal destruction. This applies both to the aim of artificial intelligence
and issues related to its purpose and use.
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Анотація
Пономаренко Т., Зленко Н. Етичний вимір меганаукових практик (філософський аналіз).

Розкривається сутність та значення меганауки, актуальні питання меганаукового поступу та розвитку
сучасної цивілізації на шляху до сталої форми розвитку. Особливий акцент зроблений на осмисленні
меганауки як організаційно-економічного феномену, етичного виміру меганаукових практик в умовах
спрямованості до сталої форми розвитку суспільства. Акцентується увага на амбівалентності сучасних
наукомістких технологій, етичній складовій впровадження меганаукових практик та необхідності їх
філософського осмислення, трансформації цінностей сучасної цивілізації, зміні світоглядних орієнтирів,
необхідності формування біоетичного дискурсу, становлення сталої форми розвитку планетарної цивілізації.
Авторами зроблений висновок, що завдяки формуванню феномену меганауки виникає принципово новий
тип пізнавальних відносин, який не вписується в попередні парадигми генезису та функціонування наукових
знань. Зміна світобачення та осмислення світу призведе до зміни ставлення людини до нього, застосування
принципів біоетики і сприяння формуванню сталого суспільства, концепція якого зараз знаходиться в стані
опрацювання та обговорення у філософському та науковому дискурсах.

Ключові слова: меганаука, меганаукові практики, високі наукомісткі технології, етика, біоетика,
цінності, сталий розвиток, стале суспільство.

http://www.transhumanism-
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ANTHROPOCENTRISM AND BIOCENTRISM:
THE CONFRONTATION OR DIALOGUE?

The article analyzes the debate between two major ecological paradigms in contemporary environmental
philosophy: anthropocentrism and ecocentrism. The authors argue that idea of a clash between anthropocentrism
and ecocentrism faces three major transformations 1.the re-evaluation of the role of man in contemporary science,
2. the spread of transhumanism, which is very diverse within its multiple branches, 3. the turn toward a new
approaches in ecology, environmental philosophy and transhumanism. The article reveals main arguments of both
views and points out the future perspectives of this confrontation.

Keywords: anthropocentrism, biocentrism (ecocentrism), dialogue, ecology, environmental philosophy,
humanity, interdisciplinary, transhumanism.

Articulation of the issue. The picture of the world forms fundamental components that ensure its
viability and functionality. These "bricks" put forward ideas, theories, concepts, facts, evidence,
inventions, world outlook, conditions of development, etc. Modern researches cover the potential of
human civilization, analyzing the past, regulating the present and predicting the future for the effective
management of existing paradigms of science, education, culture, religion, politics, economics, etc.

Throughout its history humanity has been always concerned about its place in nature and relation
with other beings. As a result, two major theories emerged: anthropocentrism, which claims that nothing
in the environment has its value unless it benefits to humanity, and biocentrism, which claims that nature
has its value. Thus, anthropocentrism is a human-centered view of the world, while biocentrism is life-
centered. Biocentrism is sometimes called ecocentrism. Nowadays, due to value and methodological
differences, these two views turned into confronting paradigms.

Actual scientific researches and issues analysis. Environmental philosophy has become one of the
leading branches of contemporary philosophical tradition. Early environmental philosophers include
R. Routley, A. Naess and J. B. Callicot. Their works focused on the attempt to change the sense of human
isolation from nature. Later W.Cronon, M.Oelschlaeger, M.Nelson started a debate if wilderness was a reality
or just a cultural construct. Ethical problems in this field were outlined by S.Armstrong, R.Botzler, J.Benson,
P. Derr, E. G. McNamara, D. Sherer, etc. B. Folts, R. V. Frodeman, A. Light, M. E. Zimmerman, G. Sessions
analyzed the idea of new ecological paradigm and a concept of radical ecology. In recent years technogaianists
promote the idea of achieving clean, safe, alternative technology as one of the most important goals of
environmentalism. Among them J. Hughes, M. Rosenzweig, W. Andrson, G. Dvosky and others.

The rising debate between anthropocentrism and biocentrism contributed to the establishment of a
new vision of this problem. Anthropocentrism is usually defined from a philosophical perspective, as a
view which implies the existence of ethical principles in man only. In contemporary western society,
anthropocentrism is often seen as a "lack of ethics". Biocentrism, on the other hand, is blamed in "lack of
humanity". Thus, biocentrism values nature for its own sake and anthropocentrism values nature because
of material or physical benefits it can provide for humans.

Among the variety of answers to the question of the meaning and purpose of human existence,
two poles can be distinguished. The first is represented by the assertion that mankind has completely
accidentally appeared on the planet. The second pole, as the complete opposite to the first, is
represented by the idea of a free and self-sufficient person. Thus, the main purpose of man is to grow
and learn to fulfill his duty and assume all responsibility for the fate of this world. In the article, we
try to analyze both sides of this problem.

Research objectives setting. A man appears to be a key player in the world. The purpose of our
study is to analyze two concepts that, in their opposition, express the place, role, and meaning of man in
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the world order. The task is to reveal the future perspectives of this confrontation with the awareness of
its importance or senselessness in today's constant conditions in terms of trans-human tendencies.

At the worldview level, the debate among anthropologists and natural philosophers occurred at the
time of the establishment of the philosophy of science. Dichotomous manifestations: "man-universe",
"man-world" and "man-nature" have become an integral part of explanations. In the Ancient World and
the Middle Ages people were only introduced into the system of universe; in the Renaissance and
Enlightenment, man had already become an independent object in the picture of the world; finally, in
philosophy of Modern Times the processes of anthropologization reached its peak, giving a person a
dominant role in the ontological and axiological paradigms.

The scientific stage of the struggle within the framework of "man-nature" under the dominant
status in the processes of the universe established in the new era, when clear benchmarks acquired a
theoretical interpretation and practical implementation of both anthropocentrism and biocentrism.

Finally, the results of philosophical dichotomy "man-nature" transformed into a practical
confrontation between anthropocentrism and biocentrism. It especially became apparent in the cultural
and civilizational manifestations of the 20th - early 21st centuries. The only question we are facing is
whether this problem is up to date. Since the time of scientific and technological progress and the
establishment of a rational system of thinking (and later its crisis), anthropocentrism and biocentrism have
gained recognition and popularity. It also emphasized the fact that it is not just a theoretical problem, but
rather a practical one.

Homocentric guidelines became the foundation and purpose of philosophical and anthropological
discourse. Significantly, man-centeredness in various manifestations since ancient times has rooted in the
public consciousness as an axiological constant. At the same time, biocentrism took its niche primarily as
an antagonistic doctrine to anthropocentrism. Later, basic concepts of the philosophy of science
supplemented the natural and biological composition of biocentrism with ideological constants,
popularizing this trend and spreading its ideas.

It was public recognition, perception, and evaluation that provided both anthropocentrism and
biocentrism with status in the world of science and ethics. The opposed social attitudes and views on the
privilege of man in nature and the universe have generated the worst ideological confrontations in
philosophical and scientific paradigms.

Therefore, methodological basis lies within conceptual analysis to understanding of ongoing
interaction between the biological and the technological realm. Dialectic approach was used to clarify
distinction between eco- and anthropocentrism. Hypothetico-deductive and prognostic methods focused
on outlining future perspectives of transhumanism and insipience of posthumanity.

Research results presentation. As it was stated before, anthropocentrism is a theory of recognition of
the exceptional place and role of man in nature. Some scholars see such an approach as the basis for
Nazism, racism, imperialism and other inhumane ideologies that put one nation, race, state above others.
Thus, we can speak about strong anthropocentrism, according to which inhuman species and objects have
value only as a means to meet the sensory needs of a person (regardless of whether they are logical or not)
and weak anthropocentrism, i.e., satisfying the needs of non-human phenomena and objects as sensual and
mental. As an alternative, the concept of biocentrism is the recognition of a person as an equal member of a
biological community, the extension of ideas about racial, cultural and religious tolerance.

The confrontation between scientism and humanism, i.e., the technical and human minds are
reflected in the understanding of ecology. On the one hand, if it is treated as ecological production, that is,
as an artificial imitation of the functions of nature in parallel with its destruction, then it is pseudo-
ecology. If this is ecologization of production, with an attempt to make it compatible with nature, then it
ensures its preservation. This requires a conscious implementation of biopolicy (ecopolicy). It allows a
technological approach to the extent of life, to the extent of man. This idea is broadly denoted in
"Biopolicy: the Life Sciences and Public Policy", where the authors focus on two domains of biopolicy:
evolutionary theory and neurosciences, and explore the policy implications of both [6].

Instead of hoping for a noosphere that will control everything, one needs to control the very
noosphere itself. This idea demonstrates false opposition of anthropocentrism and biocentrism on a
practical level, leaving out the fundamental axiological constituents of these concepts. Nature-centered
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ecology without human-dimensionality loses its meaning since the transformational activity of man is the
condition of its survival on the planet.

More important is the coverage of the level of human interaction with noosphere processes, as this
is one of the fundamental issues of self-knowledge, which requires adequate theoretical and
methodological guidance. Having received a philosophical substantiation in the scientific picture of the
world, interdisciplinary ideas and principles acquire the status of methodological and predetermine
changes in the outlook. Modern philosophy of science intends to provide worldview constants for the
continuation of man's development. These aspects are closely linked to the anthropocentric paradigm
since it is an important component.

Man is always a subject of dissatisfaction with what he achieved in any field of his activity. The
source of this is the unfulfilled capabilities and potential that a person owns. Until this potential is
discovered and realized, from the misunderstanding of the true purpose of his existence, man will set
external goals based on subjective benchmarks and selfishness that will push him to self-destruction.

A modern world of human existence is characterized not only by the further growth of the scale of
human-dimensionality but also by a powerful flash, which gives the right to conclude that humanity is on
the way to reevaluate its influence on nature. The obvious ambiguity of such a definition is by no means
accidental because humanity must be understood here not in a narrowed, vulgarized sense, but all its
potential bivalence. Together with the intensification of the application of the anthropological idea of the
world, both anthropocentric and its nature-centered intentions are growing, and modern efforts to
correlate them can hardly be limited to giving preferences to any of them. That is why the
interdisciplinary approach to solving this problem becomes crucial.

As a result, we are faced with the following questions: What possibilities for human activity provide a
scientific picture of the world? [2]. A new type of human relations with nature was formed only in terms of
a new outlook that emerged as a result of the scientific revolutions in the 20th century. The latter associated
with the emergence of nonlinear science, synergetic and interdisciplinary approaches. This is a direction of
the system's choice of the further path of its development at the bifurcation point, i.e., branching of
dynamics of the nonlinear system. Objectively existing possibilities of the further course of events can be
described theoretically by nonlinear equations, but knowledge of the next state of the system involves
information about a historical choice that took place. It is this circumstance that determines the possibility of
human influence on the course of natural processes since the influence on nonlinear systems at the points of
bifurcation is not only fundamentally possible but also does not require much energy.

This view criticizes anthropocentrism and points out its disadvantages. However, it is worth noting
the bias and one-sidedness of such ideas, since only the biological aspect of the man-centered concept is
taken into account. At the same time, the factor of secular anthropocentrism is completely ignored, which
is called by the methodology of social sciences to regulate these negative moments, creating a peculiar
counterbalance system. Therefore, in terms of modern tendencies in the development of philosophy and
methodology of science it is inappropriate to consider the methodological possibilities of
anthropocentrism (as, after all, any other concept) only from the standpoint of natural sciences without
taking into account its humanitarian potential. Thus, in an anthropocentric ethic nature deserves moral
consideration because the way nature is treated affects humans. Nature deserves moral consideration in
biocentric ethics because nature has intrinsic value [5].

The place of human in the biosphere is determined by factors that depend on the universe in which
he originated, and from the power potentials through which he actively realizes himself in this world. A
set of existing methodological paradigms that explains his place in the biosphere.

In the late 1980's the idea of "overcoming anthropocentrism" became very popular. Many
supporters of this thesis did not even know the origins, nor its ideological patron saint. Zoologist
E. Haeckel put forward his misanthropic ideas at the turn of the 19th - 20th centuries. In contemporary
society, depressed in scientific development, these ideas quickly gained popularity and influence. But
neither in science nor in philosophical terms, they were prioritized or relevant at that time.

As F. Egerton points out Haeckel's ideas were popular when distributors of world wealth needed to
"scientifically" justify the reduction of the population consuming Earth's resources. To attribute
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unnecessary people to disadvantaged nations after World War II was dangerous and it was already
difficult to prove. Many agreed with the "newest monistic doctrine" of zoologist in the late 19th century,
which allowed the struggle against anthropocentrism under the appropriate pretext of preserving all living
things on Earth. Man refers to "living matter" (the term of Haeckel), "public vertebrate animals", or to
"consumers" (energy consumers). Therefore, the problem of population reduction was discussed in
business books with the problem of population reduction or extinction of any animal or plant species [3].

Thus, what anthropocentric approach has to take into account is if one considers himself to be the
most intelligent and most powerful, then he must be the center of responsibility for the part of being
assigned to him per se, and not the center of tyranny and consumption. Self-centered contenders for being
a center cannot fail to fall into the abyss and no advanced technology will save him from it. After all, the
means serve the purposes, and the goals become meaningful in light of basic values that are relevant to
the question of the appropriateness of our activities. As long as we deliberately, and often subconsciously,
live to achieve maximum (power, profit, self-expression, consumption) - modern civilization and
biosphere will be doomed. It is worth reorienting and directing our efforts to ensure the optimal
relationship between man and the world. The biocentric-anthropocentric distinction explains behavior
independently of environmental attitudes measured with a traditional attitude scale [7].

This critique of the anthropocentric concept, unlike populist ecological attacks, is quite acceptable,
since it is justified, primarily in scientific and methodological aspect. The emphasis on shortcomings of
anthropocentric ideas and the search for adequate alternatives (in this case, the ideas of anthropocosmism)
is a common occurrence in the modern scientific environment.

T. Kortetmaki from the University of Jyväskylä (Finland) argues that a great deal of disagreement
in this debate arises from a) misunderstanding of the concepts used in the debate and b) unfruitful reading
of vaguely framed arguments. The conceptual and argumentative analysis of the debate shows that many
arguments can be ignored as they either contain conceptual confusion or concern issues that are irrelevant
to the centrism division. However, some arguments maintain their relevance, and these arguments have
important consequences on practical environmental ethics [6].

An alternative to the technocratic arrogance of man in his attitude to nature can be a relationship
that is based primarily on the moral and aesthetic factors that are realized in dialogue. Such
anthropocentrism is a methodological, paradigmatic basis of modern humanism.

However, when anthropocentrism is conceived in terms of theocentrism or natural-centeredness, it
is not about value-ideological representation, but about the scientific concept of the type of thinking that
has historically formed. This thinking was shaped by the needs of the development of European
civilization and had its dramatic history: the movement from humanistic euphoria of educators,
rationalists, ideologues of scientific and technological progress. Of course, the initiator of this dialogue is
the man himself - the carrier of activity and the object of activity, responsible for his relationship with
nature, which allows calling this type of thinking anthropocentric.

Anthropocentrism does not put the man in place of the creator of nature and does not see him as the
"child of nature", subject to its laws. According to the anthropocentric concept, man dialectically
combines his cultural power and natural weakness, as well as the ability to transform nature without
obeying it. But the same principle of dialogical anthropocentrism as the basis of humanism in the 21st
century is capable of defining human relations with society and culture.

It is worth noting that the current rapid development of science and technology is a threat to
human-centered principles. In particular, the ideology of transhumanism denies the idea of biological
inviolability and the sustainability of man (its biological essence) as a bearer of human civilization. In his
article, F. Bardzinski believes that by introducing the concept of "respect for nature", it is possible to
ameliorate the transhumanist program by – on one hand – identifying its possible shortcomings, but also
by ensuring the care or the best possible ecological conditions for future generations [1].

The concept of humanity is virtualized in the idea of a post-man (according to the pattern of post-
science), whose biological essence is full of advances in nanotechnology. The basis of transhumanism is
the technological evolution of man, his body, consciousness, and sensuality. It is about abandoning the
biological component of an anthropocentric worldview.
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Transhumanism doubts the biological value of human existence, destroying anthropocentrism,
guided by the impossibility of being an artificial consciousness. Anthropocentrism, unlike biocentrism,
provides the sacred content of human biology as the only form of matter capable of containing human
consciousness and generating the highest values.

It should be noted that such a change in the ideological component of the social matrix has a
qualitative character of the abandonment of anthropocentrism and is inhumane. Post-man goes beyond the
limits of man, completely denying the anthropocentric paradigm. In transhumanism, the post-man is no
longer a human being, which is a major threat to this scientific theory. From philosophical and ideological
positions to identify the evolution of science to post-science with the evolution of man to post-man is
inhumane. It is due to a separate component (technological development) that is taken as its basis, while
other aspects of scientific and philosophical interpretation of the essence of man are ignored.

For these reasons, although offering inspiring views on the ongoing interaction between the
biological and the technological realm, transhumanism is rooted within traditions of thought which pose
unredeemable restrictions to its perspectives. Its reliance on technology and science should be
investigated from a broader angle; a less centralized and more integrated approach would deeply enrich
the debate. In this sense, posthumanism may offer a more suitable point of departure [4, 28].

Conclusion. The debate between anthropocentrism and ecocentrism became one of the most
trending in modern philosophy and methodology of science. The new level of ratio of an individual and
society is expressed in self-reflection, that is, an awareness of the impossibility of the real existence of "I"
beyond the universal "we" community. As a result, concepts like transhumanism, posthumanism, global
responsibility address ethical challenges humanity faces today as a result of its lifestyle and choices it
makes. Thus, modern humanity is at the crossroads of three ways: firstly, to use nature through scientific
and technical force for man's own needs (anthropocentrism); secondly, is to obey the power of nature,
combined with man's power (ecocentrism); thirdly, to open up the prospect of a new, yet not well-known
history - the dialogue of man with nature (both external - physical and internal - biological).
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Манчул Б., Скакун І. Антропоцентризм і біоцентризм: протистояння чи діалог?
Проаналізовано дискусію між двома основними парадигмами сучасної екологічної філософії:

антропоцентризмом та екоцентризмом. Автори стверджують, що ідея зіткнення між антропоцентризмом та
екоцентризмом розкривається з позиції трьох основних перетворень: 1. переоцінкою ролі людини в сучасній
науці; 2. поширенням трансгуманізму, який дуже різноманітний у своїх напрямах; 3. поверненням до нових
підходів в екології та екологічній філософії. Стаття розкриває основні аргументи обох поглядів та вказує на
перспективи цього протистояння.

Ключові слова: антропоцентризм, біоцентризм (екоцентризм), діалог, екологія, екологічна філософія,
людство, міждисциплінарність, трансгуманізм.
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КОМУНІКАТИВНА РАЦІОНАЛЬНІСТЬ
ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Проаналізовано відмінності між дисциплінарною та постдисциплінарною наукою, визначено основні
риси трансдисциплінарних досліджень з погляду змін у методології. Окреслено роль комунікативної
раціональності як підґрунтя спілкування та спільнодії науковців і зацікавлених учасників з ненаукового
середовища у трансдисциплінарних дослідженнях. Стверджується, що дисциплінарна наука постає
неодмінним етапом конституювання науки як способу пізнання, оформлення його результатів і утвердження
соціального інституту. Сучасний етап розвитку науки названо постдисциплінарним й акцентовано увагу на
тому, що префікс пост- означає не стільки заперечення попереднього етапу, скільки діалектичний синтез
дисциплінарності та різних форм її трансформації (між-, крос-, транс- тощо). З’ясовано, що для
постдисциплінарної науки характерні нові методологічні засоби, ширше – методологія, котра виходить не
лише за межі окремих наукових галузей, дисциплін, а й науки загалом. Універсальним тлом такої методології
постає комунікативна практика учасників досліджень, а філософсько-теоретичним обґрунтуванням –
апеляція до комунікативної раціональності. Зважаючи на відмінності між концепціями комунікативної
раціональності Ю. Габермаса і К.-О. Апеля та враховуючи специфіку трансдисциплінарних досліджень,
започатковано обговорення методологічного потенціалу теорії Ю. Габермаса для унормування практики
досліджень, у які залучені як науковці, так і зовнішні гравці – стейкхолдери.

Ключові слова: комунікація, комунікативна раціональність, методологія, наука, постдисциплі-
нарність, трансдисциплінарні дослідження, Юрґен Габермас.

Вступ. Питання про демаркацію науки від не-науки, поставлене Карлом Поппером у
минулому – ХХ столітті, набуло в останнє десятиліття нового актуального виміру. Чи зможе наука
зберегти свої кордони, і звідки цього разу чекати наступу на них? Відповідь на це питання слід
шукати, змістивши ракурс уваги філософії науки з визначення критеріїв оцінки науковості знання
на способи збереження його автономності й автентичності. Сучасний стан розвитку академічної,
чи університетської, науки цілком доречно описати висловом: «наука виходить за свої береги».
Орієнтація науки на розв’язання нагальних проблем, яку обґрунтовував і К. Поппер, призвела до
нинішньої ситуації трансцендування науки у позанаукові соціальні сфери.

Стан опрацювання теми. Визначення нерозв’язаних частин. Проблема утвердження науки
як особливого способу пізнання світу та соціального інституту, який здійснює свою діяльність
на автономних, самостійно ухвалених та самокерованих засадах має тривалу історію.
Починаючи від Ф. Бекона й Р. Декарта, плеяда філософів раннього модерну розв’язувала
проблему наукового методу через протиставлення емпіризму та раціоналізму. І. Кантові вдалось
обґрунтувати трансцендентальні засади пізнання й, тим самим, виявити універсальне підґрунтя
науки в людському розумі. Наприкінці ХІХ століття засновники філософії прагматизму
запропонували «серединний», або, за висловом В. Джеймса та Дж. Папіні, «коридорний» метод.
Він поєднує раціоналістів та емпіриків спільною метою – долати невизначеність принципів
шляхом орієнтації на плоди наукової діяльності, результатом якої є не лише знання, а й
упевненість, яка дає людині підстави діяти [див.: 16].

Філософи ХХ століття – неопозитивісти та постпозитивісти – дали низку відповідей на
філософські й методологічні питання в науці. Зокрема, про критерії істинності наукового знання,
природу наукової раціональності (К. Поппер, В. Стьопін), еволюційний (І. Лакатош, С. Тулмін) та
революційний (Т. Кун) етапи розвитку науки тощо. Водночас вони поставили чимало нових
запитань. Феєрабендовий заклик до методологічної анархії сповістив про перехід до
постметодологічної стадії розвитку науки. Проте префікс «пост-», який став своєрідним маркером
сучасності, у цьому контексті означає не стільки відмову від будь-якої методології, скільки
закликає до скасування легітимності її однозначного визначення.
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Додатковим випробуванням для практики наукового пізнання стає залучення до неї
позанаукових діячів, дотичних до визначення завдань, реалізації дослідницьких програм чи
застосунку отриманих результатів. На передній край виходять між- і трансдисциплінарні
дослідження. Методологію усе частіше тлумачать як набір різних інструментів, укомплектування
якого відбувається безпосередньо під час наукового дослідження, а не заздалегідь. Важливу роль у
цьому процесі відіграє спілкування під час командної взаємодії вчених. Ключем до розуміння
методологічного потенціалу та обмежень спілкування під час трансдисціплінарних досліджень ми
вважаємо комунікативну раціональність, розроблену в контексті теорії комунікативної дії
Юрґеном Габермасом [12; 13].

Спираючись на аналіз двох підходів до побудови критичної теорії суспільства: теорії
комунікативної дії Юрґена Габермаса та теорії комунікативної спільноти Карла Апеля,
проведений Наталією Буруковською, ми обґрунтовуємо тезу про те, що формальний
(універсальний) підхід Габермаса краще узгоджується з вимогами трансдисциплінарних
досліджень, аніж трансцендентальний підхід Апеля. Водночас, обидва філософи, розв’язуючи
поставлену теоретичну проблему, спираються на поняття комунікативної раціональності як умови
можливості та значущості об’єктивного пізнання та можливості належної поведінки, яка зводиться
до «умов можливості інтерсуб’єктивного розуміння» [1].

Мета статті – проаналізувати методологічну специфіку та засади трансдисциплінарних
досліджень у комунікативній практиці. Для досягнення поставленої мети потрібно розв’язати два
головних завдання: 1) визначити й охарактеризувати специфіку трансдисциплінарних досліджень,
порівняно з дисциплінарними; 2) окреслити роль комунікативної раціональності як підґрунтя
спілкування та спільнодії науковців та зацікавлених учасників з ненаукового середовища (бізнесу,
громадськості, влади тощо) у трансдисциплінарних дослідженнях.

Становлення дисциплінарної науки. Науку розглядають у трьох контекстах: як знання, як
спосіб пізнання і як спільноту вчених. У кожній з цих «іпостасей» вона постає певною цілістю,
єдністю, яка має тривалу історію формування. До XІХ століття наука як ціле поставала лише
проектом, реалізацію якого ще належало здійснити наступним поколінням. Головною умовою
успіху цього проекту вважали вироблення спільних норм, яким підпорядковуватиметься знання з
різних предметних галузей. Ознаки унормування та гомогенізації науки тривалий час вважали
свідченням її прогресу. Піонерами на цьому шляху були, очевидно, формальні й природничі
науки. Їх наслідували – соціальні й поведінкові. Але загальний успіх затьмарювали «невдачі»
гуманітаріїв, які, попри окремі спроби (біхевіоризм, структуралізм тощо), так і не спромоглися
досягнути позитивістського ідеалу наукового стандарту. (І зараз гуманітарії поступаються
представникам природничих і технічних наук за індексами цитувань, які широко використовують
у наукометрії, до прикладу за індексом Гірша – h-index).

Згідно з Мішелем Фуко, дисциплінарна наука – це етап формування науки як цілості з
метою зміцнення владного інструменту її суспільного впливу [10; 11]. Цілості (єдності) можна
досягти в різний спосіб. Розрізняють такі типи цілості: композиційну (єдність побудови, яка
організує та підпорядковує окремі складники цілому та один одному), концептуальну (єдність ідеї,
яка об’єднує й узгоджує різні частини) та формальну (єдність форми, зразка, парадигми чи
гештальта). Перших два типи стосуються внутрішньої організації будови і смислу, останній –
зовнішньої форми. Кожен з них певною мірою притаманний науці.

Передусім наука володіє єдністю композиції, будови, яка віддзеркалює цілість пізнаваного
світу. Свого часу філософ і вчений Огюст Конт виявив закономірність у розвитку людських знань
і побудував ієрархію позитивних наук (Курс позитивної філософії: математики, астрономії, фізики
та хімії, фізіології, соціальної філософії тощо, 1930-1942) [8, с. 57]. з цього погляду, науки, які
виникли пізніше, не лише покладаються на попередні, а й певним чином підпорядковуються їм.

Наука характеризується також концептуальною єдністю – підпорядкованістю спільній ідеї –
пошуку істинного чи вірогідного знання. У Контовому – ХІХ столітті істинність пов’язувалась із
об’єктивністю, точністю, емпіричною обґрунтованістю наукових теорій. У ХХ столітті значення
поняття істини в науці зазнало чималих трансформацій. Але, не зважаючи на тенденції
релятивізму, конвенціоналізму, плюралізму тощо, розгорнуті у філософії науки середини
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минулого століття, провідні вчені досі «вірять» в істину як головну регулятивну ідею наукових
досліджень. Так, Дж. П. Томсон, лавреат Нобелівської премії з фізики 1937 р., у своїй книзі 1961
року «Дух науки» стверджував, що «за самою своєю сутністю наука – це пошук істини» [6].

Найбільш очевидною і, на перший погляд, простою постає формальна єдність науки. Томас
Кун у праці «Структура наукових революцій» (1962) переконливо доводить, що науковці діють за
усталеними зразками – парадигмами. Вони постають провідними формами організації, здійснення
та оцінки наукових досліджень [3]. У період «нормальної» науки вчені, за Куном, щоразу
відтворюють одну й ту саму парадигму.

Зовнішньої, формальної єдності наука набула в дисциплінарному способі своєї організації.
Дисциплінарність – результат унормування різнорідних галузей знань за однаковим шаблоном. На
це звернув увагу Мішель Фуко, досліджуючи становлення єдності науки у стосунку до влади.
Кульмінацією процесу зміцнення науки філософ вважає Просвітництво. Це період, коли різні
форми знання боролись між собою. І перемога була на боці того знання, яке відповідало чітким
формальним вимогам, а не лише було ближчим до істини [10, с. 179]. Дисциплінарне знання – це
знання, підпорядковане однаковим формам. Гомогенізація науки посилює ресурс її протистояння
іншим формам знання, а відтак – її владу в суспільстві. Уніфікація та універсалізація знання,
своєю чергою, стає основою для внутрішньо наукового дискурсу [див.: 4].

Трансдисциплінарні дослідження. На противагу дисциплінарності, сучасна наука тяжіє до
міждисциплінарних і трансдисциплінарних способів організації досліджень і, відповідно,
вироблених у їхньому процесі знань. Це зумовлено проектною діяльністю фахівців з різних
галузей, які працюють над розв’язанням однієї комплексної проблеми. «Суспільство через
різноманітні національні та транснаціональні, державні й позаурядові (громадські) фонди
фінансує переважно розв’язання нагальних і відтермінованих проблем, а не розвиток
фундаментальних (вузько дисциплінарних) галузей. Це зумовлює переорієнтацію університетів із
реалізації довготривалих стратегій наукового пошуку в окремих галузях на пошук відповідних
грантів, визначених конкретним запитом і термінами виконання» [5, с.61]. І попри те, що наукові
дисципліни залишаються відносно самостійними утвореннями зі своїми методологією та змістом
теоретичних знань, усе більшої суспільної ваги набувають різні форми їхньої взаємодії. Чимало
дослідників, зокрема Ю. Міттельштрасс, зауважують, що введення терміну
«трансдисциплінарність» засвідчує, що «дисципліни втрачають свою колишню домінантну роль»
[17]. Ці тенденції демонструють потребу в переосмисленні дисциплінарної матриці сучасної
науки, а, можливо, й визначення її нової якісної характеристики – постдисциплінарності.

«Постдисциплінарні дослідження відрізняються від дисциплінарних тим, що вони не мають
попередньої чіткої методології, термінології тощо, а розробляють їх у процесі свого просування.
За цих умов зростає роль і значення комунікації між дослідниками, адже вони постійно повинні
узгоджувати не лише свої дії, а й досягати консенсусу щодо цілей, засобів, методів, термінів,
формулювань висновків тощо. Передумовою успішного дослідження у такому випадку стає
успішна комунікація, заснована, своєю чергою, на спільно визнаних принципах» [4, с.174].

Різноманітність великої кількості вже реалізованих трансдисциплінарних досліджень
дозволяє говорити про можливу їхню типологію, а не про «загальну парадигму».
Трансдисциплінарним дослідженням бракує міцного фундаменту, яким забезпечені дисциплінрані
дослідження. Вони не формують «когнітивну єдність», засновану на спільних теоретичних і
методологічних засадах – парадигмі, довкола якої гуртується наукова спільнота [19, c. 4].
Методологія трансдисциплінарних досліджень має свою специфіку, яка набуває характеристик
метаметодології, необмеженої нормами окремих предметних галузей [5, с.62]. Підґрунтя побудови
такої метаметодології лежить поза межами самої науки– у спільності праці та спілкування в
межових, «прикордонних» сферах наукового й позанаукового (знання, діяльності тощо).

За визначенням Л.Киященко та В.Моїсеєва, трансдисциплінарними називаються «такі
пізнавальні ситуації, в яких з різних причин… науковий розум (як у науці, так і у філософії)
змушений у пошуках цілісності та власної обґрунтованості (з’ясування умов можливого досвіду)
здійснити трансцендувальний зсув у межову сферу з життєвим світом» [2, с.17]. На рівні
практики, трансдисциплінарні дослідження – це дослідження, в яких беруть участь як фахові
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науковці, так і зовнішні гравці – стейкхолдери – зацікавлені у кінцевому продукті або розв’язанні
поставленої проблеми, завдання.

Філософський аналіз, студії з мовознавства та комунікативістики показали, що співпраця в
транс-, між- та кросдисциплінарних дослідженнях – це форма «прикордонної» роботи. І взаємодія
між учасниками встановлюється не лише на міжособистісному рівні, а й на різних рівнях їхньої
діяльності – пізнавальної та соціальної динаміки виробництва знання. Як результат, формується
нова комплексна дослідницька культура [9, с. 18].

Ми схиляємось до думки, що саме в комунікації слід шукати ключові відмінності між
дисциплінарними та між- і трансдисциплінарними дослідженнями. Подібні міркування
висловлюють також автори збірки, присвяченої дослідженням у галузі комунікації та
постдисциплінарної науки [9, с. 103].

Комунікація у трансдисциплінарних дослідженнях. Про комунікацію в науці тривалий час
говорили переважно в межах однієї предметної сфери чи наукової дисципліни. Томас Кун
визначає наукове співтовариство як таке, що «складається з дослідників певної наукової
спеціальності» [3, с. 190]. «Співтовариства у цьому сенсі існують, звичайно, на безлічі рівнів.
Найглобальнішим є співтовариство представників природничих наук. Трохи нижче в цій системі
основних наукових професійних груп знаходиться рівень співтовариств фізиків, хіміків,
астрономів, зоологів і т. ін. Для цих великих угруповань встановити належність того чи того
вченого до співтовариства не становить великого питання, за винятком розташованих ближче до
периферії... Коли йдеться про усталені дисципліни, членство в професійних товариствах і читання
журналів – от більш ніж достатні ознаки цієї належності» [3, с. 190-191]. Далі філософ зауважує,
що в дисциплінарних групах немає очевидних перепон для комунікації між її членами: «У таких
групах комунікація буває звичайно відносно повною, а професійні судження відносно
одностайними. Позаяк, з іншого боку, різні наукові співтовариства концентрують увагу на різних
предметах дослідження, то професійні комунікації між відокремленими науковими групами іноді
утруднені; результатом буває нерозуміння, а воно надалі може призвести до значних і
непередбачених заздалегідь розбіжностей» [там само].

Як бачимо, комунікація як проблема поставала винятково у випадках міждисциплінарного
спілкування. Ключем до її розв’язання слугували спільні норми, яким підпорядковувалось різне за
предметом знання, – так звана загально наукова нормативність.

Нині спостерігаємо у певному сенсі зворотній процес: на ґрунті зростання потреби у
взаємодії між ученими у процесі розв’язання наукових проблем, які мають позадисциплінарний
характер, фахівці, комунікуючи між собою, виходять за межі своїх дисциплін, що дає підстави
характеризувати сучасний етап розвитку науки як постдисциплінарний [4, с. 173]. Роберт Фродман
(Robert Frodeman) зауважує, що ми «перебуваємо в кінці доби дисциплінарності» [9, с. 104]. Хоча
існує й протилежний підхід. Один з піонерів філософії трансдисциплінарності – Басараб Ніколеску
разом з учасниками І-го Світового Конгресу з цієї проблематики (1994 р.) наголошував, що
трансдисциплінарність доповнює дисциплінарні підходи (Ст. З Хартії) [7].

Важливим для нашого дослідження постає визначення різних виявів позадисциплінарності в
науці (транс-, між-, крос- та ін.) як форм комунікативної дії (за Габермасом) [див.: 19, с. 60; 18].

Юрген Габермас апелює до раціональності, відповідаючи на питання про можливості
«врятування етики» у «розчаклованому всесвіті постметафізичного обґрунтування» [12; 13;
14]. Попри численні приклади знецінення та втрати довіри до раціо, виявляється, що людство
не має кращого за розум інструменту виживання. Але Габермас мовить про розум нового
ґатунку: він не лише відкритий, критичний, антидогматичний. Головна його характеристика –
здатність формулювати правила у процесі комунікації. Звідси постає нова якість
раціональності – комунікативність.

Комунікативна раціональність – підстава розуміння загальнолюдської спроможності
формувати спільноти, ухвалювати спільні рішення й дотримуватись спільних норм.
Комунікативна раціональність значно краще за телеологічну чи інструментальну дозволяє
пояснити методологічну гнучкість, притаманну сучасним трансдисциплінарним дослідженням,
спрямованим на соціальні трансформації [див.: 15, с. 23].
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Як зауважують методологи науково-соціальних проектів, «раціональне знання походить не
лише з того, «що ми знаємо», а й з того «як ми комунікуємо» [див.: 19, с. 61]. У процесі залучення у
наукове пізнання зовнішніх стейкхолдерів з’являється новий тип знання. «Це своєрідний гібридний
продукт, результат «спільнотворення смислу». Такого роду «інтерсуб’єктивність» вимагає постійних
зусиль задля досягнення взаєморозуміння. Просто звести людей докупи та координувати їхні діалоги –
недостатньо» [там само, с.60]. Для реалізації трансдисциплінарних проектів потрібна ще спеціально
організована медіація – посередництво між науковцями та не-науковцями.

Якщо раніше філософи акцентували увагу на методологічних процедурах – «базисі» та
цінностях – нормативній «надбудові» в науковому пізнані, то апеляція до концепції дискурсу
зміщує центр уваги на передумови комунікації, правила і форми аргументації, запозичені зі
спілкування. Передусім, це вимоги зрозумілості, правдивості, істинності та правильності.
Універсальною нормою постає рівність суб’єктів комунікації, яка ґрунтується на визнанні їхньої
свободи та відповідальності, – це рівність прав і обов’язків кожного комуніканта. Кожен –
відповідальний не лише за ухвалені рішення, а й за сам процес їхнього ухвалення. Тому участь у
дискурсі – не лише право, а й обов’язок усіх зацікавлених сторін.

До слова, Габермас вважає граничне обґрунтування норм – виведення принципів –
неприйнятним. Адже будь-яке підведення комунікації до кінцевих (зовнішніх щодо неї) норм,
руйнує комунікацію як засіб формулювання норм. Тоді ми знову опиняємось перед проблемою,
яку хотіли розв’язати, – у замкненому колі безкінечного обґрунтування, пошуку достатньої
підстави або трансцендентальних ціннісних засад. (Недооціненим залишається внесок у розв’язок
цієї проблеми, зроблений А.Шопенгауером у праці «Чотириякісний корінь закону достатньої
підстави»). При цьому джерелом універсальних норм комунікації, на думку Габермаса, стає
інтуїція повсякденності, життєвий світ і мовна практика [див.: 12]. «Таке лінгвістичне розуміння
нормативності задає новий масштаб для критики, критерієм якого стає не “об’єктивне пізнання”
(як в позитивізмі), а процедурні норми процесу комунікації в його соціальному вимірі» [1, с. 30].

Традиційно вважається, що комунікація передбачає наявність спільного підґрунтя, вихідних
точок відліку, з яких можна розпочинати процес установлення зв’язків і пошуку порозуміння.
Тому співпрацю варто розпочинати із пошуків точок дотику. Натомість, трансдисциплінарний
підхід пропонує вихід за межі рівня спільного ґрунту [9, с. 98]. Взаємодія понад дисциплінами і за
їхніми кордонами може відкрити нове розуміння об’єкта дослідження. Для цього потрібно, по-
перше, навчитися бачити, як ключові поняття, терміни зростають із практики і доструктурного
рівня розуміння, по-друге, зрозуміти як процес тематизації впливає на об’єктивацію об’єкта
дослідження (тобто визнати, що всі науки математизують, функціоналізують і формалізують
сфери свого зацікавлення у вигляді об’єкта їхніх теорій, методології та понять), і, зрештою, на цій
основі постає новий спосіб залучення у співпрацю представників різних дисциплін. «Активне
мовлення» та «активне слухання» учасників дослідження розкривають відмінності у передумовах
– практиці та перед-розумінні відповідної дисциплінарної сфери, з яких зростають їхні
концептуалізації, тематизації тощо. Це уможливлює трансдисциплінарний діалог, у якому замість
шукати точок дотику, визнають відмінності та «створюють простір для значення (смислу), менш
обмеженого дисциплінарними точками відліку співпрацівників. У цьому типі міждисциплінарної
співпраці, способи мислення, парадигми і неявне знання не постають нездоланними перешкодами
для міждисциплінарного спілкування; швидше, особисте неявне розуміння кожного стає
доступним для використання, зміни та спільного розвитку у процесі співпраці» [там само, с. 98].
При цьому дисциплінарні матриці не мають бути уніфікованими, а, навпаки, вони цінні своєю
різноманітністю, яка проте не є заскорузлою, незмінною, протиставленою усім іншим у прагненні
домінувати над ними. Це та єдність різноманітного, яка у ХХ столітті набуває цінності не лише в
науці, а й в інших сферах суспільної діяльності.

У центрі уваги континентальної філософії з середини ХХ століття – спроба мислити
інакшість і різноманітність без їхнього зведення (редукування) до цілості, або єдності, з якої
можливо вивести єдиний універсальний інваріант. Традиційно принцип єдності на основі
унормованої подібності протиставлявся різноманітності – поєднанню неподібних, відмінних
елементів чи ідей. Свого часу неодноразово згадуваний М. Фуко протиставив теорії, які мають
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глобальний характер і володіють тотальним контролем – знання-гегемон і локальне знання –
«підкорене, поневолене» знання, яке не просто втратило силу і владу, а навіть не прагло їх [10]. З
погляду постмодерну, філософ надавав перевагу другому типу знання, яке потребує нашого
захисту від надмірних зазіхань домінантних форм, зокрема, знання наукового.

Дослідники універсальних передумов ефективної співпраці та комунікації визначають такі
важливі чинники, як: готовність до співпраці, встановлення довіри, забезпечення надійної
платформи, обговорення відмінностей, керування конфліктами, колективна комунікативна
компетентність, обопільне навчання, спільне ухвалення рішень тощо [9, с. 11]. У центрі уваги
постають ціннісні орієнтації учасників проектів, які впливають на ступінь довіри кожного з них
один до одного, до інституційних механізмів, до перспектив соціальної імплементації отриманих
результатів тощо. Для підвищення ефективності співпраці та відчуття задоволеності залучених
осіб важливо враховувати, що комунікація здійснюється на різних рівнях: внутрішньо-груповому,
між-груповому та трансдисциплінарному [див.: 20].

Змінюються підходи й до оцінки здобутого у процесі пізнання результату. Якщо в
дисциплінарній науці вчені мали повну автономію в ухваленні рішень про наукову цінність знань,
покладаючись винятково на думку своїх колег, то практика трансдисциплінарності містить
неодмінні консультації з «експертним середовищем», до якого залучають і не-науковців –
адміністраторів, політиків та ін. Понад те, актуальності набувають питання, яким раніше вчені не
надавали б жодного значення, зокрема про обмеження виробництва знань, в яких суспільство не
має чи не бачить нагальної потреби, або не здатне осягнути. Очевидно, що трансдисциплінарний
підхід містить як позитивні наслідки, так і потенційні ризики, як для науки, так і для суспільства.
Один з них – масовізація та профанація знання, які криються за лаштунками різноманітних
«соціальних експертиз».

Висновки. Отже, дисциплінарна наука – неодмінний етап конституювання науки як способу
пізнання, оформлення його результатів і утвердження соціального інституту. Сучасний етап
розвитку науки можна назвати постдисциплінарним, маючи на увазі, що префікс пост- означає не
стільки заперечення попереднього етапу, скільки діалектичний синтез дисциплінарності та різних
форм її трансформації (між-, крос-, транс- тощо). Для постдисциплінарної науки, відповідно,
характерні нові методологічні засоби, а ширше – методологія, яка виходить не лише за межі
окремих наукових галузей, дисциплін, а й за межі науки загалом. Універсальним тлом такої
методології постає комунікативна практика учасників досліджень, а філософсько-теоретичним
обґрунтуванням – апеляція до комунікативної раціональності. Зважаючи на відмінності між
концепціями комунікативної раціональності Ю. Габермаса та К.-О. Апеля й враховуючи
специфіку трансдисциплінарних досліджень, започатковано обговорення методологічного
потенціалу теорії Ю.Габермаса для унормування практики досліджень, у які залучені як науковці,
так і зовнішні гравці – стейкхолдери.

З цього погляду, набуває сенсу напрямок реформування університетської освіти і науки в
Україні. Освітній процес нині розуміють як безперервний і незавершуваний дискурс щодо мети,
завдань, засобів, шляхів і процедур його здійснення. Учасниками таких обговорень мають стати
усі потенційно зацікавлені в ухваленні рішень гравці: студенти, роботодавці, викладачі,
громадськість, органи державної та місцевої влади й ін. А уникнення участі в дискурсі постає так
само «анормальним», як і порушення норм «ідеальної комунікації» (не-створення умов або
створення перешкод для вільного висловлювання учасників, не-дотримання правил і форм
раціональної аргументації тощо).

Постає питання: як цей процес позначається на академічній, університетській науці? В
освіти, на відміну від науки, все таки є конкретні замовники, бенефіціари. А наука від самого
початку конституювалась як автономна діяльність задля пізнання світу, а не добробуту кінцевого
споживача її результатів – знання чи продуктів на їхній основі. Істинне знання поставало метою і
цінністю для науки, навіть, якщо не мало безпосереднього практичного втілення. Отже, які
питання наукового дослідження можуть бути предметом обговорення з не-науковцями, а які
залишаються прерогативою автономії академічної науки? Хто має право оцінювати раціональність
аргументів учасників дискурсу? Ці та інші питання ще потребують детального аналізу.
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Summary
Ruptash О., Radzyniak Т. Communicative Rationality of Transdisciplinary Research.

The authors of the article analyzed the differences between disciplinary and postdisciplinary science, identified
the main features of transdisciplinary research in terms of changes in methodology. The role of communicative
rationality, as a basis for communication and interaction of scientists, and interested members from the non-
scientific environment in transdisciplinary research are outlined. It is concluded that disciplinary science is an
essential stage in the constitution of science as a way of cognition, formalizing of the results and establishing a
social institution. The current stage of science development is called postdisciplinary, emphasizing on the prefix
post- which means not so much a denial of the previous stage, as a dialectical synthesis of discipline and various
forms of its transformation (inter-, cross-, trans-, etc.). It was found that post-disciplinary science, respectively, is
characterized by new methodological tools, and more broadly – a methodology that goes not only beyond individual
scientific fields, disciplines, but also beyond science in general. The universal background of such a methodology is
the communicative practice of research participants, and the philosophical and theoretical justification is the appeal
to communicative rationality. The authors initiated a discussion of the methodological potential of J. Habermas'
theory to normalize research practice involving both scientists and external players (stakeholders), taking into
account the differences between the concepts of communicative rationality of J.Habermas and K.-O. Apel and the
specifics of transdisciplinary research.

Keywords: communication, communicative rationality, methodology, science, postdisciplinarity,
transdisciplinary research, Jürgen Habermas.
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ВПЛИВ КОМУНІКАТИВНОГО ПОВОРОТУ У ФІЛОСОФІЇ ХХ ст.
НА ФОРМУВАННЯ ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОЇ НАУКИ

Досліджується феномен «комунікативного повороту» у філософії ХХ століття, його передумови і
взаємозв’язки з іншими методологічними поворотами в науковому знанні, зокрема «лінгвістичним»,
«соціальним», «культурним», «когнітивним», «антропологічним». Особливу увагу приділено «інформацій-
ному повороту» та перспективі об’єднання в його межах «комунікативного» та «цифрового» поворотів,
що розширює уявлення про нові напрями досліджень у названих галузях, їх дисциплінарне оформлення.
Проаналізовано теорії соцієтальної системи Т. Парсонса, соціальних систем Н. Лумана та комунікативної
дії Ю. Габермаса, які заклали підґрунтя для формування комунікативного підходу. На основі порівняльного
аналізу цих теорій продемонстровано їхні відмінності та специфіку. Виявлено вплив комунікативної
проблематики на появу «трансепістемних арен дослідження», до яких залучені різні види
трансдисциплінарного обміну: між науковими дисциплінами, між наукою й іншими соціальними сферами.
Обґрунтовано ідею про формування нового типу раціональності в науці.

Ключові слова: комунікативний поворот, комунікативний підхід, комунікативна раціональність,
методологія науки, трансдисциплінарність.

Постановка проблеми. Розвиток науки в інформаційному суспільстві позначений
інтенсивним зростанням наукового знання й ускладненням характеру, урізноманітненням
прийомів і способів комунікації. Комунікація сьогодні поступово перемістилася з периферії до
центру філософських розмислів і стала однією з її центральних тем. Переосмислення цього
феномену, що зумовлене новизною запропонованих інтерпретацій, виявило потребу як у розробці
теорії комунікації, так і в розширенні сфери її застосування. Водночас нового тлумачення набуло
значення комунікації в науці. Якщо в період Нового часу ідеал наукового знання вибудовувався на
основі протиставлення суб’єкта і об’єкта пізнання, нехтуючи його системними та
комунікативними характеристиками, соціокультурним контекстом тощо, то сьогодні знання
постає багатогранним продуктом, який у процесі формування зазнає впливу численних чинників
на перетині різноманітних соціальних взаємозв’язків, що актуалізує проблему вивчення ролі
комунікації в науці та між наукою і суспільством.

Аналіз останніх досліджень. Упродовж тривалої історії філософської думки питання
комунікації викликали жвавий інтерес дослідників. Зміна проблематики досліджень у філософії
ХХ ст., яка отримала загальну назву «комунікативний поворот», відображена у працях
Ю. Габермаса, Т. Адорно, Ф. де Сосюра, Л. Вітґенштайна, К.-О. Апеля, Н. Лумана, Т. Парсонса,
Л. Киященко, П. Тищенко. Серед українських дослідників, наукові пошуки яких присвячені цій
проблематиці, слід назвати праці Л. Ситниченко, Ю. Ткачової та ін.

Однак, незважаючи на численні дослідження, залишається актуальним питання ролі
комунікативного підходу в становленні трансдисциплінарності.

Мета статті – дослідити особливості «комунікативного повороту» у філософії ХХ ст. та
виявити його вплив на трансдисциплінарний підхід у сучасній науці.

Виклад основного матеріалу. Поняття «поворот» – одне з ключових у сучасній філософії,
яке відображає зміщення акцентів і дослідницької уваги від однієї тематики до іншої. Одне з
розумінь повороту – зміна перспективи від «абстрактної суб’єктивності (cogito ergo sum)
Р. Декарта» до трансцендентального суб’єкта пізнання І. Канта, якого Ю. Габермас називає
творцем теорії пізнання [див.: 20, c. 18]. Д. Бахманн-Медик розкрила сутність пізнавальних
поворотів у науках про культуру, назвавши їх «новими орієнтирами» [3, с. 56]. Загалом, з погляду
філософії науки, про поворот мовиться тоді, коли спостерігаємо не лише тотальне зрушення в
дослідницькій проблематиці, а й часткове зміщення акцентів, яке відбувається в декількох
наукових галузях чи дисциплінах в один і той самий час.

«Комунікативний поворот» – результат актуалізації проблеми комунікації в сучасній
філософії, а також активного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та їхнього
проникнення в різні галузі наукового знання. Дослідивши основні напрями у філософській думці
ХХ століття, М. Морріс дійшов висновку, що «основи комунікативного повороту в соціальних
науках були закладені Т. Адорно та його учнем Ю. Габермасом» [31, с. 3]. Вони представляли
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Франкфуртську школу критичної теорії, працюючи спочатку в межах західної марксистської, а
згодом і постмарксистської теорій. На думку М. Морріса, «одним із найважливіших завдань
Франкфуртської школи критичної теорії було подолання конфлікту парадигмальних засад
соціальних теорій» [31, с. 10]. Як з’ясувалося, простим синтезом наявних теорій цю проблему не
розв’язати, особливо в сучасних умовах, зважаючи на тенденцію до зростання фрагментації теорії
та методології наук. Потрібно було знайти універсальний критерій для всіх соціальних наук.
Таким критерієм стала комунікація, яка дала дослідникам широкий простір для теоретичних
розмислів [див.: 31, с. 18-19].

Філософія після комунікативного повороту виконує роль певного метадискурсу. Феномен і
концепт комунікації дозволяє інтегрувати різні за змістом (але подібні за спрямуванням)
пізнавальні повороти не лише в самій філософії, а й у науці. Щоб краще зрозуміти засади цього
зрушення, пропонуємо зупинитися на найважливіших характеристиках комунікативного підходу і
низки етапів формування теорії комунікації.

Безперечно, чільне місце в переосмисленні феномену комунікації у філософії ХХ ст.
належить переходу до проблеми мови як найважливішого засобу спілкування та встановлення
зв’язків, а також неодмінної умови виробництва знання, який отримав назву «лінгвістичний
поворот». Ця подія безпосередньо позначилася на розвитку науки та ознаменувала сплеск
сучасних наукових підходів. Як зазначає Ц. Тодоров, «лінгвістичний поворот виходить з того, що
в інтерпретації наукових фактів важливу роль відіграють символізм мови інтерпретації, логічні
структури мови, ієрархія і визначеність представлених у ній значень, а також обрані дослідником
у межах своєї методологічної парадигми стратегії інтерпретації» [37, c. 27-96]. Неопозитивісти
наполягали на тому, що з тлумачення наукового факту потрібно вилучити всі мотивації
дослідника, крім тих, які забезпечують достовірний науковий результат, а також компроміси,
пов’язані з потребою узгодження значень і смислів. Постала також проблема сумірності мови з
об’єктами світу: якою мірою визначення відповідає денотації, оскільки, як зазначив Фердинан де
Сосюр, «мова – це форма, а не субстанція» [18, c. 145].

Зрештою, філософи визнали, що мова й не повинна точно відтворювати світ (денотація й
визначення не тотожні одне одному), вона своїми символами лише позначає його. Але в контексті
наукового знання, для максимального скорочення відстані між реальною досліджуваною подією
та її трактуванням, потрібна нова мова соціального опису, в якій були б компромісно розв’язані всі
невизначеності абстрактних категорій. В аналітичній формі ця ідея представлена в доктрині
логічного атомізму Л. Вітґенштайна, який запропонував побудувати «ідеальну» метанаукову мову
через проєкцію структури знання на структуру світу [див.: 4]. Однак після відкриття складної
будови атома з’ясувалося, що навіть його не можна трактувати як першоелемент системи
матеріального світу. І реалізація ідеї метамови видалася вже значно складнішою.

Логічним продовженням лінгвістичного повороту став «когнітивний поворот». Нарікаючи
на тенденцію панування об’єктивізму, філософи і вчені апелювали до когнітивних настанов,
якими керується людина. Вони зробили спробу повернути увагу наук про людину до свідомості й
навіть домоглися чималих успіхів на цьому шляху [див.: 24, c. 1]. Дослідження когніції – здатності
людини пізнавати й усвідомлювати те, що відбувається зовні і всередині неї, своєю чергою,
спровокували інтерес і до такої людської здатності, як інформаційний обмін шляхом створення
інтелектуального продукту. Інформаційний підхід, у версії К. Поппера – відомого критика
історизму, замінив дихотомію «світ фізичних об’єктів, або фізичних станів» – «світ об’єктивного
змісту мислення» на тріаду. Третім елементом філософ визнав «світ станів свідомості, розумових
станів» – представлений суб’єктом пізнання [див.: 33, с. 106-107].

Варто зауважити, що змістовно когнітивний поворот не перебільшує роль мислення, як
і лінгвістичний – мови. З погляду сучасної біології, твердження про нерозривний зв’язок думки
і мови правильні лише частково. Як стверджують науковці, спочатку у свідомості людини
виникають певні мисленнєві форми, які можна виразити за допомогою слів. Семантичні значення
і смисли та мовні форми цих значень – відносно самостійні.

Поряд з лінгвістичною та когнітивною проблематикою актуалізується питання спілкування
та соціальної комунікації в сучасній науці. «Соціальний поворот», який відбувся в 1990-х роках,
порушує питання історії людства, яка на найвищому рівні узагальнення представлена як історія
соціальності. На думку Л. Рєпіної, «соціальну історію, в широкому розумінні, можна трактувати
як історію комунікативної, або соціальної взаємодії людей» [16, с. 13]. Оскільки будь-який акт
людської комунікації передусім – акт соціальний, то соціальну історію, справді, можна було б
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вважати всеохопною. Проте, окремі дослідники зауважують, що така характеристика соціальної
історії не залежить від наукового підходу, тобто не є об’єктивною [див.: 8, с. 157].

Соціальна історія, у вузькому розумінні, як один із напрямів історії соціального, тісно
пов’язана з «історією повсякденності» – порівняно новим напрямом досліджень, у якого слідом за
Ф. Броделем і Л. Февром з’являються послідовники і в інших галузях гуманітарного знання.
Спираючись на розуміння соціальної історії Ф. Броделя, російські дослідники розвивають напрям
«антропології повсякдення» [див.: 6]. Мовиться передусім про локальні комунікації, сукупність
окремих індивідів з їхніми особистісними особливостями й інтересами, а не про народні маси як
знеособлену абстрактну цілісність.

Інтернет створив умови для документування думок великої кількості користувачів.
Спочатку вони були анонімними, але поступово дедалі більше відкривають свою особистість
віртуальній спільноті, яку описав Г. Рейнгольд [див.: 34]. Соціальні мережі створюють нові типи
комунікативних зв’язків між людьми, що відзначаються достатньою стійкістю. В міру того, як
Інтернет стає транспарентним інформаційним середовищем і найдоступнішим засобом
комунікації, повсякденність конкретного індивіда перестає бути ізольованою й закритою для
спостереження. Дослідник максимально наближається до першоджерела соціальних зв’язків. І
звичайна людина, яка раніше залишилася в історії «безіменною» і «мовчазною» (А. Гуревич),
тепер входить у неї через інформаційне середовище зі своїм ім’ям, біографічними даними,
думками й висловлюваннями, хронікою життя, реальними комунікативними зв’язками та
стосунками, напрацьованими знаннями, переконаннями й культурними уявленнями.

З погляду інформаційного підходу, культура – це сукупність як накопиченої, так і такої, що
передається з покоління в покоління, інформації, яка визначає суспільний розвиток у всіх його
соціальних виявах. Тут акцент зроблено на інформації. Натомість, для Альфреда Куна культура
постає у формі «вчинених комунікативних патернів», тобто зразків спілкування [див.: 29, с. 131].

У цьому розумінні варто згадати системні й інтерпретативні характеристики культури,
наведені у працях К. Гірца, учня Т. Парсонса. Він поділив культуру на (під)системи: релігію,
ідеологію, мистецтво і здоровий глузд [див.: 5, с. 18, 88-124]. Дослідник осмислює ці системи в
динаміці, взаємозв’язаності та розвитку, уможливленому завдяки комунікації. Будь-яка форма
стосунків і діяльності не може здійснитися поза комунікацією – постійно оновлюваною системою
зв’язків. Навіть будучи представниками одного й того самого суспільства, нації чи виробничого
об’єднання, люди водночас залишаються розділеними. Їх розмежовують час, простір, умови життя
чи діяльності, а також соціальні, вікові, культурні й індивідуальні відмінності. Характер цього
поділу постійно змінюється залежно від організації праці, соціального, політичного,
психологічного стану суспільства чи конкретного середовища. Тому культурі потрібна постійна,
стійка й водночас мобільна система комунікацій, яка б підтримувала єдність і диференційованість
суспільного буття. У підсумку, «культурний» та «соціальний» повороти порушили проблему
поглиблення досліджень комунікації.

Соціальний, культурний і когнітивно-психологічний напрями вивчення комунікації
зумовили повернення інтересу до антропоцентризму й рефлексивної раціональності. Відбувся, так
би мовити, антропологічний поворот. Л. Рєпіна зводить його сутність до вивчення «людини в
суспільстві» як інтегрального об’єкта, який зближує різні суспільні науки [17, с. 44]. Людина,
залучена до системи взаємозв’язків соціальності й культури, – особливий феномен, який поєднує в
собі як біологічний, так і соціокультурний первні. При цьому слід зауважити, що на нинішньому
еволюційно-історичному етапі на увагу заслуговує кожна особистість, а не тільки окремі
«історичні герої». У системі координат К.-О. Апеля «всі істоти, які здатні до мовної комунікації,
повинні бути визнані особистостями» [1, с. 302].

Врахування людини, особистості неодмінним елементом функціювання системи культури й
соціальної організації, як того вимагає комунікативний підхід (оскільки поза людиною не може
бути ні соціальної, ні культурної комунікації), трансформує розрізнені об’єкти дослідження в
комплексну систему вищого порядку – антропосоціокультуру, яка містить у собі всі інші
(під)системи: особистість, суспільство, культуру.

В інформаційному середовищі комунікативні дії людини залишають документально
зафіксовані «цифрові сліди», стають абсолютно прозорими, що надає антропологічному й
комунікативному зрушенням якісно нового розуміння. «Цифровий поворот» – поняття, яке
позначає процес актуалізації та проблематизації технічних, технологічних змін у розвитку
суспільства, а також появу нових галузей науки, і який суттєво позначився на формах і способах
комунікації. Він відбувся у два етапи: перший – настав після цифрової революції, а другий – після
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революції мікрокомп’ютерів [див.: 25]. Ф. Адамс запропонував об’єднати їх і узагальнити в
понятті «інформаційний поворот», справедливо зауважуючи, що «інформаційна епоха та
комп’ютерне століття розвивались одночасно, при цьому перебуваючи у певному взаємозв’язку та
зумовлюючи розвиток одне одного» [21, с. 471]. Разом цифровий і комунікативний повороти
вважаються виявами загального «інформаційного повороту» [21, с. 471]. Та попри офіційне
визнання на XXII Міжнародному конгресі історичних наук (Китай, 2015 р.), інформаційний підхід
досі не отримав у науці чіткого визначення й опису характеристик. Дослідники сперечаються, чи
йдеться про нове інформаційне середовище, чи про нову парадигму дії? В будь-якому випадку, в
центрі уваги – наука в епоху цифрових технологій.

В останні десятиліття з’явилися принципово нові джерела інформації, способи і методи її
фіксації та передачі. Нові комунікаційні технології стають не засобом, а базисом комунікації,
організовуючи її зміст, мову та психологічні особливості, розширюючи комунікативне поле
взаємодій. Інформаційний поворот не пов’язаний з яким-небудь конкретним виявом соціальності,
а представляє соціокультуру в усьому її розмаїтті. Тому, з погляду деяких дослідників, він може
стати універсальною формою репрезентації системи гуманітарного знання. А. Блек вважає, що
«найкраща форма інтеграції різних форм наукових дисциплін у майбутньому можлива на основі
інформаційного підходу» [23, с. 445].

Підсумовуючи результати аналізу тематики досліджень після інформаційного повороту, ми
визначили дві проблеми, які безпосередньо пов’язані із трансдисциплінарністю: 1) можливості
виходу окремої науки (дисципліни) за традиційні межі за рахунок розширення її джерельної бази,
максимального врахування вторинних джерел, а також установлення діалогу з іншими науками
[див.: 26, с. 40-42]; 2), реагування науки на такі виклики суспільства, як оцифрування та
глобалізація, а також на появу нових напрямів гуманітарних і природничих досліджень, виражених у
різних пізнавальних поворотах («матеріальному», «візуальному» та ін.) [див.: 36, с. 89-90].

Варто зазначити, що, враховуючи чинники згаданих методологічних поворотів у філософії
та науці, комунікативний підхід знаходить своє теоретичне підґрунтя в різних галузях знання,
зокрема в теорії соціальних систем Нікласа Лумана. У цій теорії комунікація постає сутнісною
характеристикою самого суспільства, оскільки «людські стосунки, та й саме суспільне життя
неможливі без комунікації» [12]. Інакше кажучи, з погляду антропосоціокультури, комунікація –
це будь-яка взаємодія людини з навколишнім, або її власним духовним світом, внаслідок якої вона
отримує інформацію – більш-менш об’єктивну чи ілюзорну.

Не менш важливе значення у становленні комунікативного підходу належить відомій
дискусії, яка розгорнулася між Ю. Габермасом і Н. Луманом. Н. Луман піддав жорсткій критиці
погляди Ю. Габермаса з позиції своєї теорії самореферентних соціальних систем. Тимчасом як
Ю. Габермас розкритикував радикальний, на його думку, конструктивізм Н. Лумана, зокрема,
заперечення розрізнення суб’єкта і об’єкта дослідження.

Створюючи теорію комунікативної дії, Юрген Габермас спирався на ті самі засади, що й
автор концепції діалогу – М. Бахтін, який визначив сторони комунікативної взаємодії як Я (Ego) та
Друге (Alter). Але, на відміну від М. Бахтіна, Ю. Габермас трактує комунікативну дію як синтез
раціональності соціальної дії та соціальної взаємодії. Ю. Габермас також не визнає
інтраперсональної комунікації, коли людина звертається до реальних для неї образів у своїй
свідомості (наприклад, до Бога), або веде діалог із самою собою (Alter Ego).

Ключовий елемент теорії Ю. Габермаса – поняття «життєсвіт» (Е. Гуссерль, М. Бахтін та ін.)
містить у собі особисті стосунки між людьми. Але, якщо Ю. Габермас протиставляє «життєсвіт» –
певною мірою інтимний вимір світосприйняття – «системному світові», який складається з
анонімних і ділових стосунків, то комплексний комунікативний підхід має, на наш погляд,
аналізувати їх як доповнювальні виміри єдиного світу. По-перше, тому що ділові стосунки легко
переходять в особисті, а близькі стосунки – у формальні. Крім того, вони від самого початку
містять у собі елементи один одного. По-друге, в системному пізнанні всі «світи» – життєві,
комунікативні – берутьться у вигляді систем. Інакше кажучи, якщо Ю. Габермас трактує
суспільство одночасно у двох дискурсах: з погляду «системи» й «життєсвіту», «зовнішнього
світу» і «внутрішнього світу», то пропонований нами комунікативний підхід містить спільний
фокус, який дозволяє системно аналізувати «життєсвіт» Ego та його залученість до інших
«життєвих світів», системи.

Т. Парсонс розвинув ідею комунікативної дії Ю. Габермаса, але чільне місце в його теорії
посідає не дія як така, а акт комунікації, який виокремлює соціальну систему і відрізняє її від
усього, що не є комунікацією (природа, свідомість, життя). У праці «Соціальні системи» дослідник
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продовжив розвивати ідею універсальної соціальної теорії. Комунікативний підхід скеровує до
вивчення актів комунікації, оскільки дію виміряти набагато важче, ніж акт. Наприклад, дія
передбачає певне цілеспрямоване, або реактивне зусилля, а комунікативний акт, особливо
однобічний – далеко не завжди.

Спираючись на окремі твердження теорії соцієтальної системи Т. Парсонса та переосми-
слюючи їх, Н. Луман сформулював низку засадничих для комунікативного підходу тверджень.
Передусім звернімося до Луманової критики теорії Парсонса. Які основні недоліки вбачав учень у
концепції свого вчителя? По-перше, соціальна дія, яка складається з окремих елементів, у Парсонса
постає цілісною системою, якості якої активізуються в системі соціальної взаємодії (інтеракції); при
цьому система взаємодії, будучи похідною від дії, є її підсистемою. Як зазаначає Н. Луман, «теорія
дій не може розрізняти дію і досвід» [30, с. 12]. По-друге, Луман уточнює, що «насправді
комунікація не має жодної мети – це теза кільцевої, аутопоетичної закритості системи» [30, с. 12].
По-третє, Парсонс обмежився описом основних механізмів еволюції соціальних систем –
диференціації, адаптації, інтеграції та ціннісної генералізації. У своїй праці «Еволюція» Луман
доповнює те, що було недостатньо опрацьовано Парсонсом, а саме: аспекти розвитку суспільств,
їхня динаміка, багатофакторна соціальна еволюція, в тому числі через конфлікти.

Але й теорія Н. Лумана не може посісти пріоритетне місце в обґрунтуванні комплексного
комунікативного підходу. Для цього є низка теоретико-методологічних перепон. Насамперед,
Луман не досліджує людську особистість як фокус розуміння суспільства, стверджуючи, що
людина не постає частиною суспільства. На думку Д. Хорстера, біографа Лумана, «у нього
соціальні системи відтворюють комунікації, а не людей» [28, с. 98-102]. Зміст цього
суперечливого твердження доповнюється тезою про те, що комунікації породжують соціальні
системи, а не навпаки. За Н. Луманом, «лише комунікація може здійснювати комунікацію і... лише
в такій мережі комунікації відтворюється те, що ми вважаємо “дією”» [28, с. 98-102]. Люди
належать до суспільства лише тією мірою, якою вони спілкуються з іншими його членами. За цією
аналогією, люди – лише локуси для соціальної комунікації.

Такий підхід відчужує комунікацію від людини, роблячи акт комунікації самостійним елемен-
том системи, не пов’язаним з людиною як першоелементом суспільства. Тим самим повністю ігнору-
ється фундаментальна проєкція на предмет дослідження: людина сприймає реальність, так само, як і
дослідник пізнає її, тільки через проєкцію власної свідомості, світосприйняття, світовідчуття. Основна
проблема тут – в різному розумінні акту комунікації та соціального зв’язку, який виникає при цьому.
Н. Луман оцінює такий зв’язок, як «вибір, що виконується системою, скоординовану вибірковість»
[30, с. 154]. Водночас соціальна комунікація розуміється як будь-яка форма соціальної взаємодії
людей, а соціальний зв’язок – як нова реальність, яка виникає в результаті цієї взаємодії. Це не обов’яз-
ково прямий контакт, безпосереднє спілкування, фактична реальність, іноді це однобічна передача
інформації, віртуальний зв’язок, який так само реальний, хоча й опосередкований: не випадково радіо,
телебачення та інтернет-медіа називаються засобами масової комунікації. Відповідно, виокремлюють
три рівні формування соціальних систем: інтеракція (забезпечує безпосереднє сприйняття сторонами
комунікації одна одної), організація та суспільство. Більш стійкі, ніж прості інтеракції, комунікативні
зв’язки утворюють феномен організації (громада є її прикладом), а найабстрактнішою формою
організації, всеосяжною соціальною системою постає суспільство [13, с. 513].

Отже, назвемо певні розбіжності між теорією самореферентних систем Н. Лумана та
комунікативним підходом, який враховує специфіку трансдисциплінраних досліджень. Зокрема: 1) не
всі соціальні процеси можна представити у вигляді систем, деякі – тільки як системні утворення
(напр., наука – це і процес (методологія, сукупність комунікативних дій), і результат цього процесу
(знання, технології) і соціальний феномен (система комунікацій); 2) елементи комунікації
зіставляються не лише один з одним, а й з інформаційними (ідеально-типовими) моделями
комунікативних зв’язків; 3) в основу комунікативного підходу закладений принцип
інтерсуб’єктивності та транссуб’єктності, що суперечить Лумановому запереченню «поняття суб’єкта
чи індивідуума» як «порожньої формули», яка «більше не цікавить соціологів»; 4) підхід Лумана
визнає однозначність дихотомічного вибору однієї з альтернатив, на противагу консенсусу, цінності
різноманітності, які визнаються комунікативним підходом щодо трансдисицплінарності тощо.

Комунікативний поворот у філософії ХХ століття дає підстави для рефлексії та
переосмислення комунікації в науці. Трансцендентальна програма, яка ще на початку XX ст.
підкреслювала винятковість наукового знання і претендувала на філософсько-логічне його
осмислення, кардинально змінилася: трансценденталізм тепер полягає в дослідженні умов і
можливостей комунікативної співпраці, перш за все мовної, в аналізі комунікацій і дискурсу.
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Іншими словами, трансцендентальний суб’єкт розпався на безліч різних груп, комунікація
всередині яких і між ними виявляється центральною проблемою не лише психолінгвістики і
когнітивної психології, а й філософії. Комунікативний поворот зумовив появу підходів, які
свідчать про існування «трансепістемних арен дослідження», в яких представлений обмін між
науковими дисциплінами, між наукою та іншими сферами суспільства.

На думку Л. Киященко та В. Мойсеєва, «трансдисциплінарний досвід постнекласичної
науки будується на парадоксальній настанові. Він зберігає об’єктивність класичного раціоналізму,
водночас не ігноруючи основи суб’єктивності, які породжують цю раціональність» [9, с. 39].
Розкриваючи зміст досвіду трансдисциплінарності, який утримує певну напруженість думок у
межах об’єктивного осягнення світу дисциплінарних дискурсів із залученістю в реальність
повсякденної мови життєвого світу, Л. Киященко проблематизує потребу «формування нового
типу раціональності. Раціональності, яка поєднує культуру знання і культуру вміння, теоретичне і
практичне, істину і користь» [9, с. 159].

На роль цієї «нової» раціональності цілком заслуговує комунікативна раціональність, яку
визначив і теоретично обґрунтував Ю. Габермас, протиставляючи її інструментальній.
Комунікативна раціональність націлена на конституювання комунікативних зв’язків на основі
етичного раціоналізму для досягнення соціального консенсусу. В такому ракурсі комунікація
постає як інтегративна соціокультурна модель, фундаментована «живою» динамікою
«комунікативного універсуму» [11, с. 63]. Його дискурсивні модуси, набуваючи різних
характеристик, фокусуються на досягненні консенсусу, знаходячи теоретично релевантне
осмислення «не на периферії досліджень проблем наукової раціональності та її витрат, а на
магістральній лінії розвитку філософського осмислення сучасного світу в цілому» [15, с. 268].

Нова раціональність розкривається «в посиленні принципу взаємозв’язку і взаємодії наукових
і духовно-практичних форм освоєння світу, звертання до культури в цілому, а також у введенні у
філософський обіг розуміння та комунікації в широкому значенні, що охоплює різні форми як
наукового, так і ненаукового знання в їхній сукупності, а отже, мови в цілому та всього розмаїття
засобів її трансляції, комунікативних зв’язків, механізмів їхнього здійснення тощо» [15, с. 268].
У цій теоретичній перспективі, на думку Л. Киященко, «трансдисциплінарність синтезує когнітивно-
аналітичні й феноменологічно-синтетичні засади «комунікативного універсуму», допускаючи в
науковий дискурс на рівних із поясненням розуміння через комунікативні практики спілкування» [9,
с. 188]. Як справедливо зауважує О. Астаф’єва, «такі практики в поєднанні рефлексивних і
трансфлексивних процедур зумовлюють стійкість світу, який, як демонструє досвід сучасного
філософського знання, перебуває в безпосередній залежності від того, хто пізнає об’єкт» [2, с. 7].
Тобто, суб’єкт у комунікативному просторі постає як такий, що вбирає і транслює досвід.

У трансдисциплінарності досвід життєвого світу, на думку Л. Киященко і П. Тищенко, може
бути представлений потрійною структурою суб’єктності: «відсторонений суб’єкт, множинна
суб’єктивність і суб’єкт, який бере участь» [10, с. 152]. Кожна з виокремлених позицій дає свою
відповідь на запитання, які виникають у сфері життєвого світу, коригуючи й уточнюючи думку
зацікавлених сторін. Водночас більшість цих запитань розкриваються в площині ухвалення рішення.
Потрійна структура суб’єктності виявляється в потрійний структурі досвіду предметності,
описуваного в різних зіставленнях категорій єдиного і множинного. Отже, як зазначають філософи,
«відстороненому суб’єктові досвіду відповідає традиційна ідея єдності різноманітного. Множинній
суб’єктивності – адекватна ідея розмаїття єдності. Предметність суб’єкта, який бере участь,
категорійно осмислюється у вигляді особисто перевіреної єдності, або єдності на основі атестації»
[10, с. 152]. На їхню думку, «іншою проекцією потрійної структури суб’єктності може бути ідея
соціально розподіленого знання, яка розвивається в межах концепції «другого типу» виробництва
знання» [10, с. 152]. Як зазначає П. Тищенко, «трансдисциплінарний характер «другого типу»
досліджень дозволяє представити структуру потрійної моделі суб’єктності «в контексті всієї складно
організованої соціальної мережі, яка сприймає наукові й ненаукові ідеї, яка накопичує, поширює
через навчання та застосовує їх у відповідних практиках і технологіях» [19, с. 72].

Підсумовуючи, можна дійти висновку, що кожен соціальний актор, володіючи особистісним
знанням про життєвий світ, не тільки ефективно розв’язує власні завдання, а й успішно
залучається до комунікативних процесів з іншими людьми та інститутами. За такої умови
мовиться ще й про розподілену відповідальність, яка стає основним моментом рефлексії взаємин
різних суб’єктів інтеракції, веде до посилення комунікативних аспектів взаємодії та формування
комбінованих дискурсів. Однак когнітивні ресурси не лежать на поверхні, на чому свого часу
акцентував увагу М. Поланьї, розвиваючи теорію «неявного» («мовчазного») знання: ми «знаємо
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відоме», але до кінця не знаємо, як ми отримуємо наше знання [див.: 14]. Тому передумови
трансдисциплінарного дослідження слід шукати в передрозумінні життєвого світу: в окресленні
результату, в обговоренні питань, в ухваленні рішень тощо.

Висновки. Актуалізація проблеми комунікації в сучасній філософії, з одного боку, і розвиток
інформаційно-комунікативних технологій, а також їхнє проникнення в різні галузі наукового
знання – з іншого, зумовили дискурс «комунікативного повороту» на тлі низки сумірних в часі
методологічних поворотів. У науці формуються нові моделі пізнання, які ставлять у центр уваги
завдання синтезу різних когнітивних практик. Зокрема, трансдисциплінарність як новий тип
досліджень та інтеграції знання демонструє здатність поєднувати когнітивні ресурси науки і
соціальних акторів на засадах спільних ціннісних настанов, приписів здорового глузду й
практичної мудрості. Комунікативний характер трансдисциплінарності виявляється в її орієнтації
на контекст і перевагу соціально-відповідального знання. Трансдисциплінарна група постає
форумом узгодження пріоритетів і настанов зацікавлених сторін, формуючи механізм етичної
оцінки знання й перспектив його застосування. Залучення соціальних акторів до виробництва
знання веде до критичної ролі рефлексії з боку громадських структур, зокрема щодо розв’язання
аксіологічних (етичних, естетичних та ін.) проблем. Отже, процес дифузії дискурсів науки і
суспільства актуалізує поглиблення філософських досліджень, спрямованих на обґрунтування
засад комунікації, зокрема комунікативної раціональності.
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Summary
Kushnir O. The Impact of the Communicative Turn in the Philosophy

of the 20th Century on the Shaping of Transdisciplinary Science.
The article analyzes the phenomenon of the "communicative turn" in the philosophy of the 20th century, as well

as the preconditions for its emergence, formation and correlation with other methodological turns of scientific
knowledge, including "linguistic", "social", "cultural", "cognitive" and "anthropological" ones. Particular attention is
paid to the consideration of the "information turn" and the possibility of combining the "communicative" and "digital"
turns within it, because there is still no precise concept of this area in science, which has recently received official
recognition. The theories social systems by N. Luhmann, J. Habermas’s communicative action and T. Parsons’s social
system, which became a fulcrum for the development of communicative approach, are outlined. Furthermore, their
significant differences are demonstrated based on comparative analysis, which determines the originality of the latter.
We established the influence of communicative issues on the emergence of approaches that indicate the existence of
"transepistemic arenas of research", which primarily include schemes of transdisciplinary exchange, i.e. exchange
between scientific disciplines, between science and other social fields. The idea of forming a new type of rationality,
which aims to constitute communicative relations based on ethical rationalism to achieve social consensus, is
substantiated. In this perspective, communication appears as an integrative socio-cultural model, based on the "living"
dynamics of the "communicative universe". Further prospects for the study of this topic, according to the author, are
related to the transparent nature of a dialogue, which requires further philosophical analysis.

Keywords: communicative turn, communicative approach, communicative rationality, methodology of
science, transdisciplinarity
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ВІД ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЇ –ДО АНТРОПОВІРТУАЛЬНОСТІ

Досліджуються аспекти взаємозумовленості інформації, глобальної комунікації та психосеман-
тичної структури індивіда як смислового центру. Показано, що в сучасному комунікативному просторі
існують різні типи комунікацій, які пов’язані з кібертехнологічними процесами, а за допомогою електрон-
них образів стимулюється віртуалізація свідомості, розкриваються і фіксуються її нові рівні, що означає і
нову фазу розвитку людини. Стверджується, що впродовж свого життя індивід перебуває в комуніка-
тивному просторі та задіяний у нескінченному полілозі, напрацьовуючи патерни габітусу для формування
індивідуальної психосемантичної системи. Розкрито й охарактеризовано негативні аспекти антропо-
генного впливу на свідомість новітніми комунікативними технологіями з метою маніпулювання свідомістю
індивіда в ході візуально-вербальних комунікативних процесів.

Ключові слова: антроповіртуальність, габітус, віртуальний універсум, інформація, інформаційні
системи, комунікативний процес, маніпуляція свідомістю, полілог.
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Вступ. В епоху глобальної інформатизації та комунікації з виникненням нових інформаційних
технологій і віртуальної культури, інформація, зокрема, логічна інформація постає не лише важливим
атрибутом соціального інтелекту, а й інтелектуальним ресурсом у сфері нового покоління практичних
форм комунікативно-когнітивної діяльності соціуму, детермінуючим фактором розвитку соціальних
систем. Т. Геращенко у зв’язку з цим зазначає: «Соціальний інтелект – це не сукупність
індивідуальних інтелектів. Це система взаємопов’язаних та взаємодіючих між собою елементів, які
діють за законами колективної творчості, використовуючи можливості семантичного процесу,
семантичну інформацію. В суспільстві під дією семантичної інформації кооперативні та когерентні
явища зливаються в єдиний потік, що зумовлює динаміку нового типу суспільства – інформаційного»
[2, c. 8]. Отже, логічна інформація яскраво виявляє тенденції глобального енерго-інформаційного
процесу: самоорганізації як загальної властивості матерії, яка неможлива без постійного обміну,
поширення та використання нової інформації, енергії і речовини, зростання міри їхньої
впорядкованості, інтенсифікації та розгортання еволюції, що відбуваються в інформаційних системах,
у ході інтерсуб’єктивної комунікації. Тому комунікація, першою чергою, пов’язана з процесом
формування, дослідження й обміну інформацією, а не лише з передачею інформації.

Постановка проблеми. Філософія постнекласичних практик трактує комунікацію,
комунікативність як новий тип раціональності з відповідними стратегіями діяльності, що виявляється
в діалозі людини зі світом, як філософсько-світоглядну ідею, що в тенденціях постнекласичного
знання підпорядковується принципам відкритості та саморегуляції складних систем.

Стан дослідження проблеми. Основні риси інтеркультурної комунікації як системи нового
соціокультурного знання, її значення і проблеми відображені у працях Ю. Габермаса,
А. Войскунського, Є. Дайсона, Д. Домінік, Н. Джинчарудзе, М. Кастельса, М. Маклюєна, К. Мей,
Дж. Піттерса, О. Тоффлера, У. Еко. Особливості сучасного інформаційного суспільства, масової
комунікації та її типології досліджували Т. Береза, Д. Дубровський, М. Згуровський, Д. Іванов,
В. Лях, О. Рубанець, М. Михальченко, А. Панфілова, Н. Тарасова, С. Хоружий.

В аспекті нашої проблеми у питаннях взаємозумовленості інформації, комунікації та
візуалізації свідомості яскраво виявляють себе міждисциплінарні погляди на феномен візуального,
психосемантичну стуктуру особистості, на маніпуляцію свідомості, взаємозв’язок ідеального та
віртуального, на особливості відображення у працях К. Сальнікової, І. Акчуріна, Н. Бехтєрєвої,
В. Петренка, С. Гатальської, С. Кара-Мурзи, С. Смирнова, В. Тюхтіна, М. Сеченова.

Мета статті – виокремлення основних рефлексивних механізмів, від яких залежить
формування духовної аксіосфери особистості та її збереження; аналіз когнітивно-віртуальних виявів
персоналістичного смислового центру в процесі переходу до постнекласичних практик. Йдеться про
складний комплекс – синергетичний атрибут духовної діяльності, який напрацьовується індивідом,
забезпечує механізм інтерсуб’єктивної комунікації та виявляється в антроповіртуальності.

Основна частина. У новітніх концепціях комунікація – це міждисциплінарна галузь, що
охоплює розмаїття підходів і методологій в суспільних і гуманітарних науках. Її історичне коріння
– в синтезі декількох дисциплін, які пов’язані з вивченням виробництва, передачі та споживання
значень через друковані, усні й синтетичні засоби комунікації: радіо, фільми, комп’ютерні мережі.
Існують різні типи комунікацій: як у формі репрезентації інформації, так і у засобах комунікацій.
В сучасному інформаційному суспільстві комунікація безпосередньо виявляє себе у
міжособистісних, етнічних, культурних, політичних та міжнародних контекстах. Для
міжособистісних комунікацій характерна аксіальність – дієвий зворотній зв’язок. У масових
комунікаціях здебільшого виявляється ретиальний – послаблений зворотній зв’язок, електронні
ЗМІ враховують нові тенденції спілкування «on-linne» та інтеракції.

В сучасному комунікативному просторі дедалі активніше задіюються комбіновані форми у
спілкуванні та обміну інформацією. Виокремлюють такі типи комунікацій: вербальні, аудіальні,
візуальні та візуально-вербальні з домінуючою зорієнтованістю на візуальний образ – image-
oriented. К. Сальнікова, досліджуючи феномен візуального, зазначає: «Народжуються нові
покоління людей, які будуть сприймати електронну візуальну культуру як “першу” культуру, тому
що вони мають можливість почати з нею знайомство раніше, ніж з алфавітом, літературою,
традиційним станковим живописом, театром, кінофільмами…» [8, c. 12]. Кібертехнологічні
процеси, занурення у комп’ютерні віртуальні реальності виявили, що за допомогою світу
електронних образів стимулюється розкриття і фіксація нових рівнів свідомості, а це означає нову
фазу розвитку людини. Так М. Постер констатує, що мультимедійні засоби інформації, завдяки
новим електронним технологіям та їх інтеграцією, у перетворенні структурної схеми культурної
ідентичності стали засадничими для виникнення нових конфігурацій свідомості індивіда.
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Розробники теорії комунітаризму виходять з того, що ця теорія постає логічним продовженням
“філософії життя” та “філософії свідомості”, фактично походить від них і, отже, трансформується в
парадигму філософування, яка заступає філософію буття і філософію свідомості, спрямована на
виявлення базальних засад філософування. Але, на нашу думку, це не повинно означати, що свідомість
людини не могла формуватися поза комунікативними процесами і смисловим універсумом, який
існував до її входження в цей світ і продовжить своє існування, що людина не здогадувалася чи не
мала уявлення про цілісність світу, в абсолютному змісті якого щомиті зароджуються й фіксуються
потенційні стани можливих подій. Адже людина, як член певного соціуму, за всіма ознаками, –
комунікативна істота, яка прагне діалогу і навіть полілогу зі світом, що її оточує, причому від
емпіричного рівня – до трансцендентального, відповідно до сприйнятої та відрефлексованої
інформації. Тож будь яка авторизація – це втілення сингулярної форми досвіду (М. Фуко), яка через
думку може нести в собі універсальні структури. А сутність когнітивних можливостей ноуменально-
феноменальної природи людини безпосередньо розкривається у складній логіко-смисловій
антроповіртуальності індивідуальної та суспільної свідомості.

Комунікативний процес – це також і перебіг, або розвиток спілкування, під яким розуміють
обмін думками індивідів, наділених інтелектуальними здібностями. Своєю чергою інтелектуальні
здібності координовані вмінням людини мислити у лексичних формах, або ж смисловими
значеннями слів, суджень, умовиводів, понять, гіпотез і теорій, оскільки лексичні значення слів,
судження та умовиводи відображають найвищу форму дійсності, що складає основу сфери
пізнання та ідеального змісту, створюючи, так звану, другу сигнальну систему. У процесі
розумової діяльності та спілкування подібні здібності неодмінно пов’язані з умінням переймати
знання, що були акумульовані попередніми поколіннями, і самостійним мисленням людини,
наповненням її власної свідомості творчим і продуктивним потенціалом. Адже смисл культурних
процесів не виникає сам собою, а утворюється лише при взаємодії людини і світу в універсальній
культурно-історичній формі творчої діяльності. Тому друга сигнальна система постає основою
творчого та продуктивного потенціалу як певної змістовності, що відображає тенденцію до
саморганізації, перетворення на базовий універсальний конструкт субстанційно-феноменологічної
цілісності. Його елементи створюються за парадигмальним принципом, що вміщує космос
інваріантів змістових потенцій, які чекають (чи готові до) своєї актуалізації. Це і є той смисловий
Універсум, або ресурсна заданість, яка, за висловленням М. Ведмедєва, у вигляді інтелектуальних
елементів, на зразок, уявлень, ідей, образів, схем, аналогій, архетипів, матриці тощо слугує
інструментарієм, серед знань-продуктів для нового етапу продуктивного мислення [див.: 1, с. 7].

Як надбання соціальної природи, свідомість людини значною мірою зумовлена характером
суспільних відносин, включена в перманентний дискурс. Тому її потреби, а разом з ними цілі та
інтереси, також піддаються детермінації, що й призводить до зміни gabitus, який безпосередньо
залежить від соціальної практики. Розмаїтість інтегративних рольових практик, як media, впродовж
років у наполегливій раціонально осмисленій праці поступово перетворювалася на gabitus. Це
поняття, що було застосоване П. Бурдьйо для опису соціальних практик, тісно пов’язане з поняттям
регулярності, з темою наслідування правил для здійснення практик. Gabitus – це внутрішньо
засвоєний принцип здійснення соціальних практик. П’єр Бурдьйо визначає його, як “почуття гри”,
що підказує кожний раз правильний хід у комунікативній ситуації. Тобто, gabitus підказує дію
відповідно до прийнятої соціальної практики. І хоча ситуації ніколи не повторюються, соціально
адаптований індивід, на його думку, знає що і як робити без будь-якої інструкції на рівні інтуїції.
Gabitus одночасно виявляє індивідуальне і соціальне на рівні комунікативних автоматизмів, якими б
неоднорідними, різноманітними і мозаїчними не були ці практики.

Сама свідомість людини в ідеальному плані, стимулюючи не лише лінію поведінки, а й,
будучи залежним чинником її матеріальних потреб і заохочень, природних інстинктів, соціально
зумовлених мотивацій та стійких інтересів, постійно зазнає еволюційних змін. Тому й масиви
інтелектуальних феноменів, якими вона оперує в межах дослідницького процесу, або розумового
креативного акту, можуть змінювати свій статус, стаючи надалі ресурсом для нових
інтелектуальних утворень відповідно до затребуваних дій чи домінантних дискурсів.

Сучасна філософія у світлі 3-х парадигм, які виокремив Габермас, характеризується
катастрофою “епістемності”, або “смертю суб’єкта”, породженням нової суб’єктивності, яка втратила
цей смисловий, або ж трансцендентальний центр свого опертя. Вступаючи у полілогічну
комунікативну систему «людина помирає – залишаються структури» (М. Фуко). Ця нова
раціональність фіксує та перетворює процес комунікації між суб’єктами пізнавального акту, на “поле
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інтерсуб’єктивності” та інтенції суспільства інформаційної культури, на пізнання як комунікативну
процедуру. Тому сучасна філософія – це філософія інтерсуб’єктивності, що відкриває логічну лінію
переходу від монізму – до полісемії. Френсіс Фукуяма визначає цей період, як “кінець історії”, коли
суспільство у своєму глобальному розвиткові підійшло до точки сингулярності. Отже, полісемія, або
полілогічна комунікативна система – рубікон, який надає добі “інтерсуб’єктивності” характеру
епістемності європейської культури, оскільки вона формує “відкриту множинність”, яка здатна
включати й генерувати нескінченну кількість нових знань та ідей. На це, фактично, і вказує
процесуальний контекст “кінця історії”, який за децентралізації свідомості спрямований на злиття з
нескінченним до моменту самоорганізації складних систем, як вихід у ноосферну стадію.

У праці “Соціодинаміка культури” Авраам Моль зазначав, що сьогодні знання формується в
основному не системою освіти, а засобами масової комунікації, де “Екран культури” наповнює
аудиторію потоками інформації відповідно до змінюваного життя, але ця інформація подається
калейдоскопічно, має фрагментарний характер. З огляду на це, у постмодерній філософії природу
такого знання ототожнюють із плюралістичним явищем і процесом нелінійного характеру, який
отримав назву “ризома”. В явищі цього роду неможливо виокремити причиново-наслідкові зв’язки,
оскільки, на думку Е. Тоффлера, в сучасному світі постіндустріального інформаційного суспільства
ця лавинна інформація створює мозаїчну культуру. В людській цивілізації “Третьої хвилі” виникає
нове суспільство із соціальною настановою на свободу доступу до інформації і свободу
самовираження, (індивідуальна свобода та відкрита комунікація). У суспільстві “мозаїчної
демократії” засадничі соціальні настанови стають максимально залежними від того, як
вибудовується освіта, які інформаційні технології застосовуються засобами масових комунікацій, чи
має індивід свободу самовираження. Тому логічно, що в новому суспільстві мораль також постає
важливим складником мозаїчної культури, яка безпосередньо пов’язана з глобалізацією. Це так
звана “хакерська культура”, яка дозволяє людям вільно взаємодіяти, спираючись у співробітництві
на технологічну творчість, командну співучасть і неформальність у системі взаємодії в інтернет-
культурі “мережевого” суспільства, а відтак – нового суспільства і нової економіки в ньому.

Всі ці процеси вплинули як на “еволюцію світоглядів”, так і на формування нових рис
моральності. Ідейним орієнтиром такого нового етичного конструкту й основою комунітаризму стала
філософія північно-американських філософів Б. Бербера, Р. Белла, М. Ельцера, Дж. Роунза, Ч. Тейлора
та британських, зокрема Е. Макінтайра, де традиційний партикулярний лібералізм переосмислювався
в контексті “теорії справедливості» – до досягнення консенсусу за допомогою дискурсу у
мультикультурному суспільстві, коли вагомого значення набуває прикладна етика “раціонального
обґрунтування за доби науки”, етика ідеального дискурсу, як “фактичне апріорі”, на чому
наголошують Апель і Габермас, і універсалістська етика співвідповідальності та аргументації.

На нашу думку, сучасна інтернет-спільнота, яка формувалася в ході виявлення “колонізації
життєвого світу”, в конфлікті протистояння практичного і технічного розуму, з усвідомлення
неодмінності комунікативної макроетики підійшла до “ідеальної” комунікації, яка і є вираженням
необмеженої комунікативної спільноти й, на думку теоретиків комунітаризму, зобов’язана
перейти від форми суб’єкт-об’єктних стосунків до суб’єкт-суб’єктних. «Згода, яку можна було
досягнути в необмеженій комунікативній спільноті, і є гарантом об’єктивності й достеменності
пізнання, що заступає кантівську ідею трансцендентальної “свідомості взагалі”. Вона діє як
регулятивний принцип, який як ідеал спільноти, найвищий критерій істинності визначає
істинність порозуміння в реальній комунікативній спільноті» [5, c. 34]. Ця “ідеальна” чи
“трансцендентальна” комунікація, на думку Апеля і Пірса, реалізує контролюючу й легітимізуючу
функції істинної комунікації, яка, як апріорна форма, встановлює достеменність її смислу і
взаєморозуміння. Суб’єктом такої необмеженої комунікації, за Апелем, може бути лише
конкретне історичне суспільство, яке здатне трактувати себе як емпірично, так і критично крізь
призму абсолютної комунікації, тобто, як емпіричного, так і раціонального пізнання.

З погляду комунікативної етики та її гуманістичних принципів, у дискурсі незаперечною
істиною стає відповідальність, повага до іншого, за усвідомлення свого суверенітету й самоповаги,
прагнення до реалізації особистої мети і власних потреб. Тому, для сучасного суспільства проблема
самозахисту віртуального універсуму (в розумінні інтелектуальної змістовності індивідуальної
свідомості як аксіосфери особистості), на яку, в процесі зміни станів свідомості, може здійснюватись
інформаційно-агресивний антропогенний вплив, стала надзвичайно актуальною.

Відповідно до нової програми, виробником Falcon 9 за допомогою SpaсeX, нещодавно було
виведено на навколоземну орбіту модулі з 60-ма супутниками, завдяки чому на Землі вже на
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початку 2021 року може запрацювати широкосмуговий надшвидкісний Інтернет 5-G, який буде
покривати усі території, навіть ті, які в цей час недоступні інтернет-послугам. У зв’язку з цим,
разом зі значними перевагами у швидкісному використанні необхідної інформації електронних
бібліотек, баз даних та Інтернет ресурсів, можуть також виникати й нові кібер-проблеми.
“Галактика Маклюєна” при трансформації в “Мозаїку Маклюєна”, як зазначав Г. Маркузе, дедалі
більше стандартизує потреби, мислення та поведінку “людини маси”, робить її сприйнятливою до
духовного маніпулювання. Особливо це стосується вразливої психіки підлітків, достатньо згадати
сумнозвісну історію, пов’язану із інтернет-групою “Сині кити”, в якій куратори нав’язували дітям
нестереотипну, екзальтовану та афектовану поведінку аж до випадків суїциду.

Тож електронні комунікації, разом з надвисокими технологічними тенденціями і новими
симуляційними, а не лише інформаційними технологіями, породжують віртуалізацію цивілізації і,
разом із глобалізацією, уніфікують і стандартизують єдину систему цінностей, призводять до
деперсоналізації свідомості особистості. Мас-медіа, пропонуючи індивіду замість реального життя
ілюзії, спричинює підміну сприйняття світу через органи почуттів різними засобами: трансляцією
навмисно підібраних аудіовізуальних програм, нав’язливих стереотипізованих електронних образів,
ефекту 25 кадру, спеціально розробленої реклами для продажу не товарів, а іміджів. Інформація стає
не лише товаром, а й інструментом влади, інформаційних і психологічних війн. До цього потрібно
додати і безконтрольне поширення транснаціональних віртуальних товариств, втручання дії сліпперів
у особисте життя людини – все це призводить до фрагментарності та втрати ідентичності особистості,
відчуття “інтерактивної” самоти, породжує Iнтернет-залежність (Internet-adiiction), афективність,
ненормативність і безвідповідальність, дезорганізує цілі суспільства руйнівною інформацією.

Здавалося б, усе просто – впродовж років у наполегливій раціонально осмисленій праці
розмаїтість інтегративних рольових практик, як media, поступово перетворювалася на gabitus,
напрацьовуються патерни ліній поведінки людини, за допомогою габітусу все закріплюється, але
чому ж існує можливість маніпулювати свідомістю людини? І. Добронравова, докладно
аналізуючи аспекти вияву габітусу, зокрема і при віртуалізації, у зв’язку з цим доходить такого
висновку: «…виявляється, що схильність до маніпулятивних психологічних технік не
компенсується лише наявністю розуму, спротив до зовнішніх впливів повинен бути вироблений
інакше, прийомами, які не зводяться до розміркувань і умовлянь» [3, с. 34].

Отже, важливість комунікативності у філософському дискурсі вимагає всебічного дослідження
цього діяльнісного механізму. Особливо актуальним постає питання з’ясування об’єктивних причин
антроповіртуальності, в аспекті проблеми маніпулювання свідомістю людини, коли під впливом
певної інформації, часто з меркантильною метою, застосовуються методи для руйнації
психосемантичної системи індивідуума, що стає останнім часом не лише об’єктом дослідження
психологів і кібер-спеціалістів, а й значною соціальною проблемою. Медійна культура, комунікативні
фактори, впливаючи на свідомість особистості, змінюють саму ідею людини. В еру відео та
кібернетичних технологій дедалі частіше використовуються знаки, які нічого не означають, але мають
незбагненний вплив на свідомість і поведінку людей у такий спосіб, що з людини розумної вона
перетворюється на маніпулянта не лише своїх орієнтирів і вподобань, одягу і звичного оточення, а й
до зміни свого обличчя, тіла, і навіть статі. Адже ЗМІ використовують уже досить напрацьований
арсенал методів впливу на підсвідомість задля вкорінення бажаних настанов і поведінкових патернів,
коли, за висновком Йоганнеса Бехера, “потрібні” думки надзвичайно вправно запроваджуються у
свідомість так, що люди сприймають це чуже мислення як результат роботи власної думки.

Філософське осмислення широкого діапазону понять, які пов’язані з феноменом віртуальності на
рівні культурних явищ і антроповіртуальності в постіндустріальному світі, різноманітні підходи до їх
розробки на рівні категорій, набувають дедалі більш резонансного звучання й актуальності. “Філософія
віртуальної реальності” давно наповнилася відомими і зрозумілими поняттями: інтернет, симулякри,
візуалізація. Класифікують імітаційні, умовні, проективні й суміжні “віртуальні реальності”. У
філософському аспекті категорія віртуальності передбачає загальну онтологічну парадигму для
природних, технічних і гуманітарних дисциплін. Це дозволяє розширити і дискурс феномену людини, її
духовності, духовної діяльності й творчості. А у поєднанні, наприклад, з концепцією цілісності,
актуалізувати аналіз екзистенційного, як процес розгортання філософії людини. З усією очевидністю
постає й важливість дослідження феномену персоналістичного інформаційного світу індивіда в
когерентності віртуального – ідеального, процесів віртуалізації індивідуальної та суспільної
свідомостей. Ми раніше розглядали проблемне питання, висвітлюючи можливості експлікації
соціально-філософських аспектів ідеального феноменами віртуального, визнаючи, що однією із
сутнісних основ ідеального є віртуальна реальність. Предметом вивчення були історичні форми
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пізнання віртуальності мікрокосмосу та  феномени антроповіртуальності, розглядалася віртуальна
реальність в аспекті ідеального на основі співвідношення можливості та дійсності. Виявлені феномени
цього взаємозв’язку допомогли виявити атрибут духовного виробництва індивіда і зробити висновок
про можливість об’єктивації у свідомості інтегративно-лімінальної континуальності. Даний феномен
ментального утворення був нами визначений  концептом  “віртуальний універсум” [див.: 6; 7].

Вважаємо, що цьому сприяє й усвідомлення неодмінності подальшого з’ясування сутності
питання природи “змістовності” індивідуальної свідомості як умови функціювання суб’єктивної
реальності, яка, у зв’язку із системою відображення, сприйняття і кодування інформації, водночас
детермінована об’єктивною і суб’єктивною реальностями й усіма змінами, які в них відбуваються.
Внаслідок чого індивідуальна свідомість логічно постає складною ментальною системою і
невід’ємним складником об’єктивної реальності. Основними характеристиками її функціювання
можуть поставати інтенціональність і потенційність, екзистенція та інзистенція, трансформаційні
процеси в “тілі” персоналістичного інформаційного простору, її ціннісні координати, власний
досвід самоцінності, інтенція душевних станів. Без цих визначальних складників неможлива
віртуалізація свідомості, тобто, детермінована зміна “внутрішньої людини”, (поняття –
“віртуалізація свідомості” введено і обгрунтовано І. Акчуріним).

Уявлення про індивідуальний смисловий центр виникло на основі усвідомлення Центру Світу.
Адже в багатьох культурних традиціях освячений Центр був сакралізованим у процесі
екзистенційного вибору між освоєною територією для життя – “нашим світом”, Космосом, і не
Космосом – “іншим світом”, тобто невпорядкованим, хаотичним простором. У своїх роздумах про
Центр Світу Мірча Еліаде звертав увагу на те, що ієрофанне універсуму мало в собі “космогонічний
момент”. Тому людина, яка заселяла нову територію, символічно перетворювала її на “Космос” у
ритуалі повторення космогонії. «Для того, щоб цей світ став “нашим”, його спочатку потрібно
“створити”. А в кожному акті творення була модель: це творення Всесвіту богами» [4, с. 18]. І лише
завдяки спілкуванню з богами існує життя людини, оскільки, жити без “переходу” в трансцендентне
неможливо – це все одно, що жити в хаосі [там само, с. 19]. Творення світу стало архетипом кожної
творчої роботи людини в різних культурних контекстах, шифром для певної антропології,
таксономією підсвідомої психічної діяльності (К. Юнг), “першим дзеркалом” і “реальною
парадигмою”, за визначенням М. Ліфшиця. В архетипі творчості вбачають екзистенційну ситуацію,
що отримала імпульс від усвідомлення локалізації Бога, інтелектуальну потенційність як
можливість, яку Гегель у теоретичних твердженнях трактував як один із сутнісних моментів
дійсності, підкреслюючи діалектичний характер їхньої взаємодії, в якій народжується нова дійсність.

Отже, негативні тенденції глобального інформаційного процесу, які ми охарактеризували,
здається, при першому сприйнятті, здатні завести і людство, і цивілізацію у глухий кут, якщо
розглядати рефлексивність людини лише в контексті фізіологічної теорії про рівноцінність реальної і
відтвореної чутт’євості людини [див.: 9]. Але загальний принцип розвитку, який виявляють на мікро-
та макрорівнях, засвідчує, що організм задіює в мутаційному процесі, свої найрізноманітніші
властивості задля виживання. Адже новітні висновки вчених, зокрема, визначної дослідниці
Н. Бехтєрєвої, свідчать що будова мозку і його нейронні зв’язки складніші ніж будова Всесвіту, що
мозок динамічно еволюціонує, а у мозку людини базова стереотипна діяльність постійно звільнює
території мозку для нестереотипної діяльності, використовуючи стереотипну, як фундамент.

Висновок. Виходячи з наведених міркувань, ми припускаємо, що персоналістичний
інформаційний простір, за аналогією з Космосом, у процесі розгортання виявляє дві сторони
реальності – можливість і дійсність, де можливість існує як потенційна дійсність, яка, на нашу думку,
має характеристики віртуальної реальності. Ця реальність, стаючи дійсністю, продовжує процес
віртуалізації, тобто, реалізується, набуваючи нової природи. При цьому, виходячи з концепції
М. Носова, реальність, яка її породжує – константа, існує постійно, створюючи категорійну опозицію
віртуальності.
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Summary
Zdorovenko V. From Information and Communication to Anthropovirtuality.

The article explores the aspects of the interdependence of information, global communication and
psychosemantic structure of an individual as a semantic center. It is shown that in the modern communicative space
there are different types of communications that are associated with cybertechnological processes, and with the help of
electronic images, it stimulates the virtualization of consciousness, reveals and fixes its new levels, which means a new
phase of human development. It is claimed that during his or her life, an individual is in the communicative space and
is involved in an infinite polylogue, while developing patterns of habit for the formation of an individual
psychosemantic system. The negative aspects of the anthropogenic impact on consciousness with the help of the latest
communication technologies in order to manipulate the consciousness of an individual in the course of visual-verbal
communication processes are identified and characterized.

Keywords: anthropovirtuality, habitus, polylogue, virtual universe, second signaling system, information,
information systems, communication process, coherence of ideal and virtual, manipulation of consciousness,
features of the ideal shape of reflection.
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ЕПІСТЕМНІ ПОТЕНЦІЇ ТЕОРІЇ

З'ясовування особливостей вияву епістемних потенцій теорії як форми і способу організації та
систематизації наукового знання є актуальною проблемою в методології і філософії науки. Її актуальність
зумовлена багатьма чинниками як інтранаукового, так і екстранаукового характеру Осмислення цієї
проблеми має певне значення не тільки для теорії і практики наукового пошуку та його результатів, а й для
корегування векторності ціннісної орієнтації наукової раціональності, її репрезентації у конкретному
соціокультурному просторі. Завдання з'ясування епістемних потенцій накової теорії як форми і способу
становлення ново теоретичного знання є важливою і актуальною темою сучасної філософії і методології
науки. У цьому контексті актуалізації потребують не тільки проблеми зміни типів раціональності, а й
проблеми осмислення взаємозв'язку епістемного і ціннісного в усіх можливих і необхідних формах становлення
і розвитку власне наукового знання – парадигми,факту, ідеї, проблеми, гіпотези, теорії тощо, їх взаємозв'язку,
взаємозумовленості та взаємопотенціювання. Розв'язання сформульованого завдання можливе за умови
застосування аксіопотенціалістського підходу та центральної ідеї потенціалізму про взаємодію споріднено-
протилежних потенцій, які виявляють одна одну й актувпізуються в процесі відьної комунікації [див.: 12,
с.67]. Світоглядно-методологічні настанови аксіопотенціалізму актуалізують проблему переосмислення
потенціалу наукового знання, його форм і способів побудови на всіх етапах і рівнях його розвитку і
функціювання тощо. Зміст нашої розвідки охоплює не тільки експлікацію вихідних понять і категорій, що
репрезентують предмет розгляду в контексті методології аксіопотенціалізму, а й апробацію методу рекурсії
задля реалізації мети дослідження: обгрунтування прямого й зворотного зв'язку між когнітивною науковою
проблемою як "згорнутою" формою майбутньої теорії і власне теорією, яка є результатом її розв'язання,
шляхом обгрунтування гіпотетичної ідеї в процесі побудови нового теоретичного знання про предмет
дослідження. Означене вище дає підстави вважати, що епістемні потенції теорії, що реалізуються в її
іманентних функціях, залежать від епістемного потенціалу проблем. Теорії не "вмирають", а лише
втрачають з часом свій епістемний потенціал, а, отже, проблеми, розв'язками яких вони були, перестають
бути актуальними, а заодно й епістемно сильними, тобто втрачають цінність.

Ключові слова: епістема, знання, оцінка, парадигма, потенція, проблема, теорія, цінність.

Проблема ціннісних потенцій знання (епістемних, етичних, естетичних) актуальна і
пріоритетна філософська проблема [див.: 12, с. 4]. У цьому зв’язку актуалізуються проблеми
взаємозв’язку епістемного й аксіологічного в усіх можливих формах репрезентації наукового
знання – факту, ідеї, проблеми, гіпотези, теорії, парадигми тощо. Осмислення ціннісних потенцій
теорії як форми організації та способу побудови наукового знання є актуальною проблемою
філософії та методології науки, оскільки вона пов’язана з проблемами гносеології, епістемології,
теорії наукового знання, логіки наукового дослідження, розвитку науки в цілому.

Актуальність теми нашої розвідки зумовлена ще й тим, що теорія постає важливою
і провідною формою систематизації й синтезування емпіричного, теоретичного і метамето-
дологічного знання в єдине ціле, в логічно впорядковану систему наукового знання, зі зростаючим
значенням теорій в сучасному соціокультурному просторі.

Теоретичне освоєння дійсності не завершується побудовою гіпотез, а інтенційно спрямоване
на побудову теорії – системи достовірного наукового знання. Цей процес соціокультурно
вмотивований потребами практики, логічного розвитку науки, природою пізнавальної діяльності.
Форми становлення, розвитку та функціювання знання є водночас і способами неперервного руху
до істинного знання, універсальна форма якого – наукова теорія як епістемна цінність.

Осмисленням природи наукових теорій, дослідженням їхньої структури, побудовою
типологій, з’ясуванням функцій тощо переймались як українські, так і зарубіжні філософи
і методологи науки: І. Андреєв, Л. Баженов, М. Бургін, Б. Грязнов, П. Дишлевий, П. Копнін,
В. Карпович, І. Кузнєцов, В. Кузнєцов, С. Кримський, Т. Кун, О. Мамчур, П. Меркулов,
Л. Мікешина, Є. Нікітін, О. Нікіфоров, Р. Нугаєв, М. Омельяновський, М. Попович, К. Поппер,
В. Рижко, Г. Рузавін, В. Садовський, В. Степін. Ф. Франк, В. Швирьов та інші. Незважаючи на
різноманіття отриманих результатів стосовно теорії як форми наукового знання, спільне, що їх
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об’єднує, можна репрезентувати усталеною дефініцією теорії: «Теорія – форма достовірного
наукового знання про певну сукупність об’єктів, яка є системою взаємопов’язаних тверджень і
доведень та містить методи пояснення і передбачення певних явищ певної предметної дійсності»
[15, с. 205]. Наведене визначення не претендує на універсальність, проте фіксує ті істотні ознаки
цієї форми знання, які є необхідними, а їхня сукупність достатня, щоб відмежувати її від таких
епістемних форм, як факт, ідея, проблема, гіпотеза, парадигма тощо. Із множини різноманітних
форм наукового знання найрозвиненішою і досконалою є наукова теорія як система
організованого наукового знання. Вона може набувати різних форм вираження залежно від
предметної сфери, наукових і практичних цілей, методів побудови, потенцій тощо. Тому
актуальною залишається настанова С. Кримського про те, що «теорія як основна форма наукового
знання потребує спеціального висвітлення» [8, с. 21]. Виявлені нами змістовні та формальні
особливості теорій дають підставу трактувати теорію як відносно замкнену систему істинного
знання, що явно і/або неявно демонструє свої ціннісні потенції – епістемні, етичні й естетичні.

Оскільки метою дослідження є спроба виявлення лише епістемних потенцій теорії, то є сенс
уточнити значення базових термінів і зміст відповідних понять, які безпосередньо стосуються
теми статті, її мети і завдань. Річ у тім, що конструктивна і/або неконструктивна критика
“буржуазної епістемології” позначилася не лише на значеннях базових термінів і змісті
відповідних понять і категорій, а й на концептуалізаціях сучасних філософських і методологічних
уявлень про результати інтелектуальної діяльності, їхніх прихованих можливостях, умовах їх
актуалізації, векторності розгортання та управління – прискорення чи стримування, – залежно від
потреб суб’єкта духовно-практичної діяльності, його здібностей і здатностей, об’єкта предметно-
практичного освоєння тощо.

Результати логіко-методологічного аналізу існуючих уявлень про знання дають підстави
вважати, що термін “знання” вводиться в будь-який дискурс без означення, подібно до введення
поняття “множина” в теорію множин. На труднощі, пов’язані з визначенням поняття “знання”
вказував ще П. Копнін, який проблему розкриття змісту цього поняття відносив до «розряду
вічних проблем філософії» [7, с. 296]. На багатозначність і невизначеність терміна “знання”
звертає увагу Л. Москвичов: «термін “знання” позначає і власне знання, і свідомість
(індивідуальну й суспільну), і спосіб мислення, а найчастіше процес пізнання» [13, с. 33].
У сучасній філософії науки превалює інформаційний підхід до визначення природи знання.
Наприклад, С. Лєбедєв визначає знання як кодифіковану і завдяки цьому ідентифіковану
інформацію будь-якого роду, а залежно від засобів кодифікації свідомістю інформації виокремлює
перцептивне і поняттєве знання, дискурсивне й інтуїтивне, явне і неявне, емпіричне і теоретичне,
наукове і ненаукове тощо» [9, с. 366]. Заслуговує на увагу тут те, що поняття “знання” вважається
епістемологічною категорією. Серед видів знання пріоритетним є наукове знання, яке
виокремлюється низкою специфічних властивостей, що відрізняють його від інших видів
ненаукового та позанаукового знання, серед яких: об’єктивна предметність, мовна і поняттєва
виражальність, перевірюваність, достовірність (істинність) [див.: 10, с. 114-115]. Найбільш
досконалою і завершеною формою такого знання вважається теорія.

Термін “епістема” вживатиметься в його первісному значенні, як знання (від гр. еpisteme),
а не пізнання. Подібного погляду дотримується також С. Лєбедєв, пояснюючи значення цього
терміну так: “Епістема – категорія давньогрецької філософії, що позначає знання на відміну від
неповної думки – “докси”; епістема – це «логічно взаємопов’язана система тверджень або
“доказана істина”» (Платон) [10, с. 240]. «Епістемологія у цьому розумінні, – це вчення про
знання, а не про процес пізнання (від гр. Episteme – знання і logos – вчення, слово). Отже, пізнання
і знання — це взаємопов’язані, але не тотожні, проте – взаємозумовлювані. Термін “потенція”
(від лат. potentia – сила, можливість) будемо вживати у значенні прихованої можливості, здібності,
здатності, достатньої сили для будь-якої діяльності, що може виявитися за певних умов [див.: 19,
с. 26], а термін “потенційний” (замість “потенціальний”) у значенні – прихований, можливий,
той, що існує в потенції [див.: 19, с. 25]. Поняття “цінність” фігуруватиме у значенні відповідного
терміна – здатність об’єкта задовольняти ті чи ті потреби суб’єкта ціннісного відношення.
Об’єктом ціннісного відношення може бути все, що завгодно. У нашому випадку – теорія як
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форма завершеного достовірного наукового знання. Під оцінкою будемо розуміти акт
усвідомлення цінності суб’єктом ціннісного відношення, у ролі якого може бути індивід, колектив
(товариство), суспільство чи людство в цілому. В ситуації, що розглядається, суб’єктом є і вчений
(творець наукової теорії), і методолог, і епістемолог, і логік, і філософ науки тощо, залежно від
аспекту розв’язуваних проблем, пов’язаних з природою теорій. Для нашої розвідки важливою є
думка про те, що поняття “цінність” і “потенція” – багато в чому споріднені. «Цінності, – як
зазначає М. Марчук, – є диспозиційною категорією, позаяк її зміст окреслюється взаємодією
сумірно-протилежних потенцій, коли одна сторона взаємодії значуща для іншої. Потенції ж, у
свою чергу, стають цінностями у процесі порівняння, вибору та реалізації найбільш адекватних і
бажаних у даній ситуації» [12, с. 6].

Згідно з аксіопотенціалістською концепцією М. Марчука, система когнітивних цінінностей
включає епістемну, етичну та естетичну потенції. При цьому автор стверджує: «Істина в аксіології
наукового знання – безумовна, вища, пріоритетна цінність, абсолютний орієнтир епістемної
потенції мислення» [12, с. 129]. Тому доречно досліджувати спершу епістемний потенціал
наукової теорії, а відтак етичний та естетичний потенціали, які поповнюють епістемний.
Дослідження особливостей кожного з них є передумовою гармонізації «синтетичної потенції
теоретичного мислення» [12, с. 129].

З метою визначення епістемних потенцій теорії скористаємося динамічною моделлю
розвитку наукового знання, яку можна репрезентувати схемою: Pd t – FF – II – PP – HH – TT Pd –
F/ F// – I/ I// – P/ P// – H/ H// – T/T//

Pd – (парадигмальне знання, яке є теорією чи системою теорій) —
факти – ідеї (гіпотетичні) – проблеми – гіпотези – теорії (одна з них стає парадигмою) – нові
факти – нові ідеї – нові проблеми – нові гіпотези – нові теорії). Схема демонструє не тільки
напрям розвитку знання, а й акцентує увагу на взаємодії основних форм становлення нового
знання. Кожна з цих форм є результатом взаємодії потенціогенних факторів, якими в
проблемогенній ситуації постають парадигмальне знання у формі теорії чи їх системи) і нові
факти, а в проблемогенній ситуації – сукупність гіпотез чи теорій. Щоб бути потенціогенними,
ці форми знання мають задовольняти усталеним і визначеним стандартам достовірності,
науковості, що репрезентують “ціннісно-епістемологічний” паспорт відповідної одиниці знання
і «дозволяє співвідносити і порівнювати його з іншими елементами й, отже, визначати його
відносну цінність (“вагомість”, “значущість” у певній системі відліку)» [18, с. 251]. В. Порус і
Б. П’ятніцин пропонують вважати “цінністю” будь-який елемент знання (поняття, судження,
наукова метафора, гіпотеза, теорія, теорема, система теорій і т. ін.) за наявністю і ступенем
“інтенсивності” у нього певних властивостей, якостей чи ознак, які ми називаємо ціннісними чи
ціннісно-епістемологічними характеристиками. До числа таких характеристик можуть належати,
наприклад, такі властивості знання, як несуперечливість, відповідність реальності,
абстрактність, загальність, глибина, краса, конкретність, простота, наочність, практична
застосовність, систематичність і т.д. Окремі з них можуть перебувати у відношенні
«протилежності один до одного або бути несумісними» [18, с. 250-251]. Зазначене наводить на
думку, що теорія як завершена й досконала форма наукового знання має відповідати критеріям
науковості, які відмежовують її від позанаукового та ненаукового знання, які репрезентуються
філософією науки, зокрема епістемологією, певними властивостями, а саме: чітка предметність,
дискурсивність, однозначність значень і смислу, відтворюваність, обґрунтованість (емпірична,
теоретична, логічна), загальнозначущість, емпірична або теоретична перевірюваність,
корисність, адаптивність [див.: 18, с. 412]. Задовольняючи вказаним вище характеристикам,
теорія як завершена форма становлення нового знання, як результат розв’язання наукової
проблеми набуває статусу актуальної і потенційної епістемної цінності, що зрештою
уможливлює реалізацію нею іманентних функцій – описової, пояснювальної, передбачувальної,
а також організуючої та синтезуючої, проблемогенної та проблеморозв’язкової.

Як засвідчує історія розвитку науки, для опису і пояснення явищ, речей, їхніх властивостей
чи відношень між ними вибудовується не одна, а декілька теорій, які також задовольняють
означеним вище критеріям і характеристикам, що визначають теорію як епістемну цінність.
У ситуації конкуруючих теорій перевагу прийнято надавати тій із них, логічні наслідки якої
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узгоджуються з результатами спостереження чи експерименту. Якщо ж логічні наслідки
конкуруючих теорій – еквівалентні, то апелюють не тільки до інтралогічних, а й до екстралогічних
критеріїв оцінки епістемної цінності теорії, які визначають не тільки її формальну структурну
особливість як науково-теоретичної форми знання, а й гносеологічну, семантичну і прагматичну
специфіку тощо. Так, наприклад, неузгодженість між електродинамікою Г. Лоренца і спеціальною
теорією відносності А. Айнштайна була подолана шляхом надання переваги спеціальній теорії
відносності А. Айнштайна, ціннісно-епістемний потенціал якої виявився потужнішим завдяки
простоті. Електродинаміка Г. Лоренца базувалася на великій кількості незалежних припущень,
багато з яких були введені в теорію ad hoc. Ситуація, що склалася, турбувала таких видатних
фізиків того часу, як А. Пуанкаре, А. Айнштайна, Г. Лоренца. Вони усвідомлювали, що розв’язати
“конфлікт” між електродинамікою і спеціальною теорією відносності шляхом експериментів
практично неможливо. Перевагу теорії Айнштайна було надано лише із-за простоти її в
систематизуючому та пізнавальному відношеннях [див.: 11, с. 137-138]. Зазначимо, що ціннісно-
епістемологічні характеристики можуть тлумачитися по-різному, що явно чи неявно може
позначатися на результатах вибору серед конкуруючи теорій, тривалості процесу визнання
пріоритетності однієї з них у множині споріднених (сумірних). Хоча визначальними у ситуаціях
вибору теорій є критерії, що визначають її цінність як адекватне предмету пізнання знання, яке є
істинним, проте не враховувати соціокультурні фактори ми не можемо, оскільки вони ціннісно
орієнтують учених на об’єкт пізнання, його приховані потенції, з одного боку, а також, потенції
суб’єкта, потреби в теоретичному знанні для розв’язування суто предметно-практичних завдань,
які зумовлені конкретними соціальними завданнями суспільства в контексті відповідної
цивілізації. Не істина задля істини, а істина задля Блага людства.

Запропоновані критерії оцінки теорії як форми організованого в систему наукового знання, що
репрезентують комплексний критерій її епістемної цінності, стосуються не тільки елементів
системи, а й етапних форм зародження й розгортання теоретичної системи. У першу чергу –
когнітивних наукових проблем, які містять у собі мотив, інтенцію та імператив подолання
неузгодженості між “старою” теорією і новими фактами шляхом обґрунтування нової ідеї
(принципу), закону, теоретичної схеми тощо на всіх етапах розв’язування проблеми аж до побудови
нової теорії. Цінність когнітивних проблем полягає в тому, що вони є віхами, які визначають межу
між знанням і незнанням. Епістемно спрямована на отримання принципово нового наукового знання
— нової теорії, когнітивна проблема потенціює увесь спектр зв’язків між науковим і ненауковим,
раціональним та ірраціональним, істинним і неістинним, цінним і нецінним, випадковим і
доконечним, можливим і дійсним, теоретичним і нетеоретичним тощо. Когнітивні проблеми є не
тільки формою і способом переходу від емпірії до теорії, а й від теорії до емпірії. Вони є умовою
розвитку знання як інтенсіонально, так і екстенсіонально, а також актуалізують філософські й
методологічні проблеми науки. Ціннісно-епістемна значущість когнітивних наукових проблем, які
виникають і розв’язуються при переході від емпірії до теорії полягає в тому, що вони є засобом
побудови принципово нового знання у вигляді теорії, а проблеми, які виникають і розв’язуються при
переході від теорії до емпірії, є не тільки засобом підтвердження достовірності принципово нового
знання, а й способом удосконалення його внутрішньої структури. Поява і розв’язування
міждисциплінарних проблем актуалізували побудову міждисциплінарних теорій, що підсилило
потенціал проблеми і розширило горизонт міждисциплінарних парадигм.

Висновок. Завершуючи осмислення питань, пов’язаних з аналізом одного з можливих
аспектів визначення епістемних потенцій теорії в контексті форм розвитку наукового знання,
можна констатувати, що епістемний потенціал наукової теорії є функцією потенцій як
інтранаукових, так і екстранаукових факторів упродовж усього процесу становлення теорії як
системи достовірного наукового знання. Можна припустити, що цінісний потенціал теорії як
вищої форми організації та систематизації наукового знання є похідним від аксіогносеологічного й
аксіоепістемологічного суб’єкт-об’єктного відношення, що постає як єдність чуттєвого і
раціонального, емпіричного і теоретичного, фізичного й метафізичного, стихійного і
впорядкованого, потенційного й актуального тощо. Конкуренція теорій – це конкуренція їхніх
потенцій – власне епістемних і світоглядних, а також їхніх творців.
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Summary
Hasiak O. The Epistemic Potential of a Theory

The articles substantiate the idea of interaction and interdependence of epistemic potential theories and
problems in the context of axiopotentialism methodology and recursion method. The urgency of this problem is due
to the existing factors of both intra-scientific and extra-scientific nature. Understanding the meaning of the problem
is important for the theory and practice of scientific research and its results, namely for the correction of the vector
value orientation of scientific rationality, its representation in a particular socio-cultural system. Linking the
epistemic potentials of scientific theory as forms and methods of formation of new theoretical significance is an
important and relevant problem of modern philosophy of science, as its solution and connection actualize the
problems of changing types of rationality, understanding the relationship of epistemic and value in the development
of their own scientific knowledge – paradigms, facts, ideas, problems, hypotheses, theories, etc. The development of
the connection with the formation of the cognitive task is carried out on the basis of the axiopotentialist approach
and the central idea of potentialism is about the interaction of related-opposite potentials, which reveal one another.
It is actualized in the process of free communication. The latter finds its expression in the characteristics of a
problematic situation. As the result, there are appropriately formulated problems, processes, and solutions in the
form of theories. Actually, the procedure formulated in the scientific cognitive breakdown is a process of
constructing new scientific theories, the epistemic potential of which depends not only on intra-scientific and extra-
scientific factors but also on the epistemic potential of problems. Since the theory as a completed form of new
scientific knowledge is the result of solving the relevant scientific cognitive problem, it acquires the status of actual
and potential epistemological value, which allows it to perform inherent functions in relation to the relevant subject
area, its description, explanation, and prediction. Loss of epistemic potential by the theory testifies to a depreciation
of epistemic potential of the problems solved by it. Therefore, the epistemic potential of the problem equals the
epistemic potential of its solution, i.e. theory, and vice versa. To build strong epistemic theories one needs strong
epistemic problems.

Keywords: episteme, knowledge, valuation, paradigm, potentiality, problem, theory, value.
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ЕПІСТЕМОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА У ФІЛОСОФІЇ
ПРАГМАТИЗМУ ТА НЕОПРАГМАТИЗМУ ХХ ст.

Досліджується неопрагматистська гносеологічна концепція Річард Рорті, що суттєво відрізняється
від традиційної епістемології та ґрунтується на принципах так званої “прагматистської герменевтики”.
Проаналізовано тезу Рорті щодо можливості відмови від епістемології та започаткування новиого вектору
розвитку філософії без епістемології та гносеологізму. Розкрито його розуміння співвідношення філософії і
науки, філософії й епістемології, чи, за словами самого філософа, – епістемології й самоіміджу філософії.
Представлено не лише критику традиційної епістемології в її слабких місцях, а й з’ясовано передумови
становлення методології постнекласичної науки. Проаналізовано центральну проблему філософії, яка полягає
в загальній теорії репрезентацій, теорії, яка ділить культуру на ті сфери, які репрезентують реальність
краще, або гірше, а також ті, які взагалі не репрезентують її. Саме цей аспект і підлягає критиці та
подальшій відмові від нього як такого, що виражає сутність стандартної епістемології.

Ключові слова: неопрагматизм,  Рорті, епістемологія, філософія науки, аналітична філософія.

Постановка проблеми. Епістемологічна проблематика неопрагматизму характеризується
намаганням усунути її з філософії науки. Відмова від епістемології настільки життєво важлива
для Рорті, що він вважає її “ядром прагматизму”, яке змінює характер пошуку істини, долаючи
методологічну одержимість. Це викликало щось на кшталт ажіотажу в англо-американській
філософській традиції після видання його класичної книги “Філософія і дзеркало природи”.
Окремі дослідники вважали за краще назвати Рорті “академічним повстанцем”, який намагався
деконструювати філософію як культурний феномен. Це сприйняття здається обґрунтованим,
якщо взяти до уваги твердження самого Рорті, що мета книги – підірвати довіру читача до
розуму як до чогось такого, на що повинен бути спрямований філософський погляд, до
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переконання, що знання мають бути теорією чи філософією, як це було задумано з часів Канта.
Цим наміром Рорті започаткував критичне переосмислення філософії як епістеміологічно
централізованого і дзеркального зображення реальності.

Аналіз останній досліджень. Історичність і суб’єктивність як два основні вектори еволюції
епістемології були відкриті завдяки тривалій традиції аналізу філософського спадку І. Канта і
Ґ.В.Ф. Геґеля в працях С. Гогоцького, О. Введенського, І. Лапшина, Г. Челпанова, С. Ґессена,
Ф. Степуна, І. Ільїна, Г. Шпета, В. Асмуса, І. Нарського, В. Шинкарука, Є. Причепія, П. Гайденко,
Ю. Кушакова, М. Булатова,  А. Лоя,Ф. Ланґе, Е. Касірера, А. Кожева, М. Гайдеґера, Г.-Ґ. Ґадамера,
П. Рікьора, Д. Генріха та ін. Різноманітні аспекти цієї проблеми активно осмислювались у працях
В. Стьопіна, І. Касавіна, В. Федотової, С. Кримського, В. Андрущенка, В. Щербини, Л. Дротянко й ін.

Мета статті полягає в осмисленні процесу радикалізації філософії прагматизмом і
неопрагматизмом та її впливу на трансформацію філософії науки.

Виклад основного матеріалу. Сам термін “епістемологія” широко використовувався лише в
західній філософії. Він має неоднозначний зміст і часто визначається контекстом аналізу проблем
теорії пізнання. В контексті традиційної теорії пізнання, яка походить від Платона й Арістотеля й
дістала своє теоретико-філософське оформлення в працях Ф. Бекона, Дж. Локка, Т. Гоббса,
Р. Декарта і І. Канта, центральною проблемою була проблема пошуку “засад наукового знання”.
Для Бекона такою засадою став “досвід”, для Декарта – “розум”, для Канта – “апріорні форми
чуттєвості й розсудку”. Для цих мислителів філософія, центральне місце в якій посідає
епістемологія, дозволяє розкрити витоки знань і виявити ці джерела в “ментальних процесах”, або
“активності репрезентації”, які й уможливлюють пізнання.

У стандартній епістемології, з погляду Рорті, пізнати – означає точно репрезентувати те, що
перебуває поза розумом, тому осягнення можливості й природи пізнання зводиться до розуміння
способу конструювання розумом таких репрезентацій. Центральною проблемою філософії науки
постє загальна теорія репрезентацій, теорія, що ділить культуру на ті сфери, які репрезентують
реальність краще, або гірше, а також ті, які взагалі не репрезентують її. Саме це твердження й
підлягає критиці та подальшій відмові від нього, тому що воно виражає сутність стандартної
епістемології. Старання мислителів аналітичної філософії, а саме Вітґенштайна, Гайдеґера і Дьюї,
призвели до відмови загалом від епістемології та метафізики як дисципліни.

Уявлення про те, що існує проблема думки і тіла, ментального і фактичного призвели до
спроб у ХVІІ ст. зробити свідомість самостійною сферою дослідження. Основна ідея полягала в
можливості такого пояснення ментальних процесів, які гарантували б утвердження знання через
обмеження претензії на існування інших тверджень. Парадигма “епістемологічного повороту”, яка
була прийнята філософією, полягала в каузальному поясненні ментальних процесів. Для цього
знадобилася заміна античної і середньовічної проблеми розуму сучасною проблемою свідомості.
Продовження існування проблем типу “свідомість – тіло” та філософії свідомості мають місце
завдяки уявленню про існування певного зв’язку між старим поняттям причиновості й
картезіанським поняттям свідомості.

Р. Рорті з цього приводу пише, що можливість стандартної епістемології визначається
такими твердженнями: «До того часу, доки ми не забажаємо відродити платонічні й
аристотелівські поняття про пізнання універсалій, ми не будемо вважати, що знання загальних
істин можливе завдяки певному спеціальному, відмінному від метафізичного компоненту в
людських істотах. До того часу доки ми не забажаємо відродити властиве ХVІІ ст. досить
незручне і непослідовне використання аристотелівсьського поняття “субстанції”, нам не варто
наділяти смислом поняття двох онтологічних царств – ментального і фізичного» [5, с. 3].

Отже, проблема співвідношення ментального і фізичного ширша, ніж проблема суб’єкта
пізнання і пізнаваного об’єкта, вона, на думку Рорті зводиться до можливості і міри точності
репрезентації фізичного в ментальному, яка є об’єктом вивчення дисципліни під назвою
епістемологія. Подолання цієї опозиції “суб’єкт – об’єкт” пов’язане зі спробою розв’язання проблеми
розуму. Ця спроба успішна такою й ж мірою, за Рорті, якою відбувається звільнення від поняття
людського пізнання як ансамблю репрезентацій. У “Дзеркалі Природи” автор підводить нас до думки,
що ми можемо обійтися без поняття нашої Дзеркальної Сутності. «Якщо пізнання, – пише Р. Рорті, –
це не справа точності репрезентацій у будь-якому, крім тривіального і непроблематичного розуміння,
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тоді ми більше не потребуємо внутрішнього дзеркала й, отже, немає таємниці щодо відношення цього
дзеркала до нас» [5, с. 94]. За зручного збігу обставин, вказана спроба звільняє нас від поняття про
людське знання як квінтесенсію репрезентацій у дзеркалі природи й, отже, посилює твердження про
неможливість існування без поняття нашої Glassy Essence (дзеркальної сутності).

Розмисли Р. Рорті мають значення не тільки в плані критики традиційної епістемології в її
слабких місцях, але і як осмислення передумов становлення методології постнекласичної науки.
Йдеться про методологію дослідження складних систем, здатних до самоорганізації та саморозвитку,
про принцип “діалогу людини з природою”. Не випадково, такі автори, як І. Пригожин і І. Стенгерс,
досліджуючи процеси самоорганізації, назвали свою працю: “Порядок із хаосу. Новий діалог людини з
природою” [4]. Це і є спроба подолання опозиції “об’єкт – суб’єкт”. У сучасній парадигмі
постнекласичної науки її подолання пов’язане з дослідженням “людиномірних систем”.

Важливо звернути увагу і на такий момент, як співвідношення філософії і науки, філософії
та епістемології, чи, як висловився Рорті, епістемології й самоіміджу філософії. Варто
проаналізувати ці міркування, щоб уявити повну картину критикованої Рорті “стандартної
епістемології” як ядра класичної філософії, яку треба подолати.

Поняття автономної дисципліни під назвою “філософія”, що відрізняється від науки і релігії,
має недавнє походження. Коли Декарт і Гобс критикували “філософію шкіл” (філософію
схоластів) вони й не думали, що протиставляють їй нову і кращу форму філософії – кращу теорію
пізнання, чи фізику, чи естетику. Такі розбіжності між “галузями філософії” ще не були визначені.
Ідея самої філософії в тому розумінні, в якому вона трактувася з моменту, коли предмет її став
визначатись як академічний у ХІХ ст., вона ще не існувала. Озирнувшись назад, можна побачити
Декарта й Гобса у світлі сучасної філософії, проте вони міркували про свою культурну місію в
термінах “війна між наукою і теологією”. Вони не вважали, що пропонують нові філософські
системи, вони лише робили внесок у процвітання математичних і механістичних досліджень, а
також звільняли інтелектуальне життя від релігійних настанов і церковних інститутів.

Т. Гобс визначив філософію як «пізнання, досягнуте засобом правильного судження й таке,
що пояснює дії чи явища з пізнаних нами причин» [2, с. 7]. У нього не було бажання відмежувати
те, що він робить, від того, що називалося наукою. Це продовжувалося до Канта, з появою якого,
з’явилася філософія науки. Доки влада церкви над точними і гуманітарними науками не була
розвіяна, енергія людей, котрих ми нині називаємо філософами, була спрямована на демаркацію
їхньої діяльності, відмежування від релігії. Лише після виграної битви реальне відокремлення
філософії від науки стало можливим.

Остаточна демаркація була пов’язана з виявленням “стрижня науки”, яким стала теорія
пізнання. Відмінність теорії пізнання від наук полягає в тому, що вона лежить в основі будь-якої
науки. Ми можемо прослідкувати цю думку в «Meditations» Декарта і в «De Emendatione
Intellectus» Спінози, але ця думка стає засадничою лише з появою на філософському Олімпі Канта.
Правда, вона не була вбудована в структуру академічних настанов до ХІХ ст. Не володіючи ідеєю
“теорії пізнання”, важко уявити, якою буде майбутня філософія. Проте Канту вдалося
трансформувати старе поняття філософії – метафізики «як королеви наук».

Міркування Рорті про західну філософію в межах постмодерністського дискурсу приводять
його до широкого пояснення метафізики, ототожнення її з культурою цілої історичної епохи –
християнської доби. Біблія, “Критика чистого розуму”, “Наука логіки” однаковою мірою продукти
того часу. Метафізичний дискурс, нарратив – це розповідь про щось вагоме, в яку можна вставити
власну розповідь. Мету створення подібних наративів Рорті добачає в тому, щоб надавати смислу
існуванню їх автора, пов’язати себе з великими мислителями минулого. Читаючи праці Платона,
Сервантеса, Данте, ви неминуче замислюєтеся на тим, «як ви пов’язані з ними і розповідаєте собі
історію» [1], яка розгортається довкола традиційної філософії та міфології.

Віра у прогрес науки і філософський пієтет мислителів перед науковою істиною
виявляються у ХІХ ст., за словами Рорті, «моральним еквівалентом християнської любові… і віри
в Бога» [7, с. 121]. Така релігійно-сцієнтистська настанова веде, в кінцевому підсумку, до
дуалізму, до роздвоєння світу на істинний (потойбічний) і хибний (реальний), що, на думку, Рорті
споконвічно притаманне онтологічній філософській традиції, котру слід неодмінно подолати, щоб
подолати стару метафізику “гносеологічного фундаменталізму”. Критика аналітичної філософії,
послідовниці фундаменталізму стає відправним пунктом “неопрагматизму” Рорті. Англо-
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американську аналітичну філософію він відносить до кантівської традиції. Ця традиція
розвивається професійними аналітиками в США з метою обґрунтування своєї ролі як арбітрів в
оцінюванні інших форм культури, через наявність у неї особливого знання фундаментальних наук.
Епістемологія аналітичної філософії, на думку Рорті, будується на репрезентаціоналізмі, який
виражається в таких поняттях, як знання, факт, теорія, метод.

Р. Рорті вважає, що аналітична філософія – всього-на-всього лише новий варіант
кантіанства, який репрезентування розуміє не як ментальну, а як комунікативну діяльність.
Аналітична філософія, вважає Рорті, все ще спрямована на конструювання вічного, якоїсь
нейтральної моделі дослідження й, отже, моделі для всієї культури». Діагноз Рорті однозначний:
аналітичній філософії потрібна радикальна терапія. Лікувати її потрібно від гносеологізму –
спадкової хвороби європейської філософії, яка виявляється в уявленнях про свідомість, знання,
філософію як дзеркало природи. Її симптоми – специфічна мова і лексика: “філософська
проблема”, “пізнання”, “репрезентація”, “теорія”, “істина”.

Багато з чим тут Рорті може погодитись, оскільки дані постнекласичної науки стають
об’єктивним підтвердженням сказаного. Термін “терапія” вживається Рорті як у слабкому
(часткова реконструкція), так і в сильному (повна реконструкція) значенні. Не завжди зрозуміло,
чому він надає перевагу. Його ставлення до аналітичної філософії свідчить швидше про “слабкий”
варіант. Наполягаючи на лікуванні аналітичної філософії, він вказує, що запропонована ним
терапія все ж є “паразитарною”, і що вона спирається на конструктивні зусилля тих самих
філософів, яких він критикує. Р. Рорті визнає, що більшу частину критики він запозичив у таких
мислителів, як В. Квайн, Д. Девідсон, Н. Малкольм, У .Селларс, Т. Кун. При цьому в аналітичних
філософів беруться лише засоби, інструменти філософської роботи, цілі ж, заради яких вони
використовуються, запозичуються в інших філософів – Л. Вітґенштайна, М. Гайдеґер, Дж. Дьюї.

Новаторські тенденції в англо-американській філософії, які починаються в 60-і рр. ХХ ст.
Густав Бергман визначив як «лінгвістичний поворот». Нова лінгвістична чи семантична, за
визначенням Квайна, стратегія полягала в перекладі філософської розмови про об’єкти у
філософській розмові про слова [див.: 3]. У зв’язку з цим, стверджує І. Джохадзе, «Linguistic Turn»
в аналітиці – це поворот від наївно-реалістичного уявлення про те, що філософія може
досліджувати світ у його субстанційному та есенційному розумінні, до дослідження того, як ми
говоримо про світ і як мислимо про саме судження. З цим пов’язане висунення на передній план
філософської проблеми значення – центральної проблеми теорії мови. Після “повороту”
лінгвістична тематика багато років залишалася домінуючою в аналітичній філософії.

Незважаючи на позитивне ставлення до “лінгвістичного повороту”, Р. Рорті все ж піддав
досить жорсткій критиці лінгвістичний аналіз за гіпостазування мови. Філософи, які ініціювали
лінгвістичний поворот, на думку Рорті, розраховували на те, що їм вдасться зберегти для своєї
дисципліни певний простір “апріорного знання”, тим самим виконуючи завдання знайти заміну
трансцендентальній настанові Канта. Не можна не погодитися з думкою І. Джохадзе, що “мова”
замінила аналітичним філософам “досвід” [див.: 3, с. 97].

Остаточним висновком лінгвістичної філософії, на думку Рорті, є думка Дональда
Девідсона, що взагалі ніякої мови не існує, якщо вважати мовою те, що мали на увазі філософи,
тому слід відмовитися від думки, що існує певна чітко визначена специфікована структура, якою
носії мови можуть оволодіти і вже потім застосувати [див.: 6, с. 151].

Майбутнє філософії, за Рорті, належить не аналітичній філософії, не постмодернізму, а
прагматизму. На його думку, Джеймс і Дьюї чекають своєї актуальності не лише наприкінці
“діалектичної дороги”, якою рухається аналітична філософія, а й наприкінці шляху, яким,
наприклад, пішли М. Фуко і Ж. Деріда.

Р. Рорті покладав на те, що він називав “прагматизмом” складні завдання, а саме
реконструкцію всієї філософії для того, щоб викорінити з неї ті настанови, які безпосередньо чи
опосередковано пов’язані з “гносеологізмом”, а фактично – переорієнтацію всієї культури. Разом з
тим, він згідний, що аналітична філософія еволюціонувала в сторону плюралізму і меншої
догматичності. Але це не гарантує їй привілегійованого статусу.

Репрезентаціоністська доктрина, яку не приймає Рорті, зводиться до трьох основних
положень (тут Рорті відтворює надану Патнемом у книзі “Розум, істина та історія” інтерпретацію
метафізичного реалізму): 1) припущення існування трансцендентальної реальності, незалежної від
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свідомості, “речей самих собою”; 2) утвердження об’єктивності істини, її незалежності від позиції
дослідника і спостерігача; 3) визнання можливої лише однієї істинної картини світу, інакше
кажучи, тільки одного опису світу таким, яким він є насправді.

Стосовно першого твердження Р. Рорті підкреслює, що його прийняття веде до
субстанціалістської ілюзії, ніби свідомості протистоїть якась безпосередня, природного
походження об’єктивна даність, яка робить пізнання “онтологічно змістовним і достовірним”,
особливо підкреслюючи її незалежність від свідомості індивіда. Цінність судження засвідчується
силою “безпосереднього заподіяння чогось об’єктом”, а не переконливістю аргументації.

Друге твердження репрезентаціоналізму – про незалежність об’єктивної істини від позиції
спостерігача – неприйнятне для Рорті в силу його абсолютної бездоказовості та метафізичності. Як
показав Патнем, таке об’єктивістське розуміння істини пропонує особливий погляд на світ –
розуміння “з погляду Бога” (God's-eye view of things), або “надсуб’єктивного Розуму”, який
перебуває поза світом і здатний порівнювати між собою об’єкти реальності й думки людини,
оцінюючи їх на предмет відповідності першим.

Як би не старався філософ, він ніколи не зможе “вистрибнути” поза межі знання до самої
дійсності й обговорюватиме не суперечні дійсності твердження, а відповідність іншим
твердженням тієї чи тієї наукової теорії чи дескриптивної системи. Дійсність завжди дана в знанні,
ми маємо з нею справу лише коли знаємо її. Рорті погоджується з Патнемом у тому, що якщо
реалізм можливий, то виключно як неметафізична, не епістемологічна концепція знання. Все ж
спроби аналізувати світ як він є “сам собою”, незалежно від суб’єкта, що його пізнає – це
самообман розуму, який претендує на позицію Бога і заганяє мислення в пастки нерозв’язаних
філософських “псевдо проблем”.

На противагу третьому твердженню репрезентаціоністської доктрини існує можливість
логічно несумісних, але емпірично еквівалентних теоретичних конструкцій. Р. Рорті звертає увагу
на твердження Нельсона Гудмена, що порівняння якої-небудь парадигмальної версії тлумачення
буття з неконцептуальною реальністю неможливо, тому що не існує такої речі, як “гола структура
світу”, тож не існує також єдиного опису нашого досвіду. Можливе лише порівняння одних версій
дескрипції з іншими, які ми приймаємо як досвід. У повсякденній науковій, філософській і
художній практиці, розвиває цю думку Рорті, вибір словника для опису регулюється виключно
прагматистськими уявленнями, а не прагненням забезпечити кращу відповідність дескриптивної
версії реальності “якою вона є сама собою”.

Більшість наукових реалістів не наважуються на відкрите визнання метафізичного реалізму,
вказуючи на помилковість класичного уявлення про “істину-відповідність”, що, на думку Рорті,
говорить саме за себе. Теорія відповідності, вважає він, втратила у ХХ ст. свою філософську
привабливість і актуальність, тому вважає правильним зауваження П. Стросона, що вона потребує
“не уточнення, а усунення”.

Уявлення про істину як відповідність завжди було тісно пов’язане з ідеєю пізнання-
відображення (репрезентаціоністський концепт). Позицію репрезентаціоналізму Р. Рорті пов’язує з
введенням у філософську мову особливих метафор. Традиційна філософія, яку заполонили
парадигмальні метафоричні образи, вважає Рорті, представляє розум у вигляді великого дзеркала.
Картезіансько-кантівська стратегія через брак філософського дослідження цієї течії не мала сенсу і
була спрямована на отримання найточніших репрезентацій шляхом «огляду, ремонту і
поліруванню дзеркала».

У праці “Філософія і дзеркало природи” Рорті, розмірковуючи про внесок Гайдеґера у
викриття догм репрезентаціонізму, замовчує важливу деталь. Він не пише про те, що саме в
американському прагматизмі М.Гайдеґер добачав знамення “зародження” західної цивілізації. У
книзі “Випадковість, іронія і солідарність” Рорті намагається довести, що М. Гайдеґер помилявся,
коли відніс прагматизм до онтологічної традиції, називаючи Ніцше і Дьюї послідовниками, а не
діючими критиками платонізму.

В обґрунтуванні своєї позиції Рорті вказує, що вже сьогодні словник філософії, в якому
домінували смислові образи греків, «здається таким же дивним і проблематичним, як
анімістичний словник до класичної давнини». Потрібно просто відмовитися від старого
філософського словника-діалекту (з його відмінностями, які вводять в оману: реальне – нереальне,
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об’єктивне – суб’єктивне, природне – штучне), від діалекту, який вичерпує свої внутрішні
ресурси, і спробувати замінити його новим, сучаснішим і ефективнішим словником, який повинен
уникати старих формулювань.

Висновок. Отже, наміри Р. Рорті стали очевидними – відійти від домінуючої концепції
філософії як культурного наглядача і науки як парадигми раціональності. Він критикує
епістемологію в її слабких місцях і визначає передумови становлення методології постнекласичної
науки. Рорті пророкує поступовий і водночас неминучий перехід до постмодерністської
літературної культури, яка відводить філософії скромне місце однієї з дисциплін. Це не обіцяє, на
думку американського прагматиста, нічого хорошого професійним філософам, оскільки цей
небажаний для багатьох процес буде супроводжуватися болісними інтелектуальними
потрясіннями і катаклізмами. Тож “самогубство”, або “повільна природна смерть” епістемології як
строгої науки, можливо, виявиться результатом революційної трансформації.
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Summary
Pavchuk M.-K. Epistemological Problems in Philosophy
of Pragmatism and Neopragmatism of the 20th Century.

The article explores the way of traditional epistemology having been interpreted by Richard Rorty. The
philosopher tries to overcome the traditional epistemology on the basis of neo-pragmatism, and substantiate the
concept of pragmatist hermeneutics. Rorty's theses on the possibility of rejecting epistemology have been analyzed,
and a new vector of development of philosophy without epistemology and epistemology is shown. The relationship
between philosophy and science, philosophy and epistemology or, as Rorty puts it, epistemology and the self-image
of philosophy is presented. There has been demonstrated and determined not only the critique of traditional
epistemology in its weaknesses, but also the preconditions in the formation of the methodology of post-classical
science. The central problem of philosophy is analyzed as well, as consisting in the general theory of
representations, the theory that divides culture into those areas that represent reality better, others worse, as well as
those that do not represent it at all. This position that is subject to criticism and further rejection, has been
considered the one expressing the essence of standard epistemology.

Keywords: neopragmatism, Richard Rorty, epistemology, philosophy of science, analytical philosophy/
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ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ГЕРМЕНЕВТИКИ
У ПРИРОДООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ

Проаналізовано неодмінність доповнення інформативно-пізнавального підходу до мобілізації
екологічної свідомостіновим розумінням природи. Проаналізоввано питання визначення методологічного
потенціалу герменевтики для розуміння природи і становлення екологічної герменевтики як спеціального
напряму дослідження. Окреслено роль нових дослідницьких підходів до природи, навколишнього середовища
та середовища людського буття, що об’єднуються під назвою “екологічна герменевтика” й актуалізують
питання про з’ясування співвідношення філософської та екологічної герменевтики. Розкрито питання про
застосування герменевтики у природоохоронній практиці та екологічний освіті. З’ясовано, що для
природоохоронної діяльності ключовою є методологічна настанова екологічної геременевтики про
неодмінність інтерпретації дій людини, або групи людей, або технологій у контексті життєвого простору
та в поняттях біотичної гармонії.

Ключові слова: герменевтика, екологічна герменевтика, природоохоронна діяльність, методологія,
наука, екологічна освіта, природа.

Вступ. Останнім часом спостерігається загальна тенденція підвищеного інтересу з боку
соціальних і гуманітарних сфер наукового знання до ідей герменевтики, зумовленого спробою
осягнення сучасної екологічної ситуації, мобілізації екологічної свідомості тощо [див.: 5].
Герменевтичний метод виходить за межі гуманітарних наук, знаходячи застосування у сфері
природознавства, оскільки багато проблем природознавства набувають суто герменевтичного
характеру. Застосування герменевтичного методу в науці охоплює кілька етапів, де перший
передбачає осмислення будь-яких феноменів, а також дослідження адекватності смислу понять і
термінів, що їх виражають у мові, осмислення усталених філософсько-світоглядних переконань,
вірувань і навіть забобонів. На наступному етапі відбувається критичне переосмислення попередніх
етапів. Наукова герменевтика має на меті «розширити, відкрити або евристично вгадати феноменології
конкретної наукової галузі і привести її до осмисленого зв'язку з наявною інформацією про неї, тобто
досягти її кращого розуміння, логіки розвитку її феноменів у теорії. Досягнути цієї мети можна за
допомогою спеціальних герменевтичних засобів і операцій» [3, с. 87-88].

Стан опрацювання теми. Визначення нерозв’язаних частин. Виокремлюючи екологічну
герменевтику в самостійний напрям досліджень, слід зрозуміти її зв’язки з філософською
герменевтикою, а також можливості використання методів філософської герменевтики для
розуміння природи, навколишнього середовища та людини. Дж. ван Барен визначає герменевтику
як філософське дослідження найзагальніших аспектів інтерпретації або дій людей у процесі чи під
час інтерпретації. Ці аспекти включають інтенціональність, буття-у-світі, мову, соціальність, час і
наратив. З позицій практики герменевтика в загальному підсумку може визначатись як пошук
відповіді на запитання, як слід чи як можливо діяти в ситуації «з конфліктом інтерпретацій» світу.
Філософська герменевтика знаходить своє застосування в таких спеціальних філософських
дисциплінах, як етика, естетика, політична філософія, а також у низці соціальних і гуманітарних
наук, включаючи й ті, що досліджують довкілля, також і географію [див.: 7]. Дж. ван Барен
включає довкілля (навколишнє середовище) до сфери гуманітарних досліджень, аргументуючи
свою позицію тим, що довкілля і людина безпосередньо взаємопов’язані між собою, а тому, на
його переконання, філософська герменевтика може плідно застосовуватися в екологічній етиці.

Екологічна герменевтика вивчає смисл або значення довкілля для тих, хто його сприймає та
відчуває, а не лише фокусує увагу головним чином на біофізичних параметрах довкілля, як це
притаманно природничим наукам. Відповідно, для екологічної герменевтики довкілля постає і
предметом тлумачення та інтерпретації, і як наратив [див.: 7]. Цю тезу він ілюструє прикладом
інтерпретації та наративу лісу. Для таких спільнот, як корінне населення чи локальні громади, ліс
є священним місцем, святилищем, що інтерпретується в релігійних поняттях; натомість для
промисловців ліс – це джерело деревини чи іншої сировини, яка інтерпретується в економічних
категоріях. Перший підхід пов’язує ліс з актом творення Землі, другий – з людським прогресом.
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Біологи та екологи бачать ліс у межах наративу про біотичні угруповання (співтовариства) та
фізичні умови їх існування.

Усі інтерпретаційні смисли довкілля зазвичай також набувають форми наративу чи історій, які
зазвичай поєднують бачення минулого, сучасності та майбутнього і є початком, серединою та
кінцем єдиного “тіла оповіді”. Спосіб інтерпретації лісу визначає і форму самоідентифікації людини
в тому чи тому наративі. В одних інтерпретаціях людина постає лісником чи заготівельником
деревини, лісорубом, а в інших – мешканцем, або підкорювачем дикої природи, або мисливцем, або
туристом, або захисником природи тощо. «Адже в будь-якому світобаченні, – пише Х.-Г. Гадамер, –
мається на увазі у-собі-буття-світу. Світ є те ціле, з яким співвіднесено схематизований мовою
досвід. Різноманітність подібних світобачень зовсім не означає релятивізацію “світу”. Радше те, що є
світ, невіддільне від тих “видів”, в яких він з’являється (оприявнюється)» [1, с. 518].

Дж. ван Барен визначає принципи наративного змісту навколишнього середовища [див.: 7]:
1) Екологічна епістемологія, завданням якої є опис і критична оцінка різних поглядів на те, що

являє собою навколишнє середовище, довкілля. Вона передбачає не лише аналіз того, як
інтенціональність, буття-у-світі, мова, настрій, історія тощо функціонують у наших інтерпретаціях
лісу, а також і дескриптивну типологію інтерпретацій і знань (епістем) про ліс. Базові погляди на ліс
можуть бути представлені поняттями “земля”, “життя”, “лісоматеріали”, “дозвілля”. Кожен із цих
типів містить безліч підтипів. Наприклад, інтерпретація лісу як місця для дозвілля може включати
мисливство, рибальство, природний парк, місце для піших та лижних прогулянок, або скаутських
таборів, а також розміщення літніх котеджів тощо. Під час інтерпретації лісу, зауважує Дж. ван
Барен, ми також маємо спиратися на категоріальний апарат дисциплін, які традиційно належать до
географії, біології, фізіології, політичних наук, права, соціології, антропології, економіки, історії,
літературознавства і теології. Інтерпретації та наративи відображають не лише різні форми знань
про ліс, які можуть перебувати в конфлікті між собою, а й віддзеркалювати конфлікти різних систем
цінностей і моралі. Тому наступним принципом наративного змісту довкілля є екологічна етика.

2) Екологічна етика у вузькому значенні цього слова постає як опис і оцінка поглядів щодо
цінності довкілля. Одним із завдань екологічної етики, вважає Дж. ван Барен, є аналіз наративу про
ліс з позицій різних цінностей. Базова класифікація таких цінностей може ґрунтуватися на чотирьох
попередньо згаданих підходах до аналізу лісу, а саме: “земля”, “життя”, “лісоматеріали”,
“дозвілля/відпочинок”. Ці основні чотири кластери цінностей можуть також ділитися на підкласи.
Наприклад, кластер “земля” охоплює цінності дому чи святилища, включно з відповідними
соціальними, громадськими, релігійними цінностями. Цілісність життя лісової біоти (яку Дж. ван
Барен відносить до “внутрішніх цінностей”. Визначення цього поняття детальніше буде розкрито
нами далі) втілює життя з позицій екології. Кластер “життя” включає цінності природної історії (ліс
як живий музей, що демонструє нам старовину, неперервність живого, природну тяглість), наукові
цінності (відкриття нових знань про тварин і рослини, про клімат, воду, цілісні екосистеми), медичні
цінності (традиційна медицина, відкриття нових цілющих рослин тощо). Кластер “лісоматеріали” –
це економічні цінності лісу як ресурсу. Кластер “дозвілля” охоплює відпочинок, включно з
естетичними цінностями та загартуванням характеру, наприклад, через дослідницьку діяльність чи
навчання у природі. Конкретні цінності завжди підтверджують загальну моральну орієнтацію,
парадигму чи засадові принципи. Моральність вказує нам на те, чому саме ті чи ті конкретні
цінності важливі. Екологічна етика сьогодні стоїть перед дилемою антропоцернтизму, згідно з яким
людина є вершиною ціннісної ієрархії, та неантропоцентризму, з одного боку, чи егалітаризму, який
стверджує рівність всіх живих істот на планеті, – з іншого. Інтерпретатори лісу спираються не лише
на різноманітні базові знання та цінності, а й на політичні наративи, відповідно до яких ці знання та
цінності можуть бути репрезентовані, оцінені та визначені в публічній сфері, щоб на їхній основі
визначати публічний дискурс, політику й екологічний менеджмент.

3) Екологічна політика, або опис і оцінка тих дієвців чи груп, які мають або повиненні мати
владні повноваження стосовно довкілля. Дж. ван Барен виокремлює три соціальні категорії,
пов’язані з інтерпретацією лісу, а саме: народ, чиновники (урядовці) та науковці [7]. Причому перша
категорія – це ті, хто не належать до урядовців та науковців, тобто місцеве населення, лісники,
художники та митці, відпочивальники, представники жіночих і екологічних рухів тощо. Чиновники
– це особи від уряду й бізнесу, пов’язані з ухваленням рішень на всіх рівнях щодо використання
лісів. І, нарешті, категорія науковців охоплює представників природничих, соціальних і
гуманітарних дисциплін. Причому представники кожної з трьох соціальних груп можуть
дотримуватися різних поглядів та різних систем цінностей. Наприклад, у той час як природознавці
акцентують увагу на екологічних і ресурсних функціях лісу, гуманітарії більше уваги приділяють
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освітнім, рекреаційним, історичним, культурним цінностям лісу. Беручи до уваги традиційні
стосунки трьох зазначених груп, чиновники (урядовці) мають визначити певні пріоритети порівняно
з представниками перших двох груп. При цьому не має залишатися поза увагою й присутність ще
однієї, четвертої, групи, яка представлена всіма формами життя на Землі. І хоча ці форми не здатні
«самостійно обстоювати свої інтереси», вони мають достатньо захисників серед людей [див.: 7]. Цей
висновок Дж. ван Барена суголосний новій концепції відповідальності, згідно з якою «людина бере
на себе відповідальність не тільки за саму себе, не тільки за людей, не тільки за живий світ, а й за всі
речі довкола, до яких вона повинна подумки (рефлективно) ставитись як до самої себе» [2, с. 250].

Застосування цих трьох принципів (екологічна епістемологія, екологічна етика, екологічна
політика), на переконання Дж. ван Барена, дозволяє розробити метод, який може бути застосований
для конкретної теми інтерпретації лісу та конфліктів, які виникають довкола неї. Зрештою, Дж. ван
Барен доходить висновку, що конфлікти, які стосуються суджень (епістемологія, етика, політика),
знань (про землю, життя, лісоматеріали, дозвілля), груп за інтересами (люди, чиновники, науковці,
природа), можуть бути розв’язані в процесі діалогу з використанням низки критеріїв легітимації
(біофізичний, історичний, технічний, комунікативно-етико-політичний).

Отже, екологічна герменевтика допомагає враховувати різноманітні змісти під час розв’язання
складних проблем. У тих ситуаціях, коли раціональні аргументи ґрунтуються виключно на наукових
знаннях (фактах), вони не завжди знаходять відгук серед людей – представників тих або тих груп за
інтересами, і не досягають бажаного результату в мобілізації екологічної свідомості, варто пильніше
поглянути на можливості інших підходів до розуміння природи і процесів, які в ній відбуваються, а
також на різноманітні системи цінностей, що їх сповідують різні соціальні групи, не ігноруючи при
цьому “інтереси” природи. Йдеться, насамперед, про розуміння антропологічних наслідків
глобальної екологічної кризи та усвідомлення важливості змін у ставленні до природного світу й
переосмислення засад людської діяльності.

Дослідники б’ють на сполох у зв’язку зі стрімким звуженням «простору безпечного
існування» людини, що зумовлюється змінами клімату, порушенням озонового шару в стратосфері
та біогеохімічного циклу, втратою біорізноманітності (щороку біосфера втрачає близько 100 видів
на мільйон), окисненням океану, браком якісної прісної води та зниженням родючості ґрунтів,
надмірним вмістом аерозолів в атмосфері й тотальним забрудненням хімічними сполуками та
радіонуклідами, спираючись на цифри й факти [див.: 9]. На жаль, незважаючи на численні
аргументи природознавців, ці раціональні аргументи не знаходять належного відгуку ані в діях
політиків, ані у свідомості широкого загалу.

Екологічна герменевтика може прислужитися для розв’язання складних екологічних проблем і
використовуватись як методологічне підґрунтя для пошуку консенсусу під час ухвалення рішень.

Як уже зазначалося, Дж. ван Барен аналізує можливість застосування герменевтики, теорії
наративу та критичної теорії до екологічної етики, а також використання герменевтичної теорії як
методу, що дозволить “висвітлити” глибинні проблеми, пов’язані зі сприйняттям і використанням
лісів. Застосовуючи цей метод, він спершу піднімає аналітичну проблему ідентифікації (виявлення),
уточнення (прояснення) та визначення порядку різних інтерпретативних наративів стосовно лісів у
поняттях епістемологічних, етичних і політичних проблем. Після цього він звертається до важливої
проблеми розв’язання конфліктів між різними інтерпретаціями лісів шляхом розробки набору
критеріїв легітимації, які могли б задовольнити всі зацікавлені сторони загалом [7].

Запропонована Дж. ван Бареном модель є викликом для розв’язання інших складних
проблем задля пошуку консенсусу в інтересах самої природи, людини та суспільства загалом.

Інше бачення екологічної герменевтики й, відповідно, її застосування на практиці, пропонує
Д. Келлер [8]. Він вважає, що, якщо герменевтика – мистецтво інтерпретації та розуміння, то
екологічну герменевтику можна визначити як акт інтерпретації технології в контексті життєвого
простору (life world). Д. Келлер пояснює, як теорія науки Х.-Г. Гадамера може слугувати підґрунтям
для екологічної герменевтики. Він виходить з того, що аналіз використання технологій включає
сферу наукових досліджень, з одного боку, і процеси промислового виробництва – з іншого, що
особливо яскраво унаочнюється в умовах капіталістичного виробництва, зорієнтованого на
отримання прибутку. Цей підхід може бути застосований і для визначення екологічної герменевтики
як дослідження наслідків істотного відриву людини від життєвого світу, життєвого простору, а
також може характеризувати процедури ухвалення рішень. Гадамерівська теорія науки шукає
відповідь на запитання, чи може людина, людська істота бути епістемологічно відокремлена від
життєвого простору і діяти як об’єктивний, неупереджений спостерігач цього життєвого простору.
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Зважаючи на реалії сьогодення, можна вбачати небезпеку у відокремленні теорії (наукових
знань) від досвіду, тобто практики в життєвому просторі. У відповідь на виклики сучасної науки
Х.- Г. Гадамер розробляє власну теорію науки. Проблема сучасної науки, на його думку, полягає в
тому, що в намаганні зберегти свою “об’єктивність” наука реалізує певні проекти завдяки
наявності відповідних технічних засобів. Але технічний інструментарій науки сьогодні значно
випереджає філософсько-світоглядні та морально-етичні рефлексії щодо наслідків їхнього
застосування. Тому сьогодні надзвичайно гостро постає, наприклад, питання про те, чи слід
людині маніпулювати з генами, якщо засоби науки і технологій дозволяють це робити. Д. Келлер
повторює запитання Х.-Г. Гадамера: Кому потрібна така діяльність, хто виграє від цього? Якою
мірою досягнення науки служать життю? Д. Келлер вважає, що саме екологічна герменевтика
прагне дати відповіді на ці запитання.

Далі Д. Келлер уточнює визначення екологічної герменевтики, використовуючи його як
аплікацію теорії науки Гадамера до проблем, які пов’язані з сучасною деградацією довкілля, тобто
з екологічними кризами [7]. Екологічна герменевтика спроможна надати нам екологічно чутливу
процедуру ухвалення рішень для розрізнення виправданого та невиправданого використання
технологій як для наукового пізнання, так і для промислового виробництва. Виправдане
(обґрунтоване) використання технології (в дослідженнях і виробництві) – це таке використання,
яке суголосне (або гармоніює) з життєвим простором, і, навпаки, необґрунтоване використання
технологій несумісне з життєвим простором (Д. Келлерт). Цікаво, що таке бачення екологічної
герменевтики подібне до екологічної етики Олдо Леопольда, який стверджував, що добре чинить
той, хто «зберігає цілісність, стабільність і красу біологічного співтовариства» [4] і навпаки.

Екологічна герменевтика, як аналіз процедури ухвалення рішень, на думку Д. Келлера,
подібна до економічного аналізу співвідношення витрат і вигод (витрат/вигод). Цей аналіз не
зводиться лише до процедури зведення до якогось “спільного знаменника” в ході прийняття рішень.
Навпаки, екологічна герменевтика намагається інтерпретувати різні способи використання
технологій у життєвому просторі. Інтерпретуючи використання технології в поняттях гармонії,
застерігає Д. Келлер, слід мати на увазі, що будь-яка людина чинить негативний вплив на довкілля,
тому людська діяльність не може бути повністю гармонізованою з життєвим простором хоча б тому,
що вся людська діяльність пов’язана не лише з присвоєнням продуктів природи для задоволення
біологічних потреб, а й з перетворенням природи задля соціально-економічного поступу.

Окрім залучення певних аналогій до економічного аналізу витрат/вигод, Д. Келлер надає
великої ваги чинникам, які визначають життєдіяльність людини поза економічною сферою.
Надзвичайно важлива теза про те, що герменевтика визнає цінність речей, які не мають економічної
цінності, але мають біотичну. Цю тезу він ілюструє прикладом з життя гірських громад. Люди
співіснують у горах разом з багатьма іншими живими істотами. Тому наслідки руйнування довкілля,
витіснення дикої природи і порушення природного балансу загалом мають братися до уваги під час
ухвалення рішень щодо використання природних ресурсів і залучення різних менеджерських
підходів і технологій (наприклад, суцільне вирубування лісу чи видобування корисних копалин).
Згідно з екологічною герменевтикою, руйнування гір чи лісів – неправильні дії. Вільний капіталізм
не накладає жодних обмежень на використання промислових технологій, якщо вони можуть
збільшувати прибутки. Водночас, згідно з окремими східними традиціями, більш виправданим,
більш обґрунтованим буде взагалі невикористання промислових технологій. Тобто на цьому
прикладі показано два крайні підходи (необмежена експлуатація природних ресурсів, з одного боку,
та повне невтручання в природне середовище – з іншого) щодо поведінки людини в життєвому
просторі, що, зокрема, унаочнюється у ставленні до використання техніки і технологій для
перетворення природи з метою забезпечення власного матеріального добробуту.

Натомість екологічна герменевтика надає можливість пізнання процедури ухвалення рішень.
Підхід, пропонований екологічною герменевтикою, допомагає зрозуміти використання технологій,
оскільки ґрунтується на визначенні рівня гармонії тих або тих технологій з життєвим простором.

Для прикладу Д. Келлер додатково аналізує ситуацію “велосипед і автомобіль”. З позицій
екологічної герменевтики велосипед є більш гармонійним і тому більш виправданим, ніж
автомобіль. Окрім менших екологічних впливів, використання велосипедів позитивно
позначається і на фізичному стані людини, на її здоров’ї. Використання велосипедів має й
естетичні аспекти, оскільки робить людину чутливішою до навколишнього середовища, до
природи, допомагає відчувати звуки, запахи, подих вітру, спостерігати краєвиди. Тобто
виробництво та використання велосипедів більш виправдане й обґрунтованіше, ніж використання
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автомобілів, проте це не означає, що використання автомобілів має стати зовсім неприйнятним, і
людина повинна цілком відмовитися від виробництва автомобілів. Для ухвалення рішень слід
брати до уваги той факт, що автомобілі незамінні в наданні швидкої медичної допомоги,
забезпеченні надійної пожежної служби тощо. Тому виправданим буде збільшення використання
велосипедів і скорочення використання автомобілів без упадання в крайнощі.

Ще однин приклад, до якого звертається Д. Келлер, це будівництво торговельних центрів.
Можна спостерігати, що в умовах капіталізму кількість побудованих торгових центрів часто
перевищує кількість людей, здатних робити там покупки. Тому фінансисти кожного торгового
центру конкурують між собою, приваблюючи у різні способи покупців заради отримання прибутку.
Згодом, не витримавши конкурентної боротьби, якийсь із цих центрів банкрутує, залишивши по собі
голий асфальт, порожні крамниці в місцях, де колись були ферми чи землі, вкриті рослинністю, і
мешкали тварини. Цей приклад збанкрутілого торгового центру Д. Келлер наводить не для того, щоб
показати, як виглядає капіталізм без отримання вигоди, бо збанкрутілий центр – це лише частина
капіталістичної конкуренції, а для того, щоб навести на думку, що, можливо, слід будувати такі
споруди, враховуючи нагальніші потреби населення, наприклад, спілкування з природою.

Як додаткову ілюстрацію згадаймо історію боротьби мешканців Стамбула за збереження
міського парку Ґезі, коли громадськість своїм протестом обстоювала цінність парку як природного
осередку в міському середовищі та території спільного відпочинку порівняно з перспективою
зведення нового торговельного центру (2013 рік). Чимало прикладів можна навести і з реалій
життя українських міст, коли громади відстоюють своє право на життєвий простір і можливості
спілкування з природою в протистоянні з великим бізнесом.

Тож у процесі вироблення процедури ухвалення рішень екологічна герменевтика, на думку
Д. Келлера, намагається запропонувати такі підходи, які ще не визнаються сучасною наукою та
капіталістичним виробництвом. Отже, суть екологічної герменевтики полягає у використанні
більш широкого спектру критеріїв щодо оцінки впливів технологій на життєвий простір [6].

Д. Келлер також зазначає, що екологічна герменевтика чутлива до всіх традицій і вірувань,
тобто до всього того, що складає культуру «нашого глобального села». Тому екологічна
герменевтика багатоетнічна. Від неї не варто чекати обґрунтування повної заборони використання
технічних засобів і технологій. Проте вона вказує на чутливість до інших традицій, які не
засновані на сучасних технологіях, наприклад, традицій корінного населення. Оскільки екологічна
герменевтика наголошує на важливості культурних вірувань і традицій, то її вимогою є крос-
культурна чутливість. Але через це її ідеї не будуть однозначними чи безперечними, оскільки вона
не претендує на об’єктивну чесність, правоту в ухваленні рішень. Відповідно, екологічна
герменевтика не може надати чіткого, строгого методу для оцінки того, як саме техніка і
технології впливатимуть на життєвий простір.

Отже, доходить висновку Д. Келлер, екологічна герменевтика інтерпретативна і виникає із
суб’єктивного досвіду в життєвому просторі, тобто вона суб’єктивна по своїй суті й заперечує
можливість незалежних, об’єктивних аргументів. Але вона супроводжує процес ухвалення рішень
щодо використання технологій. Зрештою Д. Келлер формує максиму екологічної герменевтики:
використання будь-якої технології має бути проінтерпретоване в контексті життєвого простору і
поняттях біотичної гармонії.

Висновки. У процесі пошуку ефективних методів розв’язання екологічних криз активно
залучається методологія гуманітарних наук, зокрема герменевтика. Застосування герменевтичного
методу видається правомірним, оскільки екологічна проблематика стосується довкілля, яке містить як
елементи природи, так і культури (перетворювальної діяльності людини), що є сферою гуманітарних
досліджень. Так формуються нові дослідницькі підходи до природи, навколишнього середовища та
середовища людського буття, що об’єднуються під загальною назвою «екологічна герменевтика» й
актуалізують питання про з’ясування співвідношення філософської та екологічної герменевтики.

Довкілля, в якому живе людина, а також впливи, яких зазнає людина з боку навколишнього
середовища, постають як відкритий простір для продуктивного діалогу та розуміння.
Проблематичність такого діалогу зумовлена тим, що природа і довкілля позбавлені вербальних
засобів ведення діалогу, що дає підстави говорити про людське розуміння природи, про діалог про
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природу в культурі, або культурний діалог про природу. Розуміння природи і довкілля постає як
контекстуальне розуміння, що занурене у певне культурне середовище, а також як філософське
дослідження найзагальніших аспектів інтерпретації людьми природи, або дій людей під час
інтерпретації природи і довкілля. Це створює підстави для врахування різноманітних змістів під
час розв’язання складних проблем і ухвалення рішень. Розуміння також може бути актом
інтерпретації технології в контексті життєвого простору) людини, надаючи людям екологічно
чутливу процедуру ухвалення рішень. Екологічна герменевтика знаходить своє застосування у
природоохоронній практиці та в екологічний освіті. Для природоохоронної діяльності ключовою
стає методологічна настанова екологічної геременевтики про важливість інтерпретації дій людини
чи групи людей, або технологій у контексті життєвого простору та в поняттях біотичної гармонії.
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Summary
Filyanina N. Application of Ecological Hermeneutics

in Environmental Activity and Environmental Education.
In the article, there has been analyzed the necessity of adding of the informative-cognitive approach to

mobilization of ecological consciousness with the understanding of nature. The issue of determining the
methodological potential of hermeneutics for nature understanding and formation of ecological hermeneutics as a
special area of research is considered. There has been defined the role of new research approaches to nature,
environment and human environment, which are united under the name "ecological hermeneutics" and actualize the
issue of understanding the relationship between philosophical and ecological hermeneutics. The aspect of application of
hermeneutics in nature protection practice and ecological education is considered as well. The main issue to
environmental activities is the methodological guidance of ecological hermeneutics on the need to interpret the actions
of a person or group of people or technology in the context of living space and in the concepts of biotic harmony.

Keywords: hermeneutics, ecological hermeneutics, nature protection activity, methodology, science,
ecological education, nature.
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ЕВРИСТИЧНІСТЬ МЕТОДУ АНАЛОГІЙ
У ФОРМУВАННІ КОЕВОЛЮЦІЙНОГО ПІДХОДУ

Досліджується евристичний потенціал методу аналогій у сфері застосування коеволюційного
підходу в сучасному екологічному дискурсі. Здійснено ретроспективний аналіз еволюції змісту понять
“аналогія” та “коеволюція”, починаючи з античних філософських учень і закінчуючи новітніми
методологічними концепціями філософії науки, дотичними до пізнання складних людиномірних систем, які
розвиваються відповідно до коеволюційних закономірностей. Показано, що метод аналогій розширює
методологічні можливості коеволюційного підходу, про що свідчить і соціал-дарвіністська теорія, і вчення
про біосферу та ноосферу тощо. Попри обмежене використання аналогії в науці, вона стала важливою
формою отримання нового знання, наприклад, у сфері біоніки, кібернетики, синергетики, екології. Метод
аналогій демонструє свою ефекивність передусім у постнекласичній науці, що намагається пояснити
особливості розвитку нелінійних систем, у тому числі й коеволюційних. Автор стверджує, що метод
аналогії продуктивний у розв’язанні проблем за умов невизначеності, сприяючи тим самим інтеграції
наукового знання та формуванню міждисциплінарної методології.

Ключові слова: евристика, екологія, коеволюційний підхід, метод аналогії, нелінійність,
постнекласична наука, самоорганізація, синергетика, суспільство, природа.

Постановка проблеми. Досить часто наука стикається з фактами, які не вписуються у звичні
уявлення, будучи абсолютно новими явищами. Як наслідок, з’являються науково-пізнавальні
феномени типу синергетики, коеволюції тощо, котрі пропонують нові методологічні підходи до
пізнання згаданих явищ. Досвід засвідчує, що у подібних випадках завжди була потреба
переосмислити існуючі та запропонувати нові наукові гіпотези, концепції, моделі.

Формулювання мети та постановка завдання. Предмет цієї розвідки – евристична роль
методу аналогії як методологічного засобу в дослідженні коеволюційної парадигми у сфері
сучасної філософії науки, зокрема в осмисленні механізмів розвитку складних людиномірних
систем, їхнього взаємозв’язку в еволюційному (коеволюційному)  процесі.

Виклад основного матеріалу.
Специфіка та логіка наукового дослідження не зводиться до “лінійності” науково-

пізнавального континууму на кшталт “проблема – метод – результат”, яка може гарантувати
отримання нового знання. Творчість, притаманна пізнавальному процесові, пердбачає перманентні
зміни теоретичного та методологічного мислення, вміння реалізувати можливості “бачити” по-
іншому, переосмислювати вихідні методологічні принципи, використовувати нові прийоми і
методи, які дозволяють перейти від того, що вже відоме, до нового знання. На нашу думку,
винятково важливу роль у цьому процесі відіграє метод аналогії.

Як відомо, аналогія – це форма пізнання, відповідно до якої отримане під час дослідження
того чи того об’єкта знання переноситься на менш вивчений, подібний за істотними
властивостями об’єкт. Такий підхід використовувався піфагорійцями і Арістотелем як доведення
за допомогою прийому, що поєднує індукцію із силогізмом, у результаті чого властивості одного
об’єкта переносяться на інший. Згодом він викристалізовувався як універсальний метод наукового
та філософського пізнання.

Поглиблений аналіз змісту поняття аналогії засвідчує, що онтологічним обґрунтуванням
цього методу у філософії займався Ляйбніц, який намагався визначити його методологічну роль як
джерела ідеальних конструктів і їх евристичного вдосконалення. Г. Гегель називав аналогію
“інстинктом розуму”, що схоплює засади емпіричних визначень у внутрішній природі об’єктів
[див.: 1]. Дж.Мілль у фундаментальній праці “Система логіки” розкривав зв’язок аналогії з
індукцією і способом досягнення належного рівня “достовірності” результатів, добачаючи її
цінність переважно в евристичному способі продукування гіпотез, що стимулює емпіричне
дослідження [див.: 2].
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Історія розвитку науки і техніки засвідчує, що використання методу аналогії як
апробованого засобу в теорії та практиці наукового пізнання слугувало основою для багатьох
наукових і технічних відкриттів. Упродовж століть цією проблемою переймалися вчені різних
епох. Аналогія між організмом і суспільством використовувалися ще з давніх часів. Наприклад,
ідея тотожності законів логосу та суспільства висловлювалась античними філософами. Т. Гоббс
уподібнював державу чудовиську Левіафану. Важливу роль у становленні класичної механіки
зіграла аналогія між рухом кинутого тіла і рухом небесних тіл, а раціоналізм Декарта ґрунтувався
на застосуванні до наук особливостей математичного методу пізнання (аналогія між
геометричними й алгебраїчними об’єктами). Особливе місце посідає аналогія у дослідженнях
Максвела, який часто вдавався до уподібнень, використовуючи аналогію як метод досліджень у
фізиці (Максвел, Гершель, Попов). У біології, це – теорія про клітину як елементарну живу
частину організму (М. Шлейден, Т. Шванн). Аналогію селективної роботи у скотарстві
використовував Дарвін у теорії природного добору.

Цими відкриттями скористались і дослідники-суспільники, які, як і у випадку з розвитком
механіки, спробували такі наукові досягнення застосувати у новій науці – соціології. Вихідними ж
принципами для низки соціологів стала орієнтація на аналогію, редукціонізм, еволюціонізм тощо.
У XIX ст. в науці відбувся різкий перехід до соціальної проблематики, а позитивізм О. Конта
значно стимулював цей процес. З’явилися нові підходи стосовно трактування природи суспільства
і формування законів його розвитку. Концепція О. Конта про розуміння соціології як “соціальної
фізики”, зорієнтованої на позитивістські методи біології, фізики тощо, виявилася життєздатною.
Більшість соціологічних шкіл XIX ст. намагалися зрозуміти соціальне через біологічне, природне,
внаслідок чого виникала натуралістична соціологія. Саме аналогія, попри всі її недоліки, стала для
Г. Спенсера вдалим знаряддям для розкриття ролі соціальних інститутів у житті суспільства.
Загальною рисою біологічного напряму є принцип аналогії та редукціонізму, хоча в цьому
випадку такий принцип не дав змоги розкрити сутність власне соціального.

Інший приклад аналогії між біологічним і соціальним – соціальний дарвінізм, який також
виник під впливом досягнень біологічної науки. Ідея пристосувального процесу органічної
еволюції Ч. Дарвіна виникла під впливом асоціації, зовнішньої аналогії з “боротьбою за
існування” Р. Мальтуса та ідей про вільну конкуренцію між індивідами А. Сміта. “На всіх не
вистачить” – це джерело всіх форм конкуренції, суперництва й антагонізму в природі, але, на
жаль, і в суспільстві. Скільки б не вважали класову боротьбу, расизм, міжнаціональні конфлікти
суто соціальними явищами, всі вони своїм корінням сягають у внутрішньовидову конкуренцію,
що набувала тут іноді набагато жорстокіших форм, ніж у тварин.

Ретроспекція розвитку наукового пізнання засвідчує, що аналогія між природним і
соціальним спочатку використовувалась як умовне порівняння. На думку К. Маркса, людина
вдивляється в іншу людину мов у дзеркало, що дає змогу їй зрозуміти себе. Таким своєрідним
дзеркалом людства були природа, навколишній світ. Спочатку людина власні якості переносила на
світ природи (анімалізм, антропоморфізм), а пізніше природні властивості та закономірності
почали “олюднюватися” (гомункулус, “людина – рослина”, “людина – машина” тощо).

Академік В. Вернадський [4], вивчаючи закономірності складної динамічної рівноваги у
біосфері, стверджував, що мінеральний, рослинний, тваринний світ, царство людини і водні
ресурси взаємозв’язані. Це відображено у понятті ноосфери як складної гігантської природної
машини, що злагоджено функціонує. Це все ставало підставою того, щоб надати аналогії статус
одного з можливих методів наукового пізнання, який поступово почали застосовувати на практиці
у всіх наукових галузях і в межах міждисциплінарного підходу.

Теорія та практика наукового пізнання підтверджує, що висновки аналогії не є достовірно
істинними, а лише ймовірно істинними. Тому в науці аналогію рідко використовують як засіб
обґрунтування чи доведення, радше – як інструмент переходу до знання того ж ступеня
загальності. Однак, за її допомоги формується наукова картина світу і тим самим здійснюється
світоглядна функція науки. Сьогодні аналогія відіграє важливу роль лише як засіб гіпотетичного
знання для з’ясування проблеми і можливих напрямів її розв’язання. Уже в цьому, зокрема,
виявляється евристичність такого методу.
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Ще й нині сперечаються з приводу доречності аналогії між біологічним і соціальним (скажімо,
ідеї В. Беха у праці “Соціальний організм: філософсько-методологічний аналіз”) [3]. Хоча аналогія
не могла забезпечити глибокого наукового проникнення у причини і сутність суспільних процесів і
явищ,  вона стала важливою формою отримання нового знання. Проблема аналогії у функціюванні
біологічних, технічних та інших складних систем сприяли, приміром, появі біоніки та кібернетики.
Отже, можна дійти висновку, що в біологічних і технічних системах існує певна принципова
подібність, що допомогло створювати і моделювати сценарії розвитку соціальних систем. Усе це
було оформлено у вигляді загальної теорії управління і привело до формування науки про зв’язки та
організацію в об’єктах будь-якої природи – кібернетики [5], яка створила прецедент
широкомасштабної наукової інтеграції й аргументовано висунула в науковому пізнанні проблему
аналогії між біологічними, технічними та соціальними самокерованими системами.

Інтерес до вдосконалення евристичної методології зумовив інтерес до ідеї організації в
багатьох наукових дослідженнях, а також принципу самоорганізації, що до недавнього часу був
радше загальним уявленням і мав слабкий методологічний потенціал (теорія автохвильових
процесів А. Колмогорова, І. Петровського, Я. Зельдовіча, хвильова концепція історичного
розвитку та ін.). Саме метод аналогій відіграв важливу роль у розвитку теорії самоорганізації,
даючи вченим змогу використовувати можливості, подібні до універсальності й типовості. Це вже
вияв застосування аналогії в некласичній науці.

Численні приклади аналогії в науці підтверджують, що діють надзвичайно прості й
універсальні закони функціювання та розвитку фізичного світу, які застосовуються практично до
всіх об’єктів, подібно до кібернетики – науки про управління об’єктами будь-якої природи. Аналіз
наукових джерел і досвіду розвитку науки дав змогу визначити основний аспект застосування
методу аналогії – його використання як інструменту для перенесення знання з однієї науки на
предмет іншої. Це стосується, зокрема, створення нового рівня філософської методології
дослідження системи “суспільство – природа”, який формувався зокрема і переважно під впливом
ідеї самоорганізації, синергетики. Причина – методологічне забезпечення пізнання сучасних
надскладних систем, таких як “суспільство – природа” тощо.

Перспективи наукового дослідження процесів самоорганізації та управління в живих
організмах відкрилися завдяки застосуванню кібернетичних методів, які допомагають моделювати
складні біологічні системи. Реальні кроки у напрямі пізнання принципів самоорганізації пов’язані
також з успіхами молекулярної біології [див.: 6, с. 5]. І кібернетика, і згодом генетична інженерія
підтвердили, що під час конструювання складних штучних систем неоціненне значення має
використання принципів самоорганізації та управління, характерних для живих організмів і
вироблених упродовж мільярдів років еволюції. Вчені, спостерігаючи у живій природі
різноманітні високоорганізовані системи, їхнє пристосування до середовища, яке постійно
змінюється, дійшли висновку, що в основі всіх цих явищ повинен існувати певний універсальний
механізм, який заснований на принципах самоорганізації.

Початкові уявлення теорії самоорганізації формувалися шляхом вивчення структури і функцій
живих організмів як систем, а також теоретичних і експериментальних досліджень штучних систем,
які мають певні прості риси самоорганізації. Формування концепції самоорганізації, всі процеси
ускладнення та розвитку пов’язувались як із живими системами, так і з неорганічною природою. У
зв’язку з цим стало можливим виявлення загальних закономірностей дуже складних процесів
самоорганізації. Таке завдання було сформульоване в новому науковому напрямі – синергетиці, яка
має на меті універсальний опис фізичних, хімічних, біологічних і соціокультурних явищ в аспекті
проблеми самоорганізації. Дослідники, застосовуючи методи синергетики за принципом аналогії,
збагачують і загальний запас ідей та методів самої синергетики [див.: 7]. Через синергетику вчені
намагаються відшукати загальні методи опису того, як виникають і розвиваються впорядковані
структури у відкритих, неурівноважених системах, як ефективніше застосовувати сучасні
пізнавальні методи аналогії не лише у кібернетиці, філософії, а й в екологічному знанні для
дослідження живих і соціальних систем [див.: 8].

Ця проблематика охоплює також інтерпретацію “порядку” та “гармонії”, що увійшли до
широкого вжитку і в системі філософського знання, і в екологічному пізнанні. Всі підходи до
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тлумачення механізмів гармонізації буття можна розподілити на три основні види: лінійно-
детерміністські, стохастичні (ймовірнісні) та нелінійні. Лише в контексті останніх гармонійну
цілісність систем вдається репрезентувати у поєднанні з їхньою самоорганізацією.

Порядок характеризується нелінійністю не тільки у математичному розумінні, а й у ширшому
– як реакція системи з високим ступенем цілісності, тобто із самоорганізацією (система здійснює
вибір). Вірогідно, такий погляд на системи уможливить відкриття механізмів особливого виду
порядку, пов’язаного з поняттям гармонії, такого, що характеризуються, зокрема, й математичними
відношеннями на зразок “золотого перетину” [див.: 9, с. 5-17]. На думку Платона, та й загалом із
погляду всієї античної космології, світ – пропорційне ціле, підпорядковане законові гармонійного
співвідношення – золотого перетину [див.: 10, с. 56].

Прагнення до гармонії притаманне онтологічним механізмам вибору системою
оптимального (чи, принаймні, найближчого до нього) стану в конкретних умовах (особливо це
стосується критичних зон і точок біфуркації в динаміці системи). Гармонія світу стає досяжною
для людської свідомості мірою гармонізації способів культурного буття. Тож ідея гармонії постає
не просто у вигляді форми теоретичного пізнання, в якій “згорнуто” конкретну теорію. Вона –
складне духовне утворення, де синкретично злиті світогляд і методологічна настанова на
теоретичне охоплення світу як пов’язаного, взаємоузгодженого цілого. Інакше кажучи, ідея
гармонії постає водночас і висновком, і принципом освоєння світу [див.: 11, с. 18-34]. Це – ще
один конкретний випадок застосування методу аналогії в інтерпретації окремих систем Буття,
зокрема у тлумаченні принципу та явища коеволюції.

Спробуємо тепер навести відповідну аргументацію щодо евристичності методу аналогії в
поясненні механізму розвитку нелінійних систем, зокрема процесу коеволюції.

Витоки синтезу нових горизонтів пізнання та використання їх у відповідній проблемно-
науковій площині ми знаходимо саме у природничих науках, де давно було акцентовано увагу на
взаємодії біологічних таксонів. З’ясувалося, що за аналогією термін “коеволюція” вдало виражає
ширше коло явищ, а саме феномен співрозвитку взаємодіючих елементів єдиної системи, яка
цілком природно розвивається, зберігаючи при цьому цілісність. Унаслідок таких взаємин кожна
взаємодіюча сторона отримує “вигоду”. Проте, на думку Ю. Одума, взаємовигідна співпраця –
стратегія, що сприяє виживанню, дуже поширена у природних системах, і людині варто було би
перейняти її [див.: 12, с. 208]. Конкретизуючи це міркування, вчений визначає коеволюцію як тип
еволюції співтовариства, тобто еволюційних взаємодій між організмами. Найповніше ідею
коеволюції серед живих істот представив С. Родін (перехід від паразитизму до взаємної
толерантності, а від неї – до симбіозу).

Надалі вчені розширили сферу застосування цього поняття, дійшовши висновку, що
орієнтація на ідею коеволюції дає змогу чіткіше й системніше усвідомити зміни, пов’язані з
розумінням регулятивів, які за аналогією визначають характер людської діяльності. М. Мойсеєв у
праці “Ще раз про проблему коеволюції” трактує термін “еволюція” не в біологічному розумінні
(на відміну від В. Данилова-Данильяна), а в ототожненні з поняттям “саморганізація”. Аналогія
виявляється і в порівнянні коеволюційної ідеї філософії всеєдності В. Соловйова, який акцентує
увагу на невіддільності людини від решти буття, з поняттям узгодженості світу. «Якщо злісний
розлад усіх становить безглуздя у світі, то смисл світу буде протилежним, тобто загальним
примиренням і злагодою», – зазначав філософ. «Цей смисл виявляється за аналогією передусім у
законі всесвітнього тяжіння, що утворює речову солідарність світу... Смисл світу – всеєдність...
Світ існує і живе як щось єдине й узгоджене» [13, с. 190-191]. За В. Соловйовим, ідея гармонізації
людського буття з природою втілювалась у структурі цілісного знання. Дослідник  вважав життя
універсальним організмом, який об’єднує людство і космос. Абсолют – загальна першооснова
різноманіття світу, а його ідеальний прообраз – Софія, що містить у собі задум і заданість будь-
якої речі. Душа Світу – творчий первень природи, рушій космічної еволюції. В. Соловйов
ототожнює її за аналогією з поняттям Софії, що в людині виявляється як мудрість, а в реальних
явищах – як жива душа [див.: 13, с. 161-162].

Коеволюційно-космічне розуміння зв’язку людини з універсамом узгоджувалося з діалектикою
Геракліта.  Таке уявлення про зв’язок Всесвіту і людини близьке до того, що С. Лем пізніше за
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аналогією назвав «гомеостазом у масштабі планети і в зоряному масштабі» [14, с. 25]. У філософії
А. Чижевського, яка мала екологічний характер, за аналогією гармонійно збігалися пульсація Всесвіту
та пов’язані з нею цикли людського життя і діяльності. Близьку до цієї концепцію етногенезу в
пов’язаному розвитку біосфери і суспільства вибудував Л. Гумільов.

Коеволюційна методологія дослідження соціоприродних систем не лише виявляє чинники й
умови, що призводять до соціально-екологічної кризи, а й здійснює пошук засобів, методів і умов
узгодженого розвитку елементів, складників соціоприродних систем. Інакше кажучи, елементи
соціальної системи усіх форм і рівнів повинні немовби зливатися, збігатися з елементами
природного середовища на всіх рівнях, утворюючи новий якісний стан, структуру, відмінну від
попередніх еволюційних станів і структур. Ця гіпотетична система підсистем “суспільство” і
“природа” реорганізується у новий формат, тобто самоорганізовується у стійкішу систему з
властивостями взаємної стабільності між елементами структури.

Синергетична компонента саме й полягає в тому, що світ постає, по-перше, як нелінійне
середовище, по-друге – як цілком складна система не лише за кількістю нових гіпотетичних
елементів, а й з урахуванням їхніх гіпотетичних характерів, впливу, функцій, ролі та ін. Тому в
такому розумінні надзвичайну роль відіграє і метод аналогії. Нестандартність і розкріпачення
нашого світогляду, що полягає в комбінуванні знань, принципів різних наук, також можна
вважати складниками принципу синергетизму. В цьому випадку коеволюції цілком властиві
синергетизм, саморозвиток і самоорганізація.

У методологічному плані синергетика – загальна парадигма еволюції, яка охоплює фізичні,
біологічні, соціальні дисипативні системи, уможливлюючи цим осмислення процесів ускладнення
й еволюції матерії з погляду її самоорганізації на різних рівнях розвитку. У філософсько-
пізнавальному плані продукуються аналогії між механізмами функціювання фізичного,
біологічного та соціального світу. Вони мають істотне значення для розуміння, на яких шляхах
можна обґрунтувати певну універсальну картину самоорганізації матерії. На це спрямована і
система екологічного пізнання. Сьогодні найактуальніша в цьому контексті коеволюційна
парадигма розвитку природи і суспільства як новий світогляд, а також її методологічна роль у
філософському й екологічному знанні, що становить предмет нашого дослідження.

Зазначимо також, що внутрішнім джерелом самоорганізації слугує взаємодія таких
протилежних тенденцій цього процесу, як нестійкість і стійкість, безлад і порядок, дезорганізація і
організація, випадковість і доконечність [див.: 8, с. 54]. Усі ці поняття наповнюються конкретним
змістом під час аналізу різних процесів самоорганізації, що “впорядковують” коеволюційний зміст
і формують коеволюційний механізм розвитку тієї чи тієї системи. Інваріантні характеристики цих
процесів виявляються в процесі порівняння даних різних наук, а також широкого використання
методу аналогій. Цей прийом-метод засвідчив свою повноцінність у визначенні механізму
коеволюції з погляду самоорганізації – коеволюції як системи самоорганізаційних циклів. Отже,
вважається цілком правомірним означити відповідну роль методу аналогії в інтерпретаційній
системі коеволюційної парадигми, що відіграє специфічну роль у її формуванні.

Вдало підібрана аналогія може пришвидшити побудову нової мовної моделі дійсності та
спрямувати плин думок дослідника у продуктивне русло. Висновки за аналогією відіграють важливу
евристичну роль у науковому пізнанні, постаючи основним способом формування наукових гіпотез,
джерелом припущень і т. ін. Такі висновки згодом проходять перевірку строгішими дедуктивними
методами. Отже, ми можемо стверджувати, що метод аналогії, поряд із синергетикою, виконує роль
альтернативи ідеалу надто жорстких наукових принципів і закономірностей.

Висновки та перспективи розвитку напряму дослідження.
Можна стверджувати, що істотним досягненням філософії науки стало усвідомлення нових

можливостей евристики у контексті застосування методу аналогії як універсальної настанови, що
санкціонує пошук і розв’язання проблем за умов невизначеності, сприяючи тим самим інтеграції
наукового знання та формуванню міждисциплінарної методології. В усіх можливих випадках з
евристичністю пов’язуються очікування щодо розширення змістового потенціалу знання,
виникнення нового, невідомого раніше. Як міра творчого ризику, евристичність завжди
сприймалась у вигляді невід’ємної компоненти розвитку наукового знання. Ми це спостерігали на
прикладі класичної та некласичної науки. У постнекласичній картині світу міра евристичності
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виконує роль критерію новизни наукового знання, що дає змогу змінити сам процес трансляції
знання, зробити його творчим, проблемним, ігровим. І хоча евристика як інтегральна методологія
позбавлена відповідної доказової бази, однак абсолютно очевидно, що в кожній галузі наукового
знання вона як методологія творчого винахідництва постає стратегією вибору найшвидшого,
найефективнішого та найоригінальнішого рішення, а евристичні методи і принципи наштовхують
на пошук і здійснення нетривіальних кроків. Тому евристичнішим у методологічному значенні
потрібно вважати принцип коеволюції всіх форм планетного життя, що зобов’язаний своїй
науковій появі не лише окремим відкриттям і припущенням, а й методу аналогії як засобу
розв’язання певного класу творчих завдань, які істотно підвищують ефективність.

Динамічність, безперервні взаємні перебіги форм, їхня багатоплановість, ієрархічність
надзвичайно ускладнюють завдання аналізу об’єктів і явищ. Тому, як видається, дослідження
методу аналогій в контексті потенціалу евристики цілком прийнятне і виправдане.
Екстраполюючи існуючу тенденцію, можна зробити прогноз щодо майбутніх форм розвитку
науки: подальша інтеграція повинна сприяти виникненню великих міждисциплінарних напрямів,
які фактично розмиватимуть чіткі межі між окремими науками, що приведе до їх часткового, а
згодом і цілковитого злиття. Перспективним у цьому контексті може бути питання про
інструменти здійснення такої інтеграції через аналогію.
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Summary
Sira O. The Heuristicity of the Method of Analogies
in the Formation of the Coevolutionary Approach.

The heuristic potential of the method of analogies in the field of application of the coevolutionary approach
in modern ecological discourse is investigated. In the article, the author presented a retrospective analysis of the
evolution of the concepts of "analogy" and "coevolution", starting with ancient philosophical teachings and ending
with the latest methodological concepts of philosophy of science, which are related to the knowledge of complex
human systems, and which develop according to the coevolutionary laws. It has been shown, that the method of
analogies expands the methodological possibilities of the coevolutionary approach, as evidenced by the social
Darwinist theory, and the doctrine of the biosphere and noosphere, and so on. Despite the limited use of analogy in
science, it has become an important form of acquiring a new knowledge, for example, in the field of bionics,
cybernetics, synergetics, ecology. The method of analogies demonstrates its effectiveness primarily in the post-
classical science, which tries to explain the peculiarities of the development of nonlinear systems, including
coevolutionary ones. The author argues that the method of analogy is productive in solving problems under
conditions of uncertainty, contributing to the integration of scientific knowledge and the formation of
interdisciplinary methodology.

Keywords: heuristics, ecology, coevolutionary approach, method of analogy, nonlinearity, post-classical
science, self-organization, synergetics, society, nature.

УДК 16
© Олександр Мартиненко

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ІСТОРИЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ
ПРОБЛЕМИ СУБ’ЄКТНОСТІ ФІЛОСОФІЇ НАУКИ

Осмислюється питання втрати суб’єктності філософією науки. Методологічна функція філософії
науки передбачає пошук істини. Існувало чітке уявлення про наукову істину як адекватне відображення
реальності. Відповідно до цього уявлення відбувався розвиток філософії науки, за винятком позитивізму
першої, другої і третьої хвилі. Криза позитивізму – недовіра до класичного критерію істинності – стала
причиною руйнації суб’єктності філософії науки, її перетворення на допоміжну дисципліну. Головну роль в
епістемологічному дискурсі науки нині стали відігравати такі дисципліни як психологія, історія, соціологія,
герменевтика, аксіологія. Історична реконструкція формування умов, у яких визріла криза позитивізму,
показала причину – епістемологічна релятивність другого позитивізму змінилася релятивізмом третього.
Концептуальний підхід неопозитивістів зумовив депривацію методологічного підходу, започаткованого
О. Контом, Є. Махом, Р. Авенаріусом. Теорія логічного атомізму, натомість, заклала підвалини поділу
проблемної спрямованості філософії науки, що й нівелювало в майбутньому її суб’єктність.

Ключові слова: філософія науки, позитивізм, неопозитивізм, реалізм, метафізика, суб’єктність,
раціональна реконструкція, реальність, епістемологія, істина, голізм, логічний атомізм, релятивізм.
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Проблема суб’єктності пов’язана з проблемою автономності науки, але не тотожна їй. Мова
йде не про саму науку, а про філософію, що супроводжує її дискурс. Головна мета науки –
досягнення істини. Рефлексія щодо цієї мети – відповідь на запитання “як можна досягти істиного
знання” – основне завдання філософії науки. Почавшись із гносеології XVII-XVIII століть
(раціоналізм, емпіризм), вона сформувалась у вчені О. Конта. Історична цінність цього вчення
полягала у визначенні підвалин наукової епістемології. Позитивна філософія поставила проблему
відносності як атрибуту наукової істини.

Розвиток течії показав, що поставлена мета досяжна. Завдяки позитивізму суттєво зросли
досягнення науки. Були здійсненні масштабні відкриття у хімії, фізиці, біології, математиці,
медицині тощо. Але під впливом нових ідей у філософії науки, зокрема, конвенціоналізму
А. Пуанкаре, ідея “фільтрації” наукового знання перестала бути актуальною. Намір усунути
метафізику з науки дістав неочікуваний вимір. Виявилося, що багато наук, зокрема, фізика,
використовують “метафізичну” термінологію у своїх теоретичних конструкціях. Будь-яке
порушення цих понять неминуче призвело б до руйнування їх епістемологічної структури.
Розуміння важливості перегляду вихідних тверджень позитивної епістемології стало причиною
деконструкції течії до низки концептуальних напрямів, які суперечили один одному. Узяті разом,
нині вони відомі під назвою “постпозитивізм”.

Постпозитивізм зруйнував класичну модель наукової істини, нівелювавши попередні
досягнення позитивної філософії. Епістемологія науки повернулась у вихідну точку. За останні
десятиліття у цій галузі не з’явилося жодної серйозної концепції, здатної повернути філософію
науки до вирішення тих завдань, задля яких вона була створена. Елімінація позитивного розуміння
поняття “наукова істина” – фактор, який призвів до втрати суб’єктності. Відповідь на запитання
“як досягти істини в науці” безглузде, якщо ми не знаємо, яким критерієм істинності скористатись,
отже, чого саме треба досягати. Після повернення метафізики у філософію науки почалися
дискусії довкола різних соціальних, історичних, психологічних чинників, а саме цінностей,
культурних норм, історичних реалій і т. ін. Звідси зростання значення у філософському аналізі
науки таких дисциплін як історія, соціологія, психологія, когнітологія, герменевтика, аксіологія
тощо. Тож актуальним завданням стає відновлення самостійності філософії науки, завдяки чому її
можна було б відрізнити від інших дисциплін, які досліджують науку.

Проблема самостійності буття філософії науки, її суб’єктності була сформована І. Касавіним
[4]. Гносеологічні й епістемологічні питання, пов’язані з цією проблемою, висвітлювали
О. Мамчур [10], О. Мартиненко [11], Е. Чудінов [19]. Концептуальні аспекти, пов’язані з
принципом відносності, теорією відносності, реляційним голізмом аналізували Дж. Кесуані [5],
Ч. Мізнер [13], В. Окороков [14], С. Суворов [16], I. Цехмістро [17; 18], Э. Шмутцер [21]. Про
перспективи розвитку сучасної філософії науки писали О. Шадріна [20], С. Куликов [8].

Мета цього дослідження – історична реконструкція проблеми втрати суб’єктності
філософією науки в епістемологічному та гносеологічному контекстах позитивізму.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів.

Теза про те, що суб’єктність філософії науки тримається на рефлексії щодо істинності
знання, передбачає звертання до аналізу витоків проблеми.

Позитивізм почався з праці О. Конта “Дух позитивної філософії” [7]. У ній філософ
обґрунтовує перевагу позитивного знання над теологічним і філософським (ідеалістичним). Воно,
на думку філософа, “єдино істинне”. Значення терміну “істина” розкривається в контексті
тлумачення О. Контом завдань позитивної методології. У розділі “Позитивна чи реальна стадія”
філософ пише: «Умоглядна логіка досі була мистецтвом міркування згідно з невиразними
принципами, що неможливо було довести задовільно… Відтепер вона мусить визнати основним
правилом позицію, в якій будь-яке речення, яке неможливо спростити до окремого чи загального
факту, не може мати цілком реального зрозумілого смислу. Принципи, якими вона керується, є
нічим іншим, як дійсними фактами, хоча й загальнішими й абстрактнішими, ніж ті, зв’язок яких
вони передбачають. Яким би не був раціональний чи експериментальний метод їхнього відкриття,
їхня наукова сила постійно випливає винятково з їхньої прямої чи непрямої відповідності
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спостережуваних явищам» [7]. Отже, позитивна методологія (“умоглядна логіка нового типу”, як її
називає сам філософ) відштовхується від реалістичної (кореспондентської) концепції істини. У
цьому позитивісти продовжили задум гносеології Аристотеля, який бачив початок пізнання у
відчуттях. На цьому генетичний зв’язок із гносеологією античного філософа завершується.

В Аристотеля конструювання знання починається з відчуттів: воно є тим, що зафіксувало
чуттєву форму відображення предметів без їхньої матерії. Завдання розуму – бачити загальне в
окремому. Звісно, за допомогою одних лише відчуттів і вражень отримати наукове знання
неможливо, тому що всі речі мають мінливий і перехідний характер. Формами істинно-наукового
знання – поняття, що відображають сутність речі. Формальним узагальненням теорії пізнання
стала нова дисципліна про мислення – логіка.

Отже, теорія пізнання Аристотеля виходила не із суб’єктивних засад пізнавальної
діяльності, як у позитивізмі (відчуття і розум – властивість суб’єкта, а не об’єкта). Для Стагірита
світ – об’єктивно даний, складається з елементів – матерії та форми. Звідси його розподіл наук:
метафізика, що вивчає першоелементи, математика – матерію, фізика – форму. В Аристотеля
можна знайти різні виміри реальності, а позитивізм тяжів лише до однієї – фізичної.

Фізична реальність уявлялася О. Контом як “перший світ” речей. Математика, хоч і
включалась у корпус «шести головних наук», змушена продукувати «реальні умоглядні елементи»
[7]. Е. Мах розвиває цю думку: «Вищий розподіл усіх наук – поділ на реальні та формальні: перші
відтворюють у мисленні буття як щось, що самостійно протистоїть мисленню, їх істина в
узгодженості мислення з цим буттям; смислом других є те, що встановлено самим мисленням, їх
істина в узгодженості процесів мислення між собою» [12, с. 421]. Якщо математика була
формалізована, то метафізиці місця в цьому поділі не знайшлося.

Все, що не вміщалось у “реальну” картину світу (не відповідало дійсності), потрібно було
прибрати. Реальність для О. Конта була єдино-істинним виміром буття. Позбавлена опори на ідею,
вона ставала самодостатнім утворенням – “першим світом” речей, фізичним світом. Позитивне
знання не могло бути чимсь іншим, аніж відносним щодо фізичної реальності – єдиної константи.
Природа цієї константи була метафізична, отже, непізнавана. Цей факт цілком усвідомлювався і
О. Контом, який писав, що «наші позитивні дослідження у всіх галузях повинні, по суті,
обмежитися систематичною оцінкою того, що є, відмовляючись шукати першопричину й кінцеве
призначення, але, крім того, важливо зрозуміти, що це вивчення явищ замість того, щоб стати
коли-небудь абсолютним, має завжди залишатися відносним залежно від нашої організації і
нашого становища» [7]. Завдяки такій позиції О. Конта відносність-релятивність легітимується в
позитивістському дискурсі. Зокрема, Г. Спенсер зазначав: «Якщо говорити предметно, то
існування “Невідносного” випливає з факту про те, що все наше знання відносне. Відносне саме
собою не може мислитись інакше, як таке, що належить до реального “Невідносного”. Якщо
“Невідносне” чи “Абсолютне” не буде постульоване, то саме відносне стане “Абсолютним”» [15,
с. 23]. Тож епістемологічна суб’єктність філософії науки від самого початку свого формування
була орієнтована на відносність, в опорі на яку розроблялася теорія наукової істини. Зауважимо,
що такий підхід виправдав себе у фізиці, вплинувши на появу релятивістської механіки.

Отже, епістемологічним принципом “перший” позитивізм бачив відносність, а
гносеологічним – пізнавальний метод, який міг її відтворити у різних системах знання. Це
зумовило концептуальний розвиток “другого” позитивізму у вигляді релятивного голізму1.

Ідеї О. Конта дуже швидко стали популярними, зацікавили академічне товариство.
Позитивна філософія не була філософською системою. Жанр праці “Дух позитивної філософії” –
маніфест, у якому мислитель окреслив риси “істинної науки” і частиною якої мала стати “істинна
філософія”. По-справжньому вагомі кроки з утілення філософського замислу О. Конта зробили
авторитетні вчені-природознавці – Р. Авенаріус і Е. Мах. Вони продовжили інспірацію фізичного
реалізму О. Конта у філософії науки, доповнивши емпіричну епістемологію позитивізму

1 Не треба плутати з терміном “реляційний голізм”, який увів в обіг І. Цехмістро [див.: 18]. Специфіка цього
терміну пов’язана з релятивним поясненням парадоксів квантової механіки [див.: 17]. У цьому випадку
термін “релятивний голізм” стосується принципу відносності Галілея, його подальших інтерпретацій та
фіксує мету І і ІІ позитивізму – створення концепції єдиної для усіх наук позитивної епістемології.
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принципом відносності Галілея: “Фізичні процеси в інерційних системах відліку відбуваються
однаково, незалежно від того, чи нерухома система, чи перебуває в стані рівномірного та
прямолінійного руху”.

Релятивна регуляція системи досвідного знання – перша спроба втілення принципу
відносності у великій науці, який пізніше був блискуче реалізований А. Айнштайном. Зауважимо,
що під релятивністю слід розуміти не епістемологічний релятивізм [див.: 10], а систему
відношень. Ернст Мах, критикуючи ключові твердження класичної механіки І. Ньютона,
сформулював власну позицію (так званий “Принцип Маха”), що ґрунтувалася на трьох постулатах
[див.: 21, с. 133-136]: 1) існування простору і часу нерозривно пов’язане з існуванням фізичних
тіл; 2) причиною існування інерційних систем відліку є наявність далеких космічних мас;
3) інертні властивості кожного фізичного тіла визначаються всіма іншими фізичними тілами у
Всесвіті й залежать від їхнього розташування.

Завдяки принципу Е. Маха, А. Айнштайн у своїй спеціальній теорії відносності об’єднав
поняття простору і часу в єдину сутність (чотиривимірний простір-час Мінковського), надавши
законам різних галузей фізики, механіки та електродинаміки єдиної Лоренц-інваріантної форми. У
загальній теорії відносності А. Айнштайн розкрив зв’язок між матерією і геометрією простору-
часу, який дозволив сформувати системи відліку у вигляді релятивістських коваріантних рівнянь
[див.: 13, c. 192-202]. Принцип відносності Айнштайна – це узагальнення принципу відносності
Галілея. Якщо принцип відносності Галілея був сформульований лише для класичної механіки, то
принцип відносності Айнштайна стосується всіх фізичних процесів, що відбуваються в природі.

Ідея релятивності в науковій епістемології була по-справжньому проривною – теоретично
вона дозволяла поєднати розрізнені наукові системи в єдине ціле. Стосовно того, чи була ідея
наукового релятивістського голізму реалізована, немає єдиної думки, хоча, наприклад,
В. Окороков стверджує: «В цьому розумінні релятивістська теорія – значний крок уперед у сфері
мислення про світ, тому що уперше в історії природничо-наукового знання з’явилась єдина
концепція, яка була здатна репрезентувати будь-яку теорію, додати відомі раніше теорії на правах
їхнього місця в єдиному релятивістському континуумі наук…» [14, с. 136]. Науковий голізм був
мрією О. Конта, На його думку, «ми не повинні шукати іншої єдності крім тієї, яку дає позитивний
метод, трактований у своїй цілісності...» [7].

Позитивісти Р. Авенаріус і Е. Мах наблизилися до цієї мети [див.: 1, с. 17-18 (§38-42); 12, с.
13-14], пов’язавши процес продукування наукового знання з рефлексією розуму діючого суб’єкта
на явища реальності (факти): «Якщо згадати, що мислення, спрямоване на ціле, використовує як
засіб поняття, а метою – розуміння, що воно користується принципом економії сил, то ми можемо
розуміти під філософією те, що вже стало науковим – прагнення мислити сукупність даного у
досвіді з найменшою витратою сил» [1, с. 18 (§41)]. Те, що Р. Авенаріус називає “принципом
економії сил”, а Е. Мах – “економією науки” лежить в основі позитивістської концепції
релятивістського голізму в науці з позиції його “економічної” доцільності. На думку позитивістів
другої хвилі, теоретична система, яка однаково ефективно працює в різних епістемологічних
вимірах, буде економічно вигідною науці: «Завдання всієї і будь-якої науки – заміщення досвіду,
або економія його відтворенням і передбаченням фактів у наших думках. Досвід, відтворений у
наших думках, легше мати під рукою, ніж справжній досвід, тим паче, що у певних випадках він
може його замінити. Ця економічна функція науки, що пронизує її всю, зрозуміла вже на
загальних підставах. З усвідомленням економічного характеру науки з неї зникає будь-яка містика.
Повідомлення науки за допомогою викладання може заощадити для індивідуума досвід
повідомленням йому досвіду іншого індивідуума. Понад те, досвід цілих поколінь зберігається у
вигляді писемних пам’яток у бібліотеках і засвоюється у такий спосіб наступними поколіннями,
завдяки чому повторення його ними стає непотрібним» [12, с. 409].

Аналізуючи науку, Е. Мах бачив епістемологічним завданням позитивної філософії
пристосування «думок одна до одної» [12, с. 421]. Під думками малися на увазі: а) відображення
досвіду безпосередньо під час спостереження; б) досвід, що утворився в процесі мислення.

Релятивний голізм “другого” позитивізму демонстрував гносеологічну гнучкість –
виявлення коваріантних основ у різних структурах знання, завдяки чому забезпечувалось якісне
накопичення наукового знання, позначаючи можливість релятивної взаємодії різних наукових
систем у майбутньому. В такій перспективі наука бачилась єдино-цілісним утворенням. Але
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подальша ґенеза позитивізму змінила це очікування – відбулася депривація релятивної
епістемології на користь логічного атомізму. Неопозитивізм перестав аналізувати дихотомію між
реальними і формальними науками, звівши її до граничних значень – фізикалізму і формалізму.

Перші вагомі кроки у розвитку позитивізму “третьої” хвилі здійснив англійський вчений
Бертран Расел. Філософ був яскравим представником англійського реалізму – течії, що уявляла
реальність як результат статичної взаємодії людини і природи (двох об’єктів). Пізнання – це
просте співіснування двох об’єктів, одним з яких є дух. Реалісти англійської школи філософії
визнавали, що людина, яка бажає пізнати, повинна діяти – наприклад, застосовувати складні
методи пізнання, але лише для того, щоб посісти “місце”, з якого об’єкт пізнання міг би бути
“сприйнятий”. Щойно людина (дух) займала таку позицію, їй залишалося лише сприйняти свій
об’єкт, або зазнати невдачі [див.: 6]. Причина невдачі називалася “метафізикою”. До метафізики
зараховували динамічні системи і суб’єкта.

Отже, реалізм англійської школи – це типовий, нічим не спотворений варіант
середньовічного варіанту реалізму, де поняття тотожне з дійсністю (“наївний реалізм”). Форма
істини у логічному позитивізмі – це судження (висловлення). Б. Расел виокремлював три типи
висловлювань: логічна істина (аналітичне судження), предметна істина (заснована на факті –
синтетичне судження), нісенітниця (решта речень, включаючи твердження метафізичного та
релігійного ґатунку). Для того, щоб “очистити” наукове знання, потрібно було залишити логічну і
предметну істину, викинувши “нісенітницю”.

Безумовно, Б. Расел і Л. Вітґенштайн як зачинателі “третьої” хвилі позитивізму не могли не
вплинути на цей рух, тому ідеї англійського реалізму варто враховувати в характеристиці течії.
Внесок австрійської аналітичної школи (Р. Карнап, О. Нейрат, К. Поппер) мав свої нюанси, які,
зокрема, відобразились у “когерентній теорії істини”. Це була спроба адаптувати “принцип Маха”
до ідей логічного атомізму.

Позитивістська версія (автором ідеї вважається І. Кант [див.: 19, с. 21]) когерентної теорії
істини – це спроба змінити умови застосування класичної теорії істини так, щоб, з одного боку,
уникнути труднощів цієї теорії (неясності щодо того, як можна встановити відповідність між
окремими фрагментами знання і реальністю, котру вони описують), а з іншого боку – дати їй таку
форму, що допускає методологічний аналіз із застосуванням точних логічних методів.

Неопозитивістська епістемологія виходить з того, що лише метафізика може намагатися
порівнювати висловлення з реальним світом, як це робтли, наприклад, емпіріокритики. Наука
повинна порівнювати одні висловлення із іншими. Наукові висловлення є можуть бути
аналітичними чи синтетичними. Аналітичні пропозиції зумовлені логікою, не потребують
доведення, неодмінні й самодостатні, наприклад: «2+2=4». Істинність синтетичних висловлень
встановлюється емпірично, наприклад: “я бачу картину на стіні”. Задум логічного атомізму був у
тому, що складні судження можна було редукувати до простих аналітичних висловлень –
“протокольних суджень” – самодостатніх, однозначних, неподільних.

Для відображення атомарної структури наукового знання була використана ідея раціональної
реконструкції, запозичена з праць А. Пуанкаре. В сучасній філософії науки вона більш відома
завдяки працям І. Лакатоса, який намагався відобразити за її допомоги різні види раціональної
методології у відтворені внутрішньої історії науки [див.: 9, с. 269-270]. Однак, вона також
використовувалася позитивістами “третьої хвилі”, зокрема, Р. Карнапом, який бачив реконструкцію
кінцевою метою очищення науки від метафізичних висловлень: «“Чи є єдинороги і кентаври
реальними, чи лише уявними істотами?” На це запитання треба відповідати емпіричними
дослідженнями. Результати спостережень оцінюються за певними правилами як свідчення, що
підтверджує, або не підтверджує ґрунтовність можливих відповідей. Ця оцінка зазвичай
проводиться швидше за звичкою, ніж як обдумана раціональна процедура. Та можна раціонально
реконструювати і сформулювати явні правила оцінки. Це одне з головних завдань чистої (на відміну
від психологічної) гносеології. Поняття реальності, що зустрічається в цих внутрішніх питаннях, є
емпіричною, науковою, неметафізичною категорією. Визнати що-небудь реальною річчю чи подією
– означає зуміти включити її в систему речей у певному просторово-часовому континуумі серед
інших таких, визнаних реальними, відповідно до правил каркасу [див.: 3, с. 300-301]. Науку логічні
позитивісти вважали раціональною структурою, що має тверду емпіричну основу у вигляді
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об’єктивного знання. Атомарною структурою об’єктивного знання мали стати протокольні
судження, з яких складалися наукові теорії, здатні реалізувати функціональні потенції науки.

Раціональна реконструкція епістемології науки у редакції Р. Карнапа виглядала занадто
схоластично, щоб проіснувати достатньо тривалий час. Вже незабаром соратник філософа по
школі О. Нейрат висловив критику стосовно ідеї когерентної верифікації синтетичних висловлень
протокольними судженнями [див.: 19, с. 22]. На його думку, не існує чистих протокольних
суджень, які володіють абсолютною очевидністю. Ці висловлення можуть бути як істинними, так і
хибними. Якщо будь-яке протокольне судження перебуває в суперечності з теоретичним
твердженням, яке формулює той або той закон, то, на думку Р. Карнапа, єдиним способом
подолання цієї суперечності є зміна закону. З погляду О. Нейрата, в такій ситуації допускається
можливість відмови не лише від закону, а й від протокольного висловлювання. Істинність
наукового знання полягає – за О. Нейратом – не в тому, що це знання відповідає реальності, або
певній частині знання абсолютного характеру, а в тому, що таке знання має бути самоузгодженою
системою. Саме ця властивість самовідповідності (когерентності) має бути головним референтом
істинності наукового знання.

Критика О. Нейрата виглядає як повернення до тверджень другого позитивізму –
когерентність у його тлумаченні відтворює логіку релятивного голізму. Та лише “певною мірою”,
бо принципи логічного атомізму залишилися непорушними. Цей крок показав уразливість
автономних епістемологічних систем, які базуються на абсолютних твердженнях. Пізніше
Р. Карнап урахував вразливість своєї формальної епістемологічної системи, зайнявшись
дослідженням синтаксису (відношень між судженнями), семантики (доповнення змісту суджень).
Але це ніяк не вплинуло на стан ІІІ позитивізму, надмірний формалізм якого залишився
“ахілесовою п’ятою” течії. К. Поппер блискуче проілюстрував це формальним прикладом за участі
“Чорного лебедя” – твердження, що ламає всю протокольну систему верифікації знання своїм
існуванням. “Чорний лебідь” поставив під сумнів можливість існуючих формальних систем науки
стати засобами раціональної реконструкції. Постало питання про застосування альтернативних
способів верифікації наукового знання, наприклад, “фальсифікації” наукових програм (К. Поппер),
“нескінченної індукції” (Р. Карнап).

Якщо позитивісти “другої хвилі” досліджували релятивне регулювання систем знання,
коваріантну зміну “базису”, то представники “третьої хвилі” зацікавилися самим базисом, почали
бачити у ньому основу створення системи наукового знання бездоганної якості, по суті –
абсолютної. Це був крок, який наблизив філософію науки до метафізики – більше, аніж будь-що
інше, хоча позитивісти “третьої хвилі” всіляко підкреслювали її неприйнятність у науці. Зміна
епістемологічного та гносеологічного підходів вплинула на суб’єктність філософії науки.
Неможливість створення досконалої системи знання про дійсність було пояснено в дусі
англійського реалізму – суб’єкт через свої психологічні характеристики розумівся як “криве
дзеркало”, що спотворювало реальну картину світу. Отже, потрібно було вивчати чинники, які
впливають на розум – психологічні, мовознавчі, історичні, соціальні тощо. Безумовно, така мета
не позбавлена смислу – вона наблизить “асимптоту” духовних зусиль людини до пізнання
реального світу. При цьому не потрібно надавати перевагу одному лише суб’єктові. Мінливість
об’єкта – не причина ігнорувати його в епістемологічних побудовах. ЇЇ треба враховувати згідно з
принципом відносності (релятивності). Інша справа, якщо «стосовно цього мінливого об’єкта
будуть сформульовані різні погляди і хтось почне стверджувати, що вони рівноцінні» [10, с. 79].

Висновок і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
Формально-доказова система логічного позитивізму була створена для того, щоб дати міцну

епістемологічну опору для коваріантних перетворень базису системи наукового знання.
Теоретично зберігалася можливість перегляду базисних елементів відповідно до нових інваріантів.
Та ідея бездоказової системи знання виявилася досить привабливою для того, щоб узагальнити й
поширити твердження логічного атомізму на всю науку, наслідком чого стала теза “скільки
проблем, стільки і наук”. Відповідно, скільки наук – стільки філософій, що корелюють їхній
дискурс. Реалізацію цієї тези видно на прикладі постпозитивістських сентенцій щодо важливості
психології, історії та соціології в осмисленні наукового дискурсу. Ігнорування принципу
відносності поділило наукову істину на частки “sui generis” – атомарні фрагменти наукового
дискурсу. Реалізація цього принципу виражала суб’єктність філософії науки, була проекцією
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цілісного підходу в пошуку істини наукою. Враховуючи гносеологічну позицію англійського
реалізму, де реальність є підсумком статичної взаємодії двох об’єктів (людини і природи), немає
нічого дивного в такому результаті – суб’єктність філософії науки була свідомо депривована. Ідея
необов’язковості суб’єкта як учасника пізнавального процесу була пізніше розвинута
представниками конструктивізму в концепті “смерть автора” [див.: 2].

Щодо подальшого дослідження цієї проблематики філософії науки, то варто було б
закцентувати увагу на течіях, які мали значний вплив на формування дискурсу філософії науки
після завершення діяльності віденського гуртка та “третього” позитивізму загалом
(конвенціоналізм, конструктивізм, прагматизм).
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Summary
Martynenko O. Historical Reconstruction of Subjectivity

Problems in Philosophy of Science.
The article considers the question of the loss of subjectivity by the philosophy of science. The

methodological function of the philosophy of science offers the search for truths. There was a clear idea of scientific
truth as an adequate reflection of reality. In response to this notion, the development of the philosophy of science
began, except for the positivism of the first, second, and third waves. The crisis of positivism, distrust of the
classical criterion of truth, was the cause of the destruction of the subjects of the philosophy of science, its
transformation into an auxiliary discipline. The main role in the epistemological discourse of science today began to
play disciplines such as psychology, history, sociology, hermeneutics, axiology. The historical reconstruction of the
establishment of conditions that exposed the crisis of positivism, the epistemological relativity of the second
positivism was replaced by the relativism of the third one. The conceptual approach of the neo-positivists led to the
deprivation of the methodological approach initiated by O. Comte, E. Mach, and R. Avenarius. The theory of logical
atomism, on the other hand, laid the foundations for the division of the problem orientation of the philosophy of
sciences which leveled its subjectivity in the future.

Keywords: philosophy of science, positivism, neo-positivism, realism, metaphysics, subjectivity, rational
reconstruction, reality, epistemology, truth, holism, logical atomism, relativism.
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ТЕОРЕТИЧНІ ВИТОКИ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ
НЕДОЛІКИ КОНЦЕПТУ “КИТАЙСЬКА КІМНАТА” ДЖ. СІРЛА

Проаналізовано мислиннєвий експеримент під назвою “китайська кімната”, результати якого були
опубліковані Джоном Сірлем 1980 року. Головна ідея полягала в тому, що під сумнів було поставлено саму
можливість створення сильного штучного інтелекту. Розкрито наслідки широкого обговорення
тверджень, запропонованих Сірлем, а також недоліки методології та вільного тлумачення категорій, що
були використані для створення концепту китайської кімнати. Поставлено під сумнів аксіоматику цього
мислиннєвого експерименту, яка ґрунтується не на раніше доведених даних, а на поняттях очевидності та
інтуїтивних припущеннях, які, на нашу думку, значно послаблюють позиції Сірла. Показано, що
категоричне розділення синтаксису і семантики у варіанті “китайської кімнати” не може вважатися
достатньо обґрунтованим і виправданим. Семантична проблема так званої “машини Тьюринга”
потенційно може бути розв’язана побудовою спеціальних структур – “синтаксичних мереж”, які
внаслідок правильної організації зможуть демонструвати розуміння, а не лише симулювати його.

Ключові слова: “китайська кімната”, синтаксис, семантика, синтаксична мережа, машина
Тьюринга, Джон Сірл.

Постановка проблеми. Статтю Алана Тьюринга “Сomputing machinery and intelligence”
(“Обчислювальні машини і розум”) [14], опубліковану 1950 року, можна назвати точкою відліку,
коли питання Нового часу – “Чи схожа людина на машину?” було кардинально переглянуто й
постало в новому формулюванні – “Чи може бути схожою машина на людину?”.  У точнішому
формулюванні – “Чи може машина мислити?”. Зауважимо, що їй передувало припущення,
сформульоване 1936 року Альфредом Аєром – представником логічного неопозитивізму – щодо
розв’язання філософської проблеми “чужого розуму” шляхом емпіричного тестування. Алан
Тьюринг описує труднощі, які виникають у зв’язку з потребою сформулювати  означення таких
понять як “машина” і “розум”. Однак у цілому процес мислення зводиться до його виявів (у
біхевіористському тлумаченні – “розумна поведінка”), а “машина” ототожнюється з електронним
комп’ютером.

До експерименту, який увійшов в історію під назвою “Тест Тьюринга”, допускалися всі види
інженерної техніки, навіть ті, конструкцію яких було складно чи навіть неможливо описати, але
які демонстрували очікувані результати. Третьою умовою було виключення з числа машин-людей,
які з’явились на світ завдяки технологіям. Однак, як зазначає сам А. Тьюринг, «Складно
сформулювати визначення [машини – прим. авт.] так, щоб воно відповідало всім трьом критеріям
одразу» [14, § 3]. У підсумку Алан Тьюринг пропонує емпіричний комунікативний тест, який був
покликаний ототожнити поняття “мислення” (з усіма його атрибутами), або інтелектуально
зумовлену поведінку і поняття “ефективна комунікація”, під час якої агенти, обмінюючись
пакетами інформації, як наслідок, підтверджують ефективність такого обміну. Впевненість
А. Тьюринга в релевантності такого експерименту ґрунтувалася на сформульованій раніше тезі,
яка ввійшла в історію під назвою “теза Черча-Тьюринга”.

Згодом Джон Сірл у статті “Minds, brains, and programs” (“Розуми, мізки та програми”) [12]
спробував за допомогою мислиннєвого експерименту під назвою “китайська кімната”, якому
судилося стати одним із найбільш обговорюваних в історії філософії, спростувати принципову
можливість існування розумних машин – тобто сильної версії штучного інтелекту та вдався до
критики тесту Тьюринга.

Довкола цього мислиннєвого експерименту миттєво розгорнулася полеміка, яка залишається
актуальною й сьогодні. “Китайська кімната” породила значну кількість додаткових питань, таких
як співвідношення синтаксису і семантики, симуляції та дуплікації, розгортання полеміки щодо
поняття смислу, зрештою, класичного і посткласичного розуміння раціональності та науковості, а
також проблем причиновості, послідовних і паралельних обчислень, швидкості поширення
інформації та десятки інших, розв’язання яких потребує зусиль філософів, психологів, інженерів,
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програмістів, нейробіологів та широкого кола фахівців у найрізноманітніших галузях знань,
дотичних до цих проблем.

Стан дослідження проблеми. До осмислення проблем, які постають у зв’язку з аргументом
“китайської кімнати” [12] зверталися: Н. Блок [1], Пол та Патриція Черчленд [3], Д. Чалмерс [2],
Д. Деннет [4], Ф. Джексон [5], К. Каєрнбах [6], Р. Курцвел [7-8], М. Мілковськи [9] та ін.

Мета статті – пошук відповіді на запитання, наскільки “китайська кімната”, незважаючи на
свою актуальність у зв’язку з означеними вище питаннями, відповідає вимогам часу – корелює з
розвитком сучасних технологій у сфері програмного забезпечення, робототехніки тощо. Реалізація
цієї мети передбачає розв’язання низки завдань: виявити потенційні недоліки у постановці
проблеми “китайської кімнати” у зв’язку з розвитком сучасних технологій; проаналізувати такі
класичні поняття, як “раціональність” і “розумність” у світлі розвитку нових технологій;
експлікувати наслідки розвитку таких технологій для сучасного світу.

Виклад основного матеріалу. Для досягнення поставлених завдань окреслимо основні тези,
висунуті Дж. Сірлем: 1) наявності одного лише синтаксису недостатньо для породження
семантики; 2) будь-яка комп’ютерна програма в повному обсязі є синтаксичною; 3) реалізація
будь-якої програми не може бути семантичною, а завжди буде перебувати лише на рівні
синтаксису.

Дж. Сірл стверджує, що «створення комп’ютерної програми саме собою ніколи не буде
достатньою умовою наявності інтенціональності» [12]. Саме такий висновок, на нашу думку,
варто піддати ретельному осмисленню, тому що “китайська кімната” була створена заради нього
та ґрунтується не на емпірично перевірених фактах, а на інтуїції, “очевидності”, інтроспекції та не
до кінця прояснених в аналітичному розумінні термінах.

У цілому, Сірл доходить цього висновку на ґрунті розгортання такої аксіоматики: а1:
комп’ютерні програми – синтаксичні об’єкти; а2: людський розум оперує семантикою (смисловим
змістом); а3: синтаксис не може вважатися достатньою умовою для появи семантики. Тобто
програми, зважаючи на а1, не можуть породжувати семантику.

Варто підкреслити, що аксіоматика, яка ґрунтується на понятті “очевидності”, ненадійний
спосіб конструювання теоретичного знання. Сам аксіоматичний метод постулює, що ті чи ті
істинні твердження можуть слугувати вихідним знанням (аксіомами). Однак аксіома, на яку
спирається Сірл і яку він використовує як “очевидну”, аж ніяк не підпадає під критерій істинності
автоматично. І лише з цієї причини можна поставити під сумнів весь проєкт “китайської кімнати”.

Позиція Сірла спирається на інтуїтивно зрозуміле розрізнення синтаксису – оперування
символами (виконання скінченної кількості операцій за обмежений час) за допомогою скінченного
набору правил. Отже, “китайська кімната” – не що інше, як реалізована машина Тьюринга, яка
проходить його ж емпіричний тест.  У своїй статті “Is the Brain’s Mind a Computer Program?” (“Чи є
породжений мозком розум  комп’ютерною програмою?”) Сірл знову спирається на “очевидність”
того факту, що думки людини наділені семантикою. «Наступна аксіома [а2, означена вище – прим.
авт.] є просто нагадуванням про очевидний факт, що думки, сприйняття, розуміння тощо наділені
смислом» [13]. Тобто відбувається різке протиставлення синтаксису та семантики (при цьому
поняття семантики не пояснюється), яке не суперечить інтуїції та здоровому глузду, але зовсім не
гарантує істинності підсумкового результату.

Крім того, слід зауважити, що для Сірля «символи і програми – це абстрактні поняття, які не
володіють фізичними властивостями… нулі й одиниці не мають фізичних властивостей» [13]. Сірл
намагається переконати своїх опонентів у тому, що послідовність суто абстрактних одиниць і
нулів не може призвести до появи смислу. На рівні формальних систем такі послідовності
символів потребують додаткової інтерпретації з боку того, хто їх “читає”, тобто є синтаксичними,
позначимо їх стан як S, але як тільки вони починають виконуватися на базі якоїсь фізичної
системи – наприклад, комп’ютера – який сам є складною детермінованою системою, то сказати,
що вони перебувають у стані S уже не можна. Саме собою це не доводить появи семантики, однак
ставить під сумнів очевидність того, що програма, яка виконується, гарантовано є лише
синтаксичною. Крім того, програма – послідовність одиниць і нулів визначає фізичний стан
системи – складних комбінацій відкритих і закритих транзисторів.

У зв’язку з цим аналогія “китайської кімнати” з комп’ютером (виконанням програми) може
взагалі не мати жодного стосунку до того, що відбувається в такій системі насправді.
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Обробка інформації відбувається на рівні розрізнення одиниць і нулів та їхніх комбінацій,
фактично, сучасні комп’ютери, “відповідають на запитання” чи “констатують факт” того, що 1
відрізняється від 0, тобто здатні “розрізняти” послідовності символів. Хоча в цілому для появи
семантики процеси повинні бути побудовані так, аби машина розуміла що таке 1, а що таке 0. Для
цього потрібна реалізація складної бази даних (не лише кількісно,  а й якісно – в плані зв’язків у
ній), де розуміння того, що означає, наприклад, слово “мама”, буде реалізовано не стільки у
вигляді послідовності 1 і 0 у межах двійкового коду й використання цього слова в потрібному
контексті в межах тесту Тьюринга, а ця послідовність буде викликана складними причиново-
наслідковими зв’язками, в які будуть включені підкріплення образами й іншими станами тієї ж
системи, пов’язаними з такими поняттями як “дітонародження” чи “усиновлення”, тому що
матір’ю (біологічною) не можна стати, не народивши (передавши генетичний матеріал), або не
оформивши свій статус юридично через процедуру всиновлення. Таких понять, які перебувають
на суто синтаксичному рівні, які будуть, утворювати зв'язок із поняттям “мама” на порядки
більше. Втім, це залежить від наповненості самої системи такими асоціативними поняттями.
Очевидно, що у фахівця з генетики і дитини п’яти років такий набір буде суттєво відрізнятись.
Отже, з часом і ускладненням таких синтаксичних мереж (в яких процеси обробляються при
потребі послідовно, при потребі паралельно, або і так, і так одночасно) виникатиме комплексне
“розуміння”, що таке “мама” – одночасно за допомогою асоціацій – зв’язку з іншими поняттями,
відомими системі, які унікально корелюють з вхідними чи вихідними даними, а також образів –
умовних графічних асоціативних структур і т. ін.

Проблема перетворення синтаксису в семантику потенційно може критися не в потребі
подолати сумнівну аксіому Сірля про те, що синтаксис сам собою не породжує семантику і його
недостатньо для існування семантики, а в потребі побудувати таку систему, яка буде здатна
обробляти достатню кількість паралельних синтаксичних блоків і творити нові, яких буде
достатньо для “розуміння” – тобто використання тих або тих понять у когерентному вигляді. Так,
наприклад, якщо взяти поняття “камінь”, то в його синтаксичну мережу входять поняття
“твердість/густина”, “прозорість”, “походження”, “форма/зовнішній вигляд”, “потенційне місце
розташування” і т.д. – тобто той унікальний набір характеристик, який в цілому давав би змогу
відрізнити камінь від будь-яких інших об’єктів довкола. Тобто фактично приписати, в спеціальній
програмі, сукупності символів, що складають поняття, описані вище – інший набір символів –
поняття, що позначається словом “камінь”, а машинною мовою може бути реалізовано як
синтаксична послідовність одиниць і нулів. У свою чергу для використання поняття “густина”
потрібні додаткові синтаксичні набори, такі як “маса”, “обсяг”, “фізика” та ін. В тому числі й,
наприклад, тактильні дані, які супроводжують звичайний досвід людини.

Тобто поняття “мама”, “камінь” були б “порожніми”, не наділені смислом, якби не
породжували чи породжувалися додатковими асоціативними поняттями. Так як і слово “плаз”
нічого не означає для більшості людей, які розмовляють українською, доки воно не буде розкрито
через інші поняття – “виїмка” “на” “шаблі” “для” “зменшення” “ваги”.  Аналогічно як і китайські
ієрогліфи – просто графічні елементи, які нічого не означають для людини, яка не знає китайської
мови, тобто не вміє графічно позначати поняття (які є не просто синтаксичними, зважаючи на весь
сукупний досвід людини) за допомогою певної системи символів. У свою чергу поняття “вага”
вимагає не просто зв’язку з іншими синтаксичними формами-асоціаціями, а й безпосереднього
суб’єктивного переживання “як воно відчувається” – тобто наявності такої системи, яка за
допомогою сенсорів здатна буде фіксувати вагу і відправляти формалізовані звіти про це – тобто
створювати синтаксичну асоціацію і приписувати її кожному предметові – іншими словами,
описувати чуттєвий досвід.

Тобто для побудови таких систем потрібна наявність різних механізмів, які будуть
відрізнятись один від одного як за структурою і призначенням, так і за принципами “обчислень”
(виконання функцій), зважаючи на специфіку вхідних сигналів. У такому разі можна припустити,
що чуттєвий досвід може грати набагато більшу роль у породженні смислів і таке породження
виходить далеко за межі лінгвістичних проблем. У цілому така система не повинна неодмінно
бути тотожною з людським мозком в плані онтології – всі вищеописані процедури можуть бути
реалізовані і вже реалізуються [11] на відмінних від біологічних носіях, тобто у
функціоналістському варіанті розв’язання проблеми.
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У зв’язку з цим може постати проблема, пов’язана з появою “первинної семантики” –
виникнення розуміння – на основі обмеженого, “бідного синтаксису” на початку роботи системи,
що потенційно розв’язується створенням гнучкої системи з можливістю самостійно заповнювати
прогалини – тобто вчитися. Принцип роботи “китайської кімнати” не передбачає такого процесу,
адже як сам алгоритм, так і можливі варіанти його реалізації вже закладені в книгу з інструкціями,
які повинні бути настільки вичерпними, щоб мати можливість передбачити будь-яке запитання,
отримане на вході. Очевидно, що програміст не може передбачити, наприклад, появу нових
ідіоматичних виразів, або неологізмів, які будуть відсутні в інструкції і не дадуть змоги отримати
відповідь на виході.  Тож “китайська кімната”, яка не здатна вчитися, може претендувати на
проходження тесту Тьюринга лише в теорії, коли обсяг інформації в її базі даних більший, або
рівний можливому обсягу, що може поступити на вхід. Та на практиці така система повинна мати
здатність навчатися – самостійно наповнювати і змінювати свою базу даних новою інформацією
для підтримання її в актуальному стані.

Крім того, послідовна архітектура процесу створення “відповіді” в “китайській кімнаті”
робить сумнівною саму можливість створення такої відповіді, адже така система буде дуже
повільною. Швидкість обробки інформації також варто враховувати як один із можливих
факторів, який впливає на розгортання процесів мислення. У свій статті “Чи може машина
мислити?” [3] Пол і Патриція Черчленд наводять аналогію з електромагнетизмом, де швидкість –
важлива й достатня умова для створення робочої системи.

Також зазначимо, що сучасні нейромережі, які можна вважати спрощеною мікроархітек-
турою мозку людини, обробляють процеси паралельно, що не тільки збільшує швидкість обробки
інформації, а й дозволяє розподіляти цю інформацію у вигляді структури, схожої на згадані вище
“синтаксичні мережі”.  Тобто подібно до того, як проблема гри в шахи була розв’язана не
збільшенням обчислювальних можливостей комп’ютерів (у контексті числа Шеннона це не дало б
бажаного ефекту), а побудовою особливих алгоритмів обчислення, що дозволило уникнути
проблеми послідовного обрахунку надзвичайно великої кількості варіантів, так і створення
машини, що може розуміти, може критись у побудові “правильної” за структурою програми, яка
дозволить реалізувати потрібні для досягнення розуміння процеси.

Також варто зазначити, що нові можливості паралельних обчислень завдяки квантовим
комп’ютерам можуть здійснити революцію в побудові штучного інтелекту завдяки кількості та
швидкості можливих паралельних обчислень, забезпечених кубітами [qubit]. Кількість таких
обчислень дорівнює 2n, де n – кількість кубітів. Наявність можливості здійснювати обчислення в
такій кількості за короткі проміжки часу було названо “квантовою перевагою”, яка може повністю
змінити наше уявлення про науковий підхід [10] та раціональність, оскільки структури такої
системи в цілому були б стійкими до помилок навіть у відносно великій кількості і все одно
дозволили би проводити правильні обчислення, завдяки дублюванню пошкоджених ділянок,
відтворенню програмного коду (метапрограмування) тощо.

Тобто можна констатувати, що принцип постановки питання в межах “китайської кімнати”
обмежений завдяки її архітектурі – зокрема послідовним обчисленням, використанням сумнівних
аналогій, ототожненням інтуїції та онтології, великій кількості аксіом і допущень на основі
інтроспекції, а також не відповідає сучасним викликам – пов’язаним з розвитком архітектури
нейромереж і способів їх навчання та квантових технологій. Ми бачимо два основних способи
розв’язання семантичної проблеми. Або нові дані про те, як функціонує наш мозок, як ми
навчаємося, завдяки чому переживаємо емоції, зрештою, як влаштована вся нервова система тощо
дозволять у майбутньому уточнити теорію формування смислу, або методом спроб і помилок буде
створена така структура, яка, незважаючи на свою подібність до чорної скриньки, процеси в якій
будуть прихованими чи незрозумілими, демонструватиме оперування смислами так, як це
демонструють інші люди, процеси в мізках яких нам недоступні для спостереження у процесі
взаємодії з ними. Також припускаємо, що у другому випадку процес з’ясування чи оперує система
смислами набуде конвенціонального характеру для чого будуть потрібні чітко визначені критерії
та параметри розумної осмисленої поведінки, оскільки ми погоджуємося з Сірлом у тому, що тест
Тьюринга не є достатньою умовою для її наявності.
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Summary
Rusnak I. Theoretical Origins and Methodological Deficiencies

of John Searle’s Concept of the “Chinese Room”
The article analyzes a mental experiment called "Chinese room" which was published by John Searle in 1980

and questioned the possibility of creating a strong artificial intelligence. The consequences of a broad discussion of
the provisions proposed by Searle are shown, as well as the shortcomings of these provisions which involve the use
of imperfect methodology and free interpretation by the author of the categories that were used to create the
"Chinese room". The axiomatics of this thought experiment are questioned, which is not based on previously proven
data and on the notions of obviousness and intuitive assumptions, which significantly weaken Searle's position. It is
shown that the categorical separation of syntax and semantics, in the version of the "Chinese room", is not
sufficiently reasonable and justified. The semantic problem of the Turing machine potentially can be solved by
building special structures, "syntactic networks", which due to proper organization will be able to demonstrate
understanding and not just simulate it.

Keywords: "Chinese room", syntax, semantics, "syntactic networks", Turing machine, John Searle.
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ФІЛОСОФІЯ ЛЮДВІГА ВІТҐЕНШТАЙНА
У КОНТЕКСТІ ЛІНГВІСТИЧНОГО ПОВОРОТУ

Досліджується вплив ідей Людвіга Вітґенштайна на процес становлення лінгвістичного повороту.
Виокремлюються основні твердження його раннього підходу, які дозволили визначити мову як центральний
об’єкт філософського дослідження. Логіко-формальна модель мови, що була запропонована в «Логіко-
філософському трактаті», визначається як кульмінація проекту зі створення ідеальної мови. Водночас
вона відображає тільки першу фазу лінгвістичного повороту (концепцію ідеальної мови) і формує
передумови для розвитку завершальної фази, пов’язаної з розумінням мови як комунікативної системи.
Сформульовано тезу, що саме пізня філософія Л. Вітґенштайна остаточно оформила процес
лінгвістичного повороту. Виокремлено дискусійний аргумент стосовно теоретичного релятивізму як
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наслідку лінгвістичного повороту. Окреслено дві стратегії інтерпретації пізньої філософії
Л. Вітґенштайна: стратегія Р. Рортрі та Г. Патнема. Саме підхід Г. Патнема дозволяє виявити
перспективу поміркованого конструктивізму в пізніх текстах Л. Вітґенштайна. Згідно з цим підходом
філософія Л. Вітґенштайна спрямована не на формування тотальної скептичної настанови, а на пошук
певних самоочевидностей, що є об’єктивними.

Ключові слова: мова, лінгвістичний поворот, значення, мовна гра, релятивізм.

Загальною тенденцією філософії 20 століття можна вважати її особливу увагу до проблеми
мови, що часто позначається за допомогою історико-філософського концепту лінгвістичного
повороту. Пріоритетними напрямами були дослідження синтаксису, семантики та прагматики, які
дозволили прояснити складні механізми репрезентації та конструювання реальності в мовній
площині. Проблема водночас актуалізувалася в різноманітних контекстах: мова як домівка буття,
мова як засіб комунікації та дії, мова як логіко-формальна система.

Завдання цієї статті – з’ясувати внесок Л. Вітґенштайна у процес лінгвістичного повороту, та
піддати сумніву аргумент стосовно теоретичного релятивізму як неодмінного наслідку, що випливає
з його філософії. Ця проблематика досліджувалася такими філософами як: А. Баумейстер,
А. Синиця, В. Суровцев, Г. Бергман, П. Гакер та багатьма іншими. Особливо цінними для є ідеї,
висловлені Р. Рортрі та Г. Патнемом стосовно можливих прагматичних інтерпретацій філософії
Л. Вітґенштайна. Зіставлення їхніх поглядів на пізню філософію Л. Вітґенштайна дозволить
порівняти відмінні стратегії розуміння теоретичних і практичних наслідків лінгвістичного повороту.

Філософію Вітґенштайна часто намагаються осмислити в контексті критичної настанови на
виявлення меж можливого знання. Основна ж відмінність між підходами І. Канта і Л. Вітґенштайна
полягає в тому, що перший намагається окреслити межі можливого знання, спираючись на
трансцендентальний аналіз досвіду, а другий – на логічний аналіз мови. В. Суровцев кваліфікує цю
зміну як перехід до критичної настанови другого рівня, яка передбачає встановлення межі
вираженню думок, а не межі самих думок [див.: 12, c. 143].

В історії філософії цей процес відомий як лінгвістичний поворот. Його загальне визначення
таке: лінгвістичний поворот – це кардинальне зміщення центру уваги філософів з аналізу
суб’єктно-об’єктної проблематики на дослідження проблем мови [див.: 13, c. 332]. Або ж більш
розширена дефініція: це процес радикального переосмислення природи філософії та її методів,
згідно з яким філософія не є ні емпіричною наукою, ні надемпіричним дослідженням сутнісних
ознак реальності, натомість вона – концептуальна дисципліна, що має на меті з’ясовувати сукупність
взаємозв’язків між філософськими концептами, які втілені в усталеному лінгвістичному вжитку й у
такий спосіб розвіяти концептуальну плутанину та розв’язати філософські проблеми.

Сам термін “лінгвістичний поворот” уперше був сформульований 1960 року аналітичним
філософом Г. Бергманом у статті «Онтологія Стросона» [див.: 17]. Процес повороту хронологічно
охоплює період з кінця 19 і першу половину 20 століття. Cлід зазначити, що він розгортався як
сукупність ідей, які співіснували в межах відмінних філософських течій та наукових дисциплін.
Тому слід виокремлювати вияви цього процесу, характерні для тих чи інших контекстів.
Доречним буде розрізнення контексту аналітичної та континентальної філософії. Л. Станкевич
пропонує відокремлювати історико-філософський концепт «лінгвістичного повороту»,
притаманного для аналітичної філософії, від концепту «повернення до мови», що був характерним
для континентальної філософії, як дві фундаментальні спроби інтерпретації мови у 20 ст. Якщо
для перших питання мови артикулювалося у контексті проблеми значення, то для
континентальних філософів мова тематизувалась як самостійна реальність [див.: 11, c. 119].

Як уже було сказано, для цієї статті доцільно зосередитись на виявах лінгвістичного повороту
в межах аналітичної філософії. А. Синиця виокремлює декілька підходів до розуміння цього
концепту. Більшість із них розвивалися в контексті аналітичної філософії (методологічний,
формалістський та градуальний підходи) [див.: 10, c. 100]. Голістичний підхід характеризується як
більш загальний і такий, що фіксує наявність лінгвістичного повороту не лише в аналітичній, а й у
континентальній філософії. Методологічний підхід визначає лінгвістичний поворот як
спрямованість лінгвістичної філософії на використання методів аналізу мови в дослідженні
філософських проблем. Формалістський підхід враховує методологічний критерій, але не прив’язує
концепт лінгвістичного повороту виключно до ідей лінгвістичної філософії. Визначальним стає
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позиціонування філософії як інструменту розуміння та роз’яснення концептуальних схем,
представлених у мові [див.: 10, c. 101]. Для обох підходів (методологічного та формалістського)
притаманна оцінка філософії Л. Вітґенштайна як особливо важливої. Наприклад, Т. Вільямсон,
порівнюючи роль ідей, які були висловлені Г. Фреге та Л. Вітґенштайном, вважає, що в першого
було лише часткове розуміння, а в другого – «систематична концепція» лінгвістичного повороту.
Градуальний підхід ураховує процес переорієнтації аналітичної філософії з мовної проблематики на
проблеми свідомості та визначає лінгвістичний поворот як першу фазу більш загального процесу
«репрезентаційного повороту» [див.: 10, c. 102].

Г. Бергман виділив три причини, які призвели до лінгвістичного повороту: 1). До повороту
філософів не цікавила мова в її буденному застосуванні, а тільки філософська мова, проте вони
використовували слова неоднозначно і неясно, тому потрібен був метод їхнього розумного
пояснення. 2). До лінгвістичного повороту у філософії існувала неясність, що великою мірою
випливала з відсутності розрізнення між лінгвістичними і мета-лінгвістичними висловлюваннями.
3). Є речі які мова може лише показати. Наприклад, те що демонструє себе в суб’єктно
предикативному відношенні («а є f» показує що властивість f приписується об’єкту а). Форма цього
відношення показує себе в мові, або ж вона може бути сформульованою на мета-лінгвістичному
рівні, який виникає при обговоренні синтаксису та структури об’єктної мови [див.: 17, c. 2].

Рання філософія Л. Вітґенштайна має стосунок до всіх трьох пунктів, зазначених
Г. Бергманом. 1. Хоча ранній Л. Вітґенштайн не проводить категоричного розрізнення на ідеальну
та природну мову, як це робив Б. Расел і неопозитивісти, він визнає єдину логічну структуру для
всіх мов. Тому багатозначна буденна мова є неочищеною від логічних помилок ідеальною мовою.
Саме для завдання очищення від помилок і потрібен інструмент логічного аналізу. 2. У Логіко-
філософському трактаті висловлюється думка, що створення метамови як інструменту для
обґрунтування логічних висновків мови першого рівня непотрібне: «Якщо р випливає з q, то я
можу з q виснувати р і з q скласти собі уявлення про р. Треба, щоб спосіб висновування легко
впізнавався з самих цих двох речень. Тільки вони самі можуть виправдати висновок. «Закони
висновування», що – як у Фреге й Рассела мали б виправдовувати висновки, не мають сенсу і були
б зайвими» [3, c. 51]. Цитата відображає бажання Л. Вітґенштайна уникнути пастки нескінченного
регресу в обґрунтуванні логічних законів, за аналогією з тим, як він це зробив зі спрощенням
теорії типів Б. Расела [див.: 15, c. 269]. 3. Л. Вітґенштайн розвиває ідею розрізнення того, що може
бути сказане, і того, що може бути показане в мові. Речення можуть висловлювати факти, але вони
не здатні висловити власну логічну форму [див.: 3, c. 42].

П. Гакер також вважає, що основні ідеї лінгвістичного повороту вперше системно були
висловлені у «Логіко-філософському трактаті». Він виокремлює 6 тверджень, які, на його думку,
були найважливішими:

1. Більшість філософських проблем – псевдопроблеми, які виникають внаслідок нерозуміння
природи мови і можуть бути виявлені лише за допомогою логіко-лінгвістичного аналізу.

2. Визначити межі мислимого можна, тільки окресливши межі того, що може бути
висловлене у мові.

3. Ідея про існування загальної форми речення.
4. Найважливіше досягнення «Логіко-філософського трактату» – роз’яснення природи

логічних істин. Їхньою характерною ознакою визначається те, що для встановлення істинності
достатньо враховувати синтаксис.

5. Конструктивним завданням для майбутньої філософії визначається логічне роз’яснення
думки через роз’яснення речень.

6. Інше завдання майбутньої філософії – викриття неправомірності метафізичних тверджень
[див.: 17, c. 10].

Та все ж остаточне здійснення лінгвістичного повороту частіше пов’язують саме з пізньою
філософією Л. Вітґенштайна.

Р. Рортрі вважав, що лінгвістичний поворот продемонстрував кризу метафізичного
теоретизування і похідних світоглядних конструкцій, що функціювали в межах європейської
посткласичної філософії [див.: 4, c. 169]. Завдяки тому, що предмет дослідження перемістився з
проблем досвіду на проблеми лінгвістичної поведінки, вдалося розвінчати низку філософських
ілюзій [див.: 14, c. 6]. Р. Рортрі вважає ідеї Л. Вітґенштайна важливими для завершення цього
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процесу. Він, як і Г. Бергман, у межах аналітичної філософії розрізняє два основні підходи до
розуміння мови: концепція ідеальної мови і концепція мови як комунікації. Перший підхід був
репрезентований у поглядах неопозитивістів і представників ранньої аналітичної філософії та
характеризувався бажанням сконструювати ідеальну мову, позбавлену неоднозначностей,
порожніх понять і логічних неточностей [див.: 4, c. 167]. Ранню філософію Л. Вітґенштайна
Р. Рортрі аналізує саме в контексті концепції ідеальної мови. Визнаючи її позитивну роль на
шляху подолання метафізики, він усе ж вважає, що лінгвістичний поворот повністю відбувся
тільки завдяки пізній філософії Л. Вітґенштайна. Адже «Логіко-філософський трактат» підтримує
уявлення про певну мовну метапозицію, яка у «Філософських дослідженнях» буде розцінена як
мовна гра, в яку грають філософи. Рортрі вважає систему «Логіко-філософського трактату»
спробою вберегти сферу апріорних істин від натуралістичної редукції, переносячи їх із площини
досвіду в площину мови, зберігаючи тим самим автономію філософії [див.: 9, c. 123].

Такої ж думки дотримується М. Блохіна, яка вважає, що рання аналітична філософія зберігає
сутнісні риси метафізичної філософії: спрямованість на пошук основ знання [див.: 1, c. 42].
Проблематика пошуку апріорних структур знання переноситься в лінгвістичну площину, де
трансформується в пошук обґрунтування логічних і математичних законів. Тому, незважаючи на
декларативне заперечення метафізики, яке присутнє в концепціях логічного атомізму Б. Расела,
або в ранній філософії Л. Вітґенштайна, ці системи можна кваліфікувати як різновиди
гносеологічної метафізики [див.: 1, c. 45].

Р. Рортрі у своїх оцінках ранньої та пізньої філософії Л. Вітґенштайна виходив із позицій
неопрагматизму. Проте він визнає, що в межах цього підходу немає однозначної оцінки ідей
Л. Вітґенштайна та здійсненого ним лінгвістичного повороту. Він поділяє дослідників на три
категорії: 1. Натуралісти, які вбачають вкрай малу цінність ідей Вітґенштайна. Наприклад,
Ф. Петіт вважає, що лінгвістичний поворот Л. Вітґенштайна не допомагає вирішити завдання
пізнання фізичної реальності [див.: 18, c. 4]. 2. Другу групу Р. Рортрі іменує Вітґенштайновими
терапевтами. Це ті дослідники, які вбачають позитивний аспект філософії Вітґенштайна у функції
пояснення й очищення мовних практик від помилок. Проте вони відкидають онтологічний та
епістемілогічний складники його вчення. Наприклад, у межах так званого «нового», або
«радикального» прочитання «Логіко-філософського трактату» вважається, що завданням цієї
книги було продемонструвати безглуздість генерування метафізичних тверджень [див.: 4, c. 168].
3. Третя група, до якої Р. Рортрі зараховує й себе, це дослідники, які схильні інтерпретувати ідеї
Вітґенштайна в дусі прагматизму. Згідно з цим підходом, основна заслуга філософії
Л. Вітґенштайна полягає в заміні гіршої теорії мови, висловленої в «Логіко-філософському
трактаті», кращою теорією мови, представленою у «Філософських дослідженнях» [див.: 18, c. 5].
Прагматично орієнтовані філософи схильні вважати пошук нелінгвістичних фіксованих сутностей,
що детермінуюють значення мовних виразів як непотрібну і навіть шкідливу теорію. Концепція
мовних ігор, висловлена Л. Вітґенштайном у «Філософських дослідженнях», дозволяє трактувати
конвенційні акти як засадничі умови формування сталих мовних значень.

Якщо Р. Рорті розцінює це твердження позитивно – в як підґрунтя для розвитку
теоретичного релятивізму, конструктивізму та прагматизму, то для багатьох дослідників саме ці
наслідки видаються найбільш небезпечними. Так, В. Загороднюк виокремлює два вектори
розуміння мови, що сфорувалися внаслідок лінгвістичного повороту: вектор Г. Фреге з виявлення
універсальних структур знання, та вектор пізнього Вітґенштайна, спрямований на виокремлення
широкої множини незалежних мовних ігор. Фрегіанська лінія розгортається в дусі філософії
модерну, зосереджуючись на пошуку абсолютних критеріїв мови, та відкидаючи плюралістичний
підхід постмодерністської лінії Л. Вітґенштайна [див.: 6, c. 5]. Основним аспектом критики при
цьому стають звинувачення в релятивізмі. Тобто в позиції, яка в широкому значенні передбачає,
що істина і хиба, правильне і неправильне, стандарти раціональності та процедури обґрунтування
є продуктом різноманітних конвенцій і концептуальних схем для оцінок, які є правомірними лише
в контексті, в якому вони виникли [див.: 16].

Поміж протистоянням лінії модернізму та постмодернізму В. Загороднюк виявив і
компромісні позиції. А саме: «трансцендентальну прагматику Апеля, референтну семантику
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Г. Патнема та «гібридні дискурси» Габермаса» [6, c. 11]. У цих підходах наявні спроби
обґрунтувати Вітґенштайнову концепцію мовних ігор так, щоб уникнути крайнощів релятивізму,
при цьому не постулюючи метафізичних критеріїв істинності та значення. Наприклад, Г. Патнем
вважає, що пізня філософія Вітґенштайна містить передумови, щоб відмовитися від застосування
метафізичного обґрунтування плюралістичних мовних практик, уникаючи водночас практичного
релятивізму [див.: 8, c. 493]. Він критикує запропоноване Р. Рортрі прочитання пізньої
Вітґенштайнової філософії як однобічної й такої, що містить помилкові вихідні припущення.
[див.: 5, c. 178], вразовуючи те, що інтерпретацію Рортрі можна звести до таких основних
тверджень: 1) значення слова визначається його вживанням у мові; 2) не існує нічого, крім
конвенційних актів у мовній грі, які визначають значення мовних виразів і слів. Тобто значення
існує виключно як згода всередині спільноти.

Контрпозиція Г. Патнема стосовно наведених тверджень може бути сформульована так:
1. Він приймає тезу «значення як вживання», проте закликає не розуміти її вузько. В

параграфі 43 «Філософських досліджень» Л. Вітґенштайн пише: «велику категорію застосування
слова «значення» – хоч і не всі випадки його застосування – можна пояснити так: значення слова є
способом його використання у мові» [3, c. 110]. Г. Патнем звертає увагу на це уточнення, яке часто
ігнорують – «хоч і не всі випадки його застосування». Відповідно до його підходу, не слід
абсолютизувати умовність лінгвістичних значень, так наче вони зовсім не залежать від об’єктів чи
явищ, яких стосуються. Він вважає, що мовна гра є результатом взаємодії суб’єктивного й
об’єктивного, узгодження наших концептуальних схем і об’єктів реальності, яке, за
Л. Вітґенштайном, відбувається за допомогою практики: «Злагода, гармонія думки і дійсності
полягає в тому, що коли я помилково скажу про щось, що воно червоне, то воно все-таки буде не
червоним. А коли я захочу пояснити комусь слово «червоне» в реченні «це не червоне», то для
цього покажу щось червоне» [3, c. 215].

2. Г. Патнем як і Р. Рортрі вбачає прагматичний аспект у заклику Л. Вітґенштайна до
розрізнення здорових і патологічних мовних ігор. Також вони обидва визнають мінливість значень
мовних виразів у мовних іграх. Проте, якщо для Р. Рортрі мовна гра є результатом конвенційної
згоди більшості, то не зовсім зрозуміло, яким може бути прагматичний критерій для селекції
кращої мовної гри, або ж для розрізнення кращого значення слова всередині однієї мовної гри.
Можна припустити, що процес еволюції значень мовних одиниць відбувається спонтанно й
хаотично як результат самоорганізації. Або ж вибір кращих варіантів значень мовних виразів
відбувається неусвідомлено. Але в такому випадку доречним стає аргумент Г. Патнема стосовно
релятивізму Р. Рортрі як самозаперечної позиції: якщо істина визначається думкою більшості, а
Р. Рортрі відомо, що в середовищі філософів та науковців більшість не підтримує релятивізм, то
навіщо він продовжує переконувати інших прийняти релятивізм. Тож, стверджує Г. Патнем,
діяльність Р. Рортрі свідчить, що він сам не вірить у релятивізм [див.: 5, c. 178].

Г. Патнем вважає, що розрізнення хворих і здорових мовних ігор, до якого закликав
Л. Вітґенштайн, може здійснюватися на основі виявлення та порівняння їхньої відповідності
об’єктивній реальності. Прагматизм Л. Вітґенштайна виходить з того, що гори і ріки існують
об’єктивно. Ми можемо по-різному їх описувати в контексті різноманітних фізичних теорій, та
якщо ми почнемо грати у мовну гру, яка ігноруватиме сутнісні фізичні характеристики цих
об’єктів (наприклад, те, що скелі є надто твердими, щоб можна було без перешкод проникати крізь
них), то у нас виникнуть серйозні практичні проблеми. Тобто об’єктивність постає радше як
порівняльна характеристика адекватності опису об’єктів, а не як абсолютна істина про них.
Наведений аргумент про скелю – очевидний та комічний. Таких мовних ігор (які заперечують її
твердість) просто не існує. Але їх не існує не тому, що умовне співтовариство дійшло випадкової
згоди в тому, що скелі таки надто тверді, але через об’єктивну твердість скель, яка виявилася на
практиці й зумовила відповідні конвенції. Схожий аргумент можна застосувати не тільки відносно
фізичних об’єктів, а й стосовно різноманітних абстракцій.

У праці «Про достовірність» Л. Вітґенштайн веде мову про те, що в основі обґрунтованого
знання лежить необґрунтована віра, або певні очевидності, які і є підвалинами для виникнення
мовних ігор [див.: 2, c. 353]. Він висловлюється в дусі практичного реалізму Г. Патнема: «Ось що
дивно: якщо я кажу без особливої причини «я знаю», наприклад, «я знаю, що зараз сиджу на
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стільці», то таке твердження здається мені необґрунтованим. Якщо ж я стверджую це в ситуації, де
в цьому є потреба, то воно видається мені цілком виправданим і буденним, хоча моя впевненість в
його істинності ні на йоту не виросла [див.: 2, c. 390].

Тож Г. Патнем на відміну від Р. Рорті вбачає у філософії Л. Вітґенштайна не заклик до
скептичного сумніву, а навпаки – до пошуку об’єктивності й самоочевидності. Р. Рортрі, як і
С. Кріпке, визнавав відкриття скептичного парадоксу як вельми важливого аспекту пізньої філософії
Л. Вітґенштайна. Згідно з таким скептичним прочитанням, ми ніколи не можемо бути впевненими в
достовірності та стійкості мовних значень. Адже не існує жодних незмінних правил, які б визначали
вживання тих або тих слів у всіх можливих випадках їхнього застосування. Тому Р. Рортрі і
С. Кріпке вважають, що артикуляція скептичного парадоксу дозволяє довершити критику
репрезентативної моделі мови, представленої в «Логіко-філософському трактаті» [7, c. 52]. Та
Г. Патнем не вбачає у філософії Л. Вітґенштайна заклику до такого бездумного скептицизму, адже з
теоретичної можливості сумніву ще не випливає неодмінність реального сумніву тут і зараз.

Отже, філософія Л. Вітґенштайна мала вирішальний вплив на процес становлення
лінгвістичного повороту. Слід відокремлювати її ранній етап, де мова трактувалась як логіко-
формальна система, що є проекцією світу, і пізній етап, де вона постала в прагматичному аспекті
комунікації. Наведені аргументи, що стосувалися широкої та незавершеної дискусії стосовно оцінок та
інтерпретацій пізньої філософії Л. Вітґенштайна, звичайно, недостатні, щоб стверджувати
правильність тієї чи тієї позиції, але їх достатньо, щоб говорити про можливість виокремлення
перспективи нерелятивістської та прагматичної інтерпретації філософії Л. Вітґенштайна.
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Summary
Matvijchuk T. Ludwig Wittgenstein's Philosophy in the Context of the Linguistic Turn.

This article explores the influence of Ludwig Wittgenstein's ideas on the formation of the process of
linguistic turn. The main points of his early approach, which made it possible to identify language as the central
subject of philosophical research, are analyzed in this article. The logical-formal model of language proposed in the
Logic-Philosophical Treatise is defined as the culmination of a project for the creation of an ideal language. It also
reflects only the first phase of the linguistic turn (the concept of the ideal language) and forms the prerequisites for
the development of the final phase (related to understanding the language as a communicative system). The article
argues that the late philosophy of L. Wittgenstein completed the process of linguistic turn. This article discusses the
argument regarding theoretical relativism as a necessary consequence of Wittgenstein's later philosophy. The article
describes two strategies for interpreting L. Wittgenstein's late philosophy: R. Rorty's strategy and H. Putnem's
strategy. H. Putnam's approach reveals the prospect of moderate constructivism in the later texts of L. Wittgenstein.
According to this approach, L. Wittgenstein's philosophy is directed not at the formation of a total skeptical setting,
but at the search for certain self-evidentities that are objective.

Keywords: language, linguistic turn, meaning, language game, relativism.
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АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПОВОРОТ У ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ ШКОЛИ
ЛЮДСЬКИХ ВІДНОСИН: ЛОГІЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ

Досліджуються особливості розвитку дослідницької програми школи людських відносин у контексті
зміни онтологічного статусу людини в теорії управління. Перехід від машиноорієнтованих до
людиноорієнтованих управлінських підходів відбувався поетапно упродовж кількох десятиліть.
У концепціях піонерів школи людських відносин Г. Мюнстерберга і М. П. Фолет спостерігається частковий
відхід від традиційних постулатів школи наукового управління. В їхніх теоріях людина визначається як
особливий рід ресурсів. Однак особистісний вимір її буття залишається поза увагою дослідників.
Принципове переосмислення місця, ролі й онтологічного статусу людину відбувається уже в теоріях
Е. Мейо та його учня Ф. Ротлисбергера. В концепціях цих дослідників остаточно завершується
антропологічний поворот у теорії управління.

Ключові слова: теорія менеджменту, дослідницька програма, методологія.

Розвиток дослідницьких програм перших теорій управління відбувався у фарватері ідеалів
класичної науки і класичної раціональності. Захоплення методологією і стандартами раціональності
дослідників-природознавців та певний, якщо доречно так сказати, пієтет перед колосальним впливом,
який справила на суспільство індустріалізація, орієнтував піонерів теоретичного менеджменту на
побудову знеособлених систем управління. Елімінується не лише суб’єкт дослідження, а й сам
управлінець на всіх рівнях ієрархії: всі його дії суворо регламентуються безликим порядком,
реалізованим або через детальні інструкції виконання посадових обов’ язків, або ж через суворий набір
правил поведінки і алгоритмів прийняття рішень. Ця тенденція отримала своє найбільш повне і чітке, в
розумінні іманентної їй світоглядної орієнтації, вираження в концептах Ф. Гілберт і Л. Гілберт, у яких
менеджмент здобуває теоретичні засади для втручання в алгоритми рухової активності працівника.
Формально декларуючи цінність і відокремленість людини від інших елементів виробничої
інфраструктури, теорія класичного менеджменту на практиці намагається повністю знеособити
людину та інтегрувати її в загальний механізм виробництва. Процес підпорядкування людини
машинній тотальності зупиняється тільки на порозі її свідомості, але не через повагу до права на
свободу, а через відсутність ефективних засобів контролю. В своїй автобіографічній книзі «Моє життя,
мої досягнення» один із теоретиків школи наукового управління Г. Форд зізнається, що на його
фабриках надбавку до зарплати могли отримати лише ті робітники, які вели доброчесний спосіб життя
з погляду загальноприйнятих норм моралі.

Незважаючи на значні досягнення в ключових галузях менеджменту і перетворення
управлінської діяльності з мистецтва, доступного обмеженому колу людей з відповідною
харизмою, на діяльність, побудовану на законах і принципах, теорія класичних шкіл менеджменту
все ж не змогла запропонувати універсальних рішень для всіх конфігурацій керуючої і керованої
підсистеми. В теоретичному плані методологічна обмеженість виявила себе в нездатності
пояснити всі процеси і явища, які відбуваються в житті організації, а в практичному – в
неспроможності забезпечити максимально можливу ефективність праці, яка була задекларована як
один із базових орієнтирів розвитку дослідницьких програм. Можливі шляхи розв’язання
зазначених проблем були обґрунтовані представниками суспільствознавчих наук, які на початку
ХХ ст. вступили у фазу стрімкого розвитку.

Актуальність дослідження зумовлена потребою філософського аналізу дослідницьких
програм теорії управління.

Мета статті – здійснення філософської реконструкції процесу формування парадигми
школи людських відносин.

Дослідженням теорії управління з позицій філософії управління займалися В. Князєв,
Ю. Кулагін, В. Кремінь, В. Воронкова, А. Біліченко, А. Герасимчук, Ю. Бех, І. Шавкун та інші.

Виклад основного матеріалу. Будучи психологами і соціологами за фахом, представники
нової формації дослідників запропонували змістити фокус уваги на людину та виокремити її серед
інших засобів виробництва. Не дискутуючи з коректністю такого формулювання, представники
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гуманістичного напряму в менеджменті проголошують людину особливим родом виробничих
ресурсів. У цьому контексті варто зазначити, що перші спроби зміни парадигми менеджменту її
творцями не сприймались як революційні. Загалом погоджуючись з основними тезами вчення
У. Тейлора, Г. Мюнстерберг вважав свої напрацювання швидше доповненням до вже сформованої
на той час дослідницької програми школи наукового менеджменту [див.: 1, с. 375]. Спеціальна
психологічна теорія, на базі якої він планував розв’язати проблему підготовки кадрів, мала назву
«психотехніка». Колеги Г. Мюнстерберга пізніше звертали увагу на не зовсім коректну назву
нової науки, з огляду на її методологічну орієнтацію щодо побудови повноцінної теорії, а не лише
акумулювання конкретних порад і алгоритмів виконання практичних завдань. О. Ліпман навіть
пропонував замінити назву «психотехніка» на «психотехнологія» для більш коректного
відображення суті нового вчення [див.: 3, с. 258]. На нашу думку, вибір назви був зумовлений
недостатнім рівнем усвідомлення науковцем революційності власних нововведень і впливом на
його світоглядні позиції позитивістських орієнтацій на боротьбу з ідеалістичними інтенціями.

Йдучи за логікою модернізації вже існуючої програми наукового менеджменту,
Г. Мюнстерберг вважав свою теорію лише її доповненням. Перехідний характер і еклектичність
поглядів дослідника наочно демонструє і поняттєвий апарат. На рівні з таким поняттями
тейлоризму як «машина», Г. Мюнстерберг послуговувався також поняттям «психофізіологічний
апарат», яке може слугувати доказом незавершеності переходу в семантичному аспекті від теорії,
зорієнтованої на техніку, до теорії, зорієнтованої на людину [див.: 2, с. 3].

Досліджуючи історію розвитку менеджменту Г. Мюнстерберг дійшов висновку, що в
індустріальну добу основним об’єктом уваги управлінців стають технічні засоби виробництва.
Розкриваючи особливості функціювання механізмів і праці робітників, дослідник акцентував
увагу на їх принциповій відмінності [див.: 2, с. 3-4]. Неузгодженість ритмів машини і людини
поставила управлінців у складну ситуацію, змусила їх зробити вибір на користь засобів
виробництва. Успішність цього підходу на ранніх етапах апробації забезпечувалася механічним
кількісним зростанням показників ефективності. Однак подальші спроби вичерпно реалізувати
виробничий потенціал зіткнулися з проблемами, які засобами теорії класичного менеджменту
неможливо було пояснити. На думку, Г. Мюнстерберга, основною перепоною був неправильний
підхід до проблеми синхронізації різних виробничих ресурсів. У парі «людина-машина» саме
працівник повинен стати орієнтиром розробки робочих алгоритмів [див.: 2, с. 3-4].

Варто зазначити, що така переорієнтація суттєво відрізнялася від різних проектів
профорієнтації в теоріях наукового менеджменту перш за все своїми методологічними засадами.
До Г. Мюнстерберга, У. Тейлор і Г. Форд декларували гуманне ставлення до працівників і підбір
роботи за їхніми здібностями. Однак і сама техніка, і моделі, які використовувалися для опису
виробничих процесів, не були орієнтовані на людину, оскільки та вважалася всього-на-всього
різновидом виробничих ресурсів. Г. Мюнстерберг досліджував управління з позиції психології і
досліджував проблему узгодження ритмів машини і людини в контексті її психофізіологічного
апарату [див.: 2, с. 3-4].

Накреслена тенденція до перегляду оцінок місця і ролі людини у виробничому процесі не
була повністю реалізована в теорії психотехніки. Однак методологічні хиби технократичного
розуміння людської сутності й потреб людини стимулювали численні паралельні дослідження.
Сучасниця Г. Мюнстерберга М. Фолет вивчала вплив умов праці на свідомість робітників
засобами психології та соціології. Саме їй вдалося повною мірою усвідомити потребу в побудові
нової методології, зорієнтованої на гуманістичні ідеали. Розрив з традицією класичного
менеджменту в методологічному плані знайшов свій вираз не лише в зміні світоглядних
орієнтирів, але й загальних стратегій проведення досліджень. Якщо прихильники теоретичного
менеджменту, орієнтуючись на природничі дисципліни, намагалися досліджувати ізольовані
елементи систем з метою більш точного опису їх просторово-часових характеристик, то М. Фолет
наполягала на використанні комплексних підходів [див.: 1, с. 382].

Запропонований підхід суголосий з однією з ключових тез французького персоналізму, який
вбачав шляхи подолання антропологічної кризи через розв’язання проблем як економічного, так і
духовно-морального характеру. Хронологічно виникнення філософського персоналізму
відбувається на кілька десятків років пізніше від появи основних праць М. Фолет. Однак самі ідеї
вже функціонували в гуманістичній традиції, яку започаткували Сократ, Аристотель і Августин.
При цьому, незважаючи на людиноцентричну орієнтацію, дослідниця надавала перевагу
колективістському підходу, в рамках якого ключові проблеми управління пропонувалося
розв’язувати шляхом впливу на групу, а не на конкретного індивіда. Вибір підходу, на нашу
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думку, був зумовлений колективним характером праці в більшості досліджуваних організацій і
орієнтацією на вивчення умов роботи, серед яких тривалий час у класичній школі нехтувалася
проблема людських відносин. Однак колективістський підхід до вивчення діяльності персоналу
організації був зумовлений не лише специфічним розумінням феномену праці, а й світоглядними
позиціями дослідниці. Свої погляди на людину і суспільство М. Фолет вибудувала на базі
філософії Й. Фіхте. На її думку, людина з особистісним потенціалом не здатна його реалізувати
повною мірою поза колективом. Абсолютизуючи факт приналежності людини до соціальних груп
і соціальний характер діяльності, дослідниця заперечувала існування прав особистості і всієї
ідеології лібералізму [див.: 4, с. 132-134].

Теорія управління М. Фолет сформулювала принципово нову модель теорії управління –
етичну концепцію людини. Якщо класичні концепції описували людину як пасивну й ліниву
істоту, яка шукає способів уникнення відповідальності, то в межах нового підходу усувається
більшість критичних упереджень. М. Фолет відкинула концепцію працівника як своєрідної
ірраціональної та ворожої інтересам організації «матерії». Альтернативою стає концепція «влади
з», в якій дослідниця робить спробу спростувати уявлення про ефективність суворого контролю і
примусу «лінивих робітників» [див.: 1, с. 392]. Натомість М. Фолет запропонувала, в межах
колективістського підходу, розподіл відповідальності між членами групи з метою реалізації
людського потенціалу. Беручи до уваги те, що у нас немає підстав аналізувати запропоновані
зміни в контексті ліберально-гуманістичних ідей, оскільки концепція «влади з» розумілася
дослідницею як спосіб делегування повноважень групі, з якої індивідів вона не виокремлювала.
Тим не менше ця концепція сфокусувала увагу теоретиків управління на соціальній природі
людини і груповому характері її діяльності в організації.

І Г. Мюнстерберг і М. Фолет у своїх дослідженнях частково відходять від традиційних
постулатів школи наукового управління. Хоча в їхніх теоріях концепція людини все ще перебуває
від впливом методологічних настанов класичних шкіл, а сама людина не мислиться позам межами
групи як автономний член організації. Ідея повернення до людини в теорії управління чітко не
артикулювалася, з огляду на стратегічну орієнтацію всієї управлінської діяльності. Однак у першій
половині ХХ ст. вона слугувала інтуїтивним орієнтиром для вирішення ключових завдань теорії
управління. Концепції Г. Мюнстерберг і М. Фолет підготували підґрунтя для остаточно зміщення
фокусу уваги дослідників із засобів праці і структури організації на працівників.

Як це часто буває в науках, орієнтованих на безпосередній зв’язок із практикою, на
використання таких методів дослідження, як спостереження і експеримент, поштовхом до зміни
парадигми стали несподівані наукові відкриття. Компанія Western Electric розпочала на одній зі
своїх фабрик Hawthorne Works в середині 20-х років ХХ ст. дослідження можливості застосування
принципів наукового управління. Орієнтуючись на такі фактори, як освітлення, розмір зарплатні,
кількість вихідних та ін., дослідники досить швидко дійшли висновку, що частина з них або ж має
обмежений вплив на зростання продуктивності праці, або ж немає взагалі. Але фактичний провал
програми досліджень не став причиною згортання дослідницької роботи. Було з’ясовано, що на
ефективність праці впливають й інші фактори і саме заради їх вивчення було змінено програму
досліджень. Для реалізації проєкту були запрошені психологи Е. Мейо, Ф. Ротлісбергер та інші.

Застосування підходів психологічних наук до дослідження стимулів і мотивів працівників
дало їм змогу з’ясувати, що на оцінку умов роботи впливало ставлення експериментаторів до
працівників. Можливість вільно висловлювати свою думку з приводу робочих моментів в ході
опитувань, організованих відповідно до тогочасних стандартів поведінкових наук, впливали на
міру задоволення умовами праці та платнею. В ході подальших досліджень механізмів групової
саморегуляції фактично було отримано чергове підтвердження гіпотези про першість оцінних
суджень над об’єктивними кількісними і якісними характеристиками явищ та процесів. Вивчення
роботи груп працівників також продемонструвало, що робітник формує свої оцінки і ставлення до
роботи на підставі усталених у колективі стереотипів [див.: 1, с. 418-419]. Фактично, мова йде про
подвоєння дійсності, де паралельно з об’єктивною реальністю існує також її модель, що
відображає спотворені уявлення й упередження учасників виробничого процесу.

Дослідники менеджменту не акцентували на цьому уваги, з огляду на специфіку об’єкта
їхніх досліджень, але ми можемо дійти висновку, що саме в цей період відбувається наукова
революція в онтології теорії управління, якщо коректно вживати цей термін у такому розумінні, –
свідомість і когнітивні навички, які притаманні виключно людським ресурсам, стають ключовими
факторами ефективності праці. Експериментатори зробили революційний висновок, що наукова
управлінська теорія повинна не тільки враховувати суб’єктивне сприйняття працівниками своєї
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праці як одного з факторів виробництва, а й вибудовувати стратегію, в якій ірраціональні
компоненти соціальних систем визнаються фундаментальними. Фактично, людська
суб’єктивність, яка до цього сприймалася лише крізь призму понять «недосконалість»,
«нерозумність», була зрівняна в правах з логікою ефективності, заснованою на чистій
раціональності й доцільності, при розробці стратегій розвитку організацій. Практичним наслідком
зміни онтологічного статусу людини в теорії управління став перегляд вимог до менеджерських
компетенцій. Відтепер роль управлінця більше не зводилася до організації і раціоналізації різних
аспектів виробничого процесу. Образ ідеального менеджера став в буквальному розумінні цього
слова людиноорієнтованим: вміння вибудовувати продуктивну комунікацію і розпізнавати емоції
стали ключовими критеріями відбору управлінських кадрів.

Перегляд моделі взаємодії менеджера і працівника в методологічному плані також означав
часткове зняття протиставлення керуючої і керованої системи. Логічним наслідком цього стала
переорієнтація з загального і безособового на одиничне та індивідуальне. Якщо в теорії
класичного менеджменту людське (в широкому значенні цього слова) витіснялося з теорії і
практики, то після хоторнських експериментів людська ірраціональність не просто отримує
своєрідний дозвіл на присутність у житті організації, а й методологічне виправдання, яке
дозволило їй стати провідною силою реалізації цілей організації. З погляду чистоти експерименту
і правомірності висновків, хоторнські дослідження не були бездоганними. Однак саме вони стали
прикладом першого в історії науки масштабного застосування методологічного апарату наук, які
вивчали поведінку людини. Результати досліджень стимулювали розвиток програми школи
людських відносин та інших шкіл гуманістичного напряму.

Одним із найвпливовіших інтерпретаторів хоторнських експериментів вважають Е. Мейо.
Радикально пориваючи з класичною традицією, причому не лише в методологічному, а й у
світоглядному плані, він використовував результати досліджень для обґрунтування власної
концепції соціальної рівноваги. Зокрема він запропонував відмовитися від ізольованого вивчення
проблеми втомлюваності працівників і монотонності праці в індустріальному суспільстві. На
думку дослідника, причини цих явищ треба шукати не в алгоритмах виконання яких-небудь
операцій, а в глибокій психологічній розбалансованості психіки людини, яка виникає в результаті
життя в некомфортному середовищі [див.: 4, с. 192]. Фактично, він акцентував увагу на якісній
відмінності людської екзистенції від зміни станів роботи функціонуючого механізму, яка була
неочевидною для теоретиків класичного менеджменту. Потреба в соціальній взаємодії в ході
сепарації соціальних груп і прогресуючої спеціалізації праці залишається незадоволеною. Для
пояснення причин виникнення соціальної дисгармонії Е. Мейо використовував такі поняття як
«оцінка» і «щастя», де перше поняття описує явище регуляції життя індивіда з боку соціальної
групи, а друге – позначає задоволення в процесі набуття сенсу життя та схвалення від оточуючих.

Логіка розвитку індустріального суспільства не враховує притаманний людині особливий
спосіб існування, компоненти і атрибути якого виносяться не лише за дужки методології
прийняття управлінських рішень, а й суспільної свідомості. В класичній теорії практично всі
атрибути особистісного буття зараховують до сфери ірраціонального, яке описується в термінах
механістичної логіки як неправильне, випадкове та непередбачуване. Нав’язувані людині моделі
життя у світі вихолощеної досконалості породжують глибоку екзистенційну кризу, яка в
свідомості конкретної людини провокує стан психічної розбалансованості. Шляхи розв’язання
проблеми дослідник добачав в адаптації та організації соціальних груп на базі комфортних для
них форм взаємодії. Гуманістична орієнтація управлінських поглядів Е. Мейо призвела до повного
зміщення пріоритетів менеджменту в сферу психічного і соціального життя індивіда. Дослідник
розвинув запропоновану М. П. Фолет концепцію «управління з», зауважуючи, що організація
повинна стати місцем гармонійної взаємодії з іншими людьми [див.: 4, с. 194-195]. Однак, Е. Мейо
не поділяв ідеалів демократії, тому в його теорії структуровану ієрархію управлінців підміняє
замаскований авторитаризм. Демократичний устрій дослідник критикував, спираючись на вчення
З. Фройда і К. Юнга. На його думку, така форма правління сприяє виникненню ситуацій, в яких
політики, апелюючи до страхів своїх виборців, пов’язують їх із соціальними й індустріальними
проблемами [див.: 4, с. 195]. Маніпуляція призводить до фактичного відчуження людини від себе
самої і своїх дійсних потреб, а це своєю чергою призводить до виникнення патологічних
психічних станів і зростання соціальної напруги.

Акцентування уваги на психосоціальній гармонії всередині колективу визначило також
методологічний підхід до розуміння природи конфліктів. Е. Мейо залишив поза увагою їх позитивний,
з перспективи модернізації та вдосконалення виробничого процесу, потенціал і розцінює винятково як
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негативні вияви дисгармонічних стосунків у соціальній групі. Визнання переваги людських стосунків
над формальною структурою і технічною інфраструктурою також сприяло зміщенню уваги
дослідників на проблеми неформальних груп. Саме явище було вже давно описане в теорії класичного
менеджменту. Однак орієнтація представників класичних шкіл на тотальне підпорядкування всіх
аспектів життя організації, знеособленій системі правил не давала змоги повною мірою розробити
ефективну методологію управління шляхом впливу на неформальні групи.

Учень Е. Мейо Ф. Ротлісбергер здійснив спробу дослідження неформальних груп і їх ролі в
житті організації. Розмірковуючи про сутність досліджуваних структур, дослідник доходить висновку,
що фундаментом їх існування стає низка звичаїв, а також уявлень про роботу і життя організації.
Складна система міжособистісних відносин формується паралельно з формальною організацію і
включає компоненти, які залишаються поза межами досяжності керуючої системи. До них можна
віднести цінності, переконання і неформальні правила. Ф. Ротлісбергер пропонував не лише брати до
уваги наявні неформальні стосунки між членами організації, ай й фактично зрівнював їх за силою
впливу на колектив з формальною структурою [див.: 1, с. 437]. Людська суб’єктивність і континуум
міжособистісних стосунків, який вона породжувала, більше не вважалися приналежними до сфери
ірраціональності й недосконалості, недоступними для управління керуючою підсистемою, а отже
небажаними. Отже, людина і той особливий, притаманний їй спосіб облаштування міжособистісних
стосунків у колективі змінюють свій статус в аксіології теорії управління.

Зміна методологічних підходів до розуміння специфіки людини як особливого роду
виробничих ресурсів вплинула також на теорію мотивації. При розробці типових схем
мотивування працівників теоретики класичного менеджменту або ж не враховували людську
суб’єктність, або ж трактували її переважно в негативному розумінні. Класична схема мотивації
може бути описана за допомогою схеми: «стимул – реакція». Ф. Ротлісбергер запропонував
удосконалити її шляхом залучення проміжної ланки. В його інтерпретації схема набула вигляду:
«стимул – переконання – реакція» [див.: 1, с. 439]. В методологічному плані нововведення
остаточно відкинуло уявлення про людину як «гвинтик» великого виробничого механізму,
позбавлену яких-небудь інших функцій, окрім виконання наперед визначених команд. Нова схема
фактично підвела підсумок тривалим спробам спростування детерміністської моделі діяльності
організації та запропонувала нову парадигму людиноорієнтованої мотивації. В новій концепції
людина отримала свій власний простір, який теоретичний менеджмент хоч і вважав специфічним
особистісним простором людини, однак не встановлював табу на зовнішнє втручання. Навпаки,
Ф. Ротлісбергер наголошував на тому, що вивчення переконань працівників з метою покращення
способів мотивації є безпосереднім обов’язком менеджерів [див.: 1, с. 440]. Перераховуючи
практичні принципи реалізації управлінської програми школи людських відносин, Ф. Ротлісбергер
закликав враховувати переконання працівників при побудові схем комунікації всередині груп,
розробці загальної мови для організації та під час реалізації програм соціального розвитку людини
[див.: 1, с. 440-441]. Практична реалізація концепцій Ф. Ротлісбергера сприяла перегляду ставлення
менеджерів до людської особистості та методів комунікації всередині організації.

Висновки. Узагальнюючи викладене, зазначимо, що антропологічний поворот у теорії
управління відбувся в умовах бурхливого розвитку наук про поведінку людини і
суспільствознавчих дисциплін у першій половині ХХ століття. Незважаючи на певні
методологічні труднощі й обмеження, які накладали на класичну теорію управління механістично-
детерміністичні та органістичні концепції, теоретики класичного менеджменту не змогли вийти за
межі власних світоглядних пресупозицій. Декларації цінності людини та її якісні відмінності від
інших засобів виробництва так і залишалися не більше ніж граматичними конструкціями у
програмних документах. Тотальне захоплення здобутками індустріального виробництва не
дозволило першим психологам і соціологам, які займались управлінською проблематикою, одразу
усвідомити методологічний потенціал власних напрацювань. Г. Мюнстерберг продовжував
використовувати механістичні підходи до постановки базових проблем власних досліджень.
Незважаючи на зміщення акцентів дослідження з машини на людину, він оперував поняттями, які
семантично більш коректно вживати стосовно технічних пристроїв. Нову науку, яка претендувала
на статус нової базової дисципліни, дослідник назвав «психотехніка», несвідомо засвідчуючи
вплив механіцизму на власні світоглядні та методологічні позиції. Його колега М. Фолет не
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вважала індивіда автономною одиницею організації і розчиняла його суб’єктність у колективі, як
до неї це робили теоретики шкіл адміністративного управління і бюрократії. Ми можемо
припустити, що погляди дослідниці зазнали впливу органіцистських концепцій, в яких
використання метафори організму зумовлювало специфічну диференціацію організації на окремі
структурно-функціональні одиниці. Найменшою з них був не індивід, а група, яка в моделі
організму своїми відповідниками мала органи і тканини.

Після проведення хоторнських експериментів у Е. Мейо з’явилася можливість перевірити
власні робочі гіпотези й акумулювати значний об’єм результатів польових досліджень. Однак,
його сучасники вказують на те, що вчений довільно трактував результати досліджень. Випадок
Е. Мейо слугує ілюстрацією теорії І. Лакатоса, в якій він обґрунтовує першість внутрішньої історії
дослідницької програми над зовнішньою. Саме світоглядні та ідеологічні переконання Е. Мейо
підштовхнули його до повного нівелювання будь-яких стимулів, окрім внутрішньо-групових
відносин. Незважаючи на це, досліднику вдалося привернути увагу до проблем особистісного
буття працівника і обґрунтувати необхідність комплексного підходу до вивчення людського
капіталу, який би не обмежувався спрощеною інтерпретацією людини як виконавця тільки однієї
соціальної ролі в процесі виробництва. Остаточно завершив процес переходу теорії управління до
людиноцентричних орієнтацій Ф. Ротлісбергер. У його концепціях були переглянуті підходи до
визначення цінності людської суб’єктивності. Дослідник не лише вніс корективи в аксіологію
теорії управління, а й обґрунтував неодмінність застосування нових методів керування
організацією, які були б орієнтовані на реалізацію особистісного потенціалу працівника.
Ф. Ротлісбергер запропонував принципово нову модель мотивації, яка засвідчувала наявність
особистісного простору між стимулом і реакцією.
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Summary
Bazhanskyi D. The Anthropological Turn in the Human Relations Theory

of Management School: a Logical Reconstruction.
The article explores peculiarities of development of the human relations research program in the context of

the change of the ontological status of a human in a management theory. The transition from machine-centered to
human-centered management approach occurred gradually over several decades. Partial distinction from the
traditional principles of the school of scientific management can be observed in the concepts of H. Munsterberg and
M. P. Follett, the pioneers of human relations school. Their theories define a human as a particular kind of resource.
However, the personal dimensions remain neglected by the researchers. A fundamental rethink of the place, role and
ontological status of a human occurs in the theories of G. E. Mayo and his student F. J. Roethlisberger. In the
concepts of these researchers, the anthropological turn in management theory takes place.

Keywords: theory of management, research program, methodology, anthropological turn, logical
reconstruction, paradigm, subject of management.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ГІДНІСТЬ ЖІНКИ
В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ

Проаналізовано особливості трансформації образу жінки в історичній ретроспективі в
парадигмальному контексті ідеї гідності. З’ясовано статус, роль і місце жінки на різних етапах
суспільного розвитку від первісного суспільства до сучасності. В ході дослідження розкрито специфіку
історичної зумовленості соціального становища жінки. Проаналізовано соціальні статуси, відповідно до
яких жінка мала залежне соціальне становище і вважалась особою, нездатною до самостійного
суспільного життя, котра бере участь виключно у сімейних і домашніх справах, аж до сучасного етапу
розвитку західного світу, де ця тенденція відходить у минуле. Ретроспективний огляд зміни уявлень про
гідність жінки дозволяє дійти висновку, що сучасний образ жінки породжений умовами стрімкозмінного
суспільного буття, ціннісно зорієнтованого на подолання інерції традиції.

Ключові слова: людина, гідність, жінка, цінність, стать, гендер, соціальний статус.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку українське суспільство переживає процеси
докорінних змін, які зумовлюють посилення уваги до проблеми гідності людини в гендерному аспекті.
Ці процеси ведуть до переосмислення місця і ролі в суспільному житті як чоловіків, так і жінок. Образ
жінки, від найдавніших часів до сьогодення пройшов тривалий еволюційний шлях і на сучасному
етапі також продовжує зазнавати змін. Погляд на гідність жінки, на її роль і місце в суспільстві
змінювався відповідно до історичної доби, культурних особливостей тощо.

Аналіз основних досліджень. Уявлення про гідність жінки завжди були об’єктом
дослідження в усіх сферах людської діяльності. Гендерний статус жінки досліджувався у працях
багатьох закордонних і українських науковців, таких як: С. Бовуар [1], Б. Фридан [14],
М. Кауфман [16], S.A. Mann [17], І. Гоян [5], М. Маєрчик [10], М. Дойчик [7], Т. Марценюк [11].
Однак, сучасні гендерні студії потребують глибшого аналізу уявлень про гідність жінки в
історичній ретроспективі.

Формулювання мети і постановка проблеми. Метою статті є дослідження особливостей
трансформації уявлень про гідність жінки на різних етапах розвитку суспільства.

Виклад основного матеріалу. В сучасному суспільстві роль жінки нестримно зростає, її
образ стає дедалі більш самостійним, цілісним і в ціннісному розумінні вагомішим. Ще на початку
минулого століття провідна роль у суспільстві належала чоловікові, оскільки саме він був
головним у сім’ї, мав право (на відміну від жінки) приймати важливі рішення, користуватися всіма
громадянськими правами. Саме чоловік вважався гідним, вартим поваги, в той час як жінка, як це
нині характеризується з позиції трендових гендерних підходів, була позбавлена такої гідності та
вважалася нездатною до самостійного життя. У ХХІ столітті така система уявлень, конотацій
багатьма вже сприймається як застаріла, хоча в синхронному вимірі, навіть за умов посилення
глобалізаційних процесів, продовжують існувати традиційні патріархальні суспільства, де життя
жінки суворо регламентується як і в попередні часи.

У первісному суспільстві роль жінки була неоднозначною. Спочатку, до виникнення
приватної власності, жінка посідала чільне місце: з одного боку, жінки, як і чоловіки, брали
участь у військових конфліктах, з іншого – займалися збиральництвом і примітивним
землеробством, завдяки чому рід забезпечувався продуктами харчування. Відповідно до цих
матеріальних передумов існування первісного суспільства, жінка займала вище соціальне
становище, вона була головою сім’ї і родовід вівся по материнській лінії [див.: 12, c. 141]. Саме
це, на думку багатьох дослідників, позначилося на міфології різних народів, де визріли жіночі
культи Богині-матері, яка символічно стала уособленням землі, сил природи, родючість і життя.
Про вищість жінки над чоловіком у тогочасному суспільстві також свідчить і те, що в міфології
того часу Богиня-мати постає вищою істотою, якій немає рівного за творчим потенціалом серед
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чоловіків у політеїстичному пантеоні. З переходом до більш розвинених форм ведення
господарства та з появою приватної власності домінуюче становище в суспільстві починає
займати чоловік: «Розвінчання жінки – неодмінний етап в історії людства: жіноче возвеличення
пояснюють зовсім не її чеснотами, а слабкістю чоловіка, вона втілювала бентежну таємницю
природи; визволившися з полону природи, він звільняється від жіночих чар; на шляху від каменя
до бронзи працею своєю перемагає грунт і самого себе» [1, c. 84].

За доби Античності існування розвинутого класового суспільства, домінування чоловіка над
жінкою стало особливо вираженим. Жінка не тільки не мала високого соціального статусу в
суспільстві, але й за своїм соціальним становищем завжди була несамостійною, повністю
залежною від чоловіка. Жінка вважалася меншовартісною, інколи навіть власністю чоловіка,
засобом для продовження роду. Антична жінка була позбавлена політичних прав і значною мірою
була залежна від родичів-чоловіків [див.: 12, с. 142]. Філософська думка доби Античності
добачала в чоловікові раціональну істоту, що керується розумом, на відміну від жінки, яка
вважалася надміру емоційною, тобто такою, що керується почуттями, емоціями [див.: 6, с.12].
Ілюстрацією такого низького статусу жінки в античному суспільстві є вислів філософа
Фалеса Мілетського, в якому він стверджував, що вдячний долі за те, що народився не твариною, а
людиною, не варваром, а елліном, не жінкою, а чоловіком [див.: 15, с. 94]. З цих слів випливає, що
тогочасна жінка вважалася значно нижчою за чоловіка.

За Аристотелем, чоловік вищий від жінки за своєю природою, чоловічий первень вважався
нормою, а жіночий – відхиленням. Жінка трактувалась як дефективний чоловік. Головним
дефектом жінки філософ вважав нездатність жінки до управління, а оскільки жінка не може
керувати, то обов’язково повинна бути підпорядкована особі чоловічої статі [див.: 12, с. 143]. На
думку філософа, розум є властивістю чоловіка, який постає активним первнем, протилежністю
якого є пасивний первень, який керується нижчою субстанцією [див.: 6, с. 13].

Але не всі грецькі філософи були настільки категоричними щодо жінок. До прикладу, в
ідеальному суспільстві, за Платоном, не повинно бути розмежування між чоловіками і жінками.
Вони повинні мати рівні права та обов’язки, однакове виховання, доступ до державних посад і т. ін.

За доби Середньовіччя, під впливом католицької церкви образ жінки починає уособлювати
гріховність, негідність, легкодухість, нерозумність, нестриманість. Вона вважається об’єктом, який
несе в собі загрозу для чоловіків. Таке ставлення було зумовлене тим, що саме Єва підштовхнула
Адама до гріхопадіння і саме через неї людство було позбавлене можливості жити вічно [див.: 13,
с. 115]. Жінка також вважалася нижчою за чоловіка, оскільки не була створена за подобою Бога. Жінка
не могла навчати, свідчити в суді, займати державні посади. Вона повинна була безумовно підкорятися
чоловікові у шлюбі, а порушення нею цього порядку засуджувалось. У разі непокори щодо жінки
допускалося фізичне покарання. У книзі з канонічного права північноіталійського юриста Граціана
жінка характеризувалась як нижча істота, залежна від чоловіка [див.: 3, с. 6].

У Середньовіччі також була поширена практика страти жінок за чаклунство. Будь-яка жінка
могла бути звинувачена у зв’язках з темними силами і спалена на вогнищі, або утоплена. У так
званій зоні ризику опинялися непокірні жінки, самотні, або знахарки. Відома книга «Молот
відьом» засвідчує, що жінка вважалася прикрою за своєю природою, недосконалою твариною, а в
основі усіх її вчинків лежать тільки емоції та бажання [див.: 13, с. 115].

За доби Відродження ставлення до гідності жінки, її прав і свобод зазнає значних змін. Жінка,
вперше за тривалий час набуває образу повноцінної людини. Сімона де Бовуар стверджує, що
Італійський Ренесанс – епоха індивідуалізму – виявився сприятливим для розквіту всіх задатків
особистості, незалежно від статі. У цей час можна спостерігати жінок, які стали сильними
правительками – Жанна Арагонська, Жанна Неаполітанська, Ізабелла д’Есте. Також тогочасні жінки
могли виступати в ролі воїна, на рівні з чоловіками, як Катерина Сфорца, яка займалась обороною
міста Форлі, Іполіта Фіораменті, яка командувала армією герцога Міланського [див.: 1, с. 100].

Доба Просвітництва була часом кардинальних змін у розумінні природи жінки. Саме у цей
час у філософії та культурі остаточно сформувалися поняття “маскулінності” та “фемінності”.
Просвітники намагалися виявити характерні риси “жіночої природи”, її самодостатньої цінності,
роблячи акцент на ментальних характеристиках статі [див.: 9, с. 70]. У своїх розмислах
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просвітники намагалися відштовхуватися від прогресивних уявлень античних філософів про
сутність “жіночої природи”, проте, в більшості своїй не змогли здолати домінуючу силу
традиційного підходу. Продовжуючи філософську традицію Античності, просвітники займаються
осмисленням тих самих основних питань (про природне призначення жінки, про її роль і місце в
суспільстві, про її характерні риси й особливості), допускаючи в них помітне лібертаріанське
зміщення акцентів [див.: 2, с. 71]. Поява філософсько-ліберальних поглядів і окреслення нових
соціокультурних умов, зумовлених формаційним стрибком Нового часу, призвели до зміни
становища жінки в тогочасному суспільстві та істотних зрушень у суспільній свідомості.
Внаслідок цього відбулося піднесення гідності жінки, зростання її впливу та можливостей у
суспільстві. Цей час часто називається “золотим віком жінки”. За таких умов формується нова
соціальна модель гідності жінки – як особистості, вартої уваги, Такої, що заслуговує поваги і
викликає захоплення [там само]. До прикладу, ще Томас Гоббс стверджував, що всі люди рівні за
своєю природою, як в інтелектуальному плані, так і у фізичному [див.: 12, c. 145]. Отже, логічним
висновком з цього твердження є те, що жінка і чоловік – рівні.

Поряд із цим, окремі філософи-просвітники звертають увагу на негативні наслідки
надмірної емансипації жінок. Те, що жінка відмовляється виконувати своє істинне призначення,
постає однією з причин втрати суспільством моральності. Тож відповідальність за викривлення
моральних норм поширюється і на жінку, яка нехтує природним законом [див.: 9, с. 71]. Джон Лок
і Жан-Жак Русо у своїх соціально-філософських концепціях намагаються пояснити відмінність
між рівністю людей і нерівністю статей. Нерівність статей вони відносили до природної
нерівності, встановленої не суспільством, а самою природою. Саме тому, вона не суперечить
політичній нерівності. Філософ пояснює причину цієї суперечності, коли говорить про те, що
суспільство очікує від жінки виконання нею свого природного призначення [див.: 12, с. 145].
Водночас він не перестає співати жінці оди, визнаючи рівнозначність її гідності з чоловічою. «Як
гідна жінка може стати прикрасою чоловічого життя, так і гідний чоловік надає більшої цінності
жінці Важливою ж природною рисою жінки є мудрість, завдяки цій перевазі вона тримає себе
нарівні з чоловіком і, підкоряючись йому, керує ним, спільно будує сімейне щастя» [7, с. 244].

Отже, за доби Просвітництва, з одночасним піднесенням статусу жінки в суспільстві,
відбувається подальше обґрунтування важливості її традиційного становища. Хоча просвітницька
теорія ліберальних цінностей і почала підривати основи патріархального суспільства, в цілому
становище жінки залишалося в межах загальноприйнятих патріархальних норм. Усупереч
світоглядно-ціннісним і формаційним зрушенням, тогочасне суспільство, зберігаючи ментальну
інертність, не виявляло широкого зацікавлення в жінці як повноцінній, вільній особистості, а її
інтереси продовжували мати підпорядкований характер відповідно до чоловічого розуміння блага
суспільства [див.: 9, c. 72]. Навіть І. Кант дотримувався думки, що жінки можуть поставати лише
об’єктом політичного життя, але не суб’єктом. Основне ж їхнє призначення – продовження роду.
Водночас він визнавав, що жінка, виявляючи свої природні здібності, здатна принести користь
культурі суспільства [див.: 4, с. 5].

У питаннях гідності жінки та її місця в суспільстві відомий німецький філософ-просвітник
Г. В. Ф.Геґель підтримував погляди І. Канта. Він вважав, що будь-які спроби жінки вийти за межі
сімейних відносин загрозливі для суспільства [див.: 12, с. 145].

Представники некласичної європейської філософії ХІХ ст. Артур Шопенгавер та
Фрідріх Ніцше стверджували, що жінка мусить мати господаря, тому що вона за своєю природою
обдарована лише невдячністю, зрадливістю і брехливістю [див.: 6, c. 8].

Але не всі тогочасні мислителі поділяли такі погляди щодо гідності жінки та її ролі в
суспільстві. Шарль Фур’є у своїй праці “Доля світу і людства” критикував погляди тих, хто бачив
жінку виключно в ролі домогосподарки. Філософ стверджував, що становище жінки в суспільстві
свідчить про рівень розвитку та цивілізованості цього суспільства. Також він вважав, що
розширення прав жінок веде до соціального прогресу, а їх обмеження – до суспільної деградації
[див.: 4, с. 8].

Безправне становище жінки врешті-решт спричинило утворення у другій половині ХІХ ст.
руху за права жінок. У цей час, жінки вперше виступили як самостійна, організована політична
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сила. Перший етап жіночого руху дістав назву “суфражизм”, від suffrage – право голосу.
Суфражизм виникає як реакція на соціальні зміни, що відбулись у ХІХ ст.: розвиток
промисловості й міст спричинив залучення жінок до праці на фабриках і заводах, при цьому, вони
отримували нижчу заробітну платню, ніж чоловіки. Суть цього руху полягала у боротьбі жінок за
рівні права з чоловіками в економічній, політичній, культурній сферах життя, за участь жінок у
загальнополітичному процесі [див.: 6, c. 477].

Головною вимогою перших жіночих організацій було право на участь у голосуванні. Поряд
із цим ставилися вимоги рівних з чоловіками прав на вищу освіту, працевлаштування, приватну
власність. Завдяки боротьбі жінок за свої права у 70-ті роки ХІХ ст. в європейських університетах
з’явилися перші студентки-жінки [див.: 6, с. 478].

Значним зрушенням у питаннях утвердження гідності жінки стало надання рівного
виборчого права всім, незалежно від статевої приналежності. У 1893 р. Нова Зеландія стала
першою країною, яка здолала дискримінацію за статевою ознакою та надала жінкам цивільне
право голосу. У 1906 р. жінки отримали право голосу у Фінляндії, у 1918 р. – у Великобританії
(від 30-річного віку). З цього часу, поступово, жінки отримали виборче право в інших країнах.
Поряд із цим, приймалися закони, які дозволяли жінкам здобувати вищу освіту, працювати поза
межами дому тощо [див.: 6, с. 480].

У ХХ ст. становище жінки суттєво змінилося. Відбулося помітне посилення ролі жінок у
суспільстві. З початком Першої світової війни безліч жінок, у тому числі з багатих і
аристократичних сімей, працювали сестрами милосердя. Жінки замінили чоловіків, які пішли на
фронт, у тому числі й на військових заводах. Саме ХХ ст. зробило жінку не лише дружиною і
матір’ю, а й політичним, культурним і науковим членом суспільства, до того ж – повноцінним.

У сучасних розвинених західних країнах соціальне становище жінок інше, ніж у країнах
ісламського світу. В скандинавських країнах присутність жінок у громадському, професійному,
економічному та релігійному житті найвища у світі. Практично в усіх країнах західного світу
жінки користуються подібним соціальним статусом, як і в скандинавських країнах. Натомість в
ісламських країнах склалася протилежна ситуація. Це пов’язано з тим, що мусульманське
суспільство споконвіку було патріархальним, верховенство чоловіка над жінкою тут було
освячене принципами сповідуваної релігії, традицією.

Уявлення про гідність жінок у мусульманському суспільстві, як на попередніх етапах
розвитку, так і на сучасному етапі, залишається досить неоднозначним. В арабських країнах
існують законодавчі та узвичаєні заборони для жінок на речі, доступні лише чоловікам. Соціальні
ролі та функції чоловіків і жінок також відрізняються. В ісламському світі нині прослідковуються
дві протилежні тенденції. З одного боку, такі країни як Туреччина і Туніс ведуть активну політику
щодо покращення становища жінок і надання їм широких прав, а з іншого – в багатьох
мусульманських країнах поширена тенденція обмеження прав жінок. У таких країнах як
Афганістан, Іран жінки позбавлені більшості публічних прав. До прикладу, Ісламська революція в
Ірані призвела до значного обмеження прав жінок порівняно з тим, якими вони були раніше під
час впровадження стрімкої модернізації Ірану за правління шахіншаха. Також дискримінація
жінок набуває суворої форми і в мусульманських країнах Африки. До прикладу, в Нігерії ще й
досі поширена практика страти жінки шляхом побиття камінням.

На сучасному етапі суспільного розвитку в більшості країн жінка за своїм правовим статусом
урівнена в правах з чоловіком: вона може здобувати освіту, користується виборчим правом, вона
самостійна, незалежна. Жінкам відкрита дорога у державні структури, тому сучасна жінка може
реалізувати себе як у політиці, так і мистецтві. Але, поряд із позитивними змінами, в сучасному
суспільстві залишаються досить стійкі гендерні стереотипи, які негативно впливають на життя
жінки, диктують їй певні усталені принципи поведінки. Такі стереотипи можуть бути підставою для
гендерної дискримінації жінок, применшення їхньої ролі в суспільстві [див.: 9, с. 32].

Загалом, у розвитку сучасного суспільства сталою залишається тенденція до досягнення
рівноправного становища обох статей, а жінки більшості розвинених країн вже повною мірою
користуються широкими громадянськими правами.

Висновки. Еволюція уявлень про гідність жінки пройшла довгий шлях, починаючи від
первісного суспільства й до нашого сьогодення, від залежного об’єкта до сучасної незалежної
жінки, яка прагне бути активним суб`єктом. На різних етапах розвитку суспільства, під впливом
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суспільно-політичних, економічних, релігійних, культурних чинників соціальне становище жінки
мало свої особливості. Погляди античних і середньовічних мислителів на гідність жінки
залишалися традиційними і відповідали патріархальному підходу до поділу соціальних ролей.
Упродовж багатьох століть у європейських країнах існувала гендерна нерівність у всіх сферах
суспільного життя. Проте погляди на гідність жінки та її роль у суспільстві зазнали помітних
позитивних змін за часів Відродження та Просвітництва. Процес зміни уявлень про гідність жінки
набув імпульсу з початком руху за розширення прав жінок у суспільстві в ХІХ ст.: право на освіту,
право на гідну оплату праці, виборче право тощо. ХХ ст. стало вирішальним у формуванні нового
образу жінки. Саме в цей час жінка отримала широкий доступ до політичної, економічної та
культурної сфер суспільного життя. Та незважаючи на утвердження прав і свобод жінок у
більшості країн Європи і Америки, в ісламських країнах погляд на гідність жінки продовжує
тяжіти до традиційного. На сучасному етапі суспільного поступу, з посиленням його
інформаційного складника, трансформація уявлень про гідність жінки набуває особливої
динаміки, що пов’язано з подальшим прискоренням соціальної динаміки, стрибкоподібним
характером змін в усіх сферах суспільного життя, появою нових можливостей для творчої
самореалізації жінки і розкриття нею свого потенціалу, а отже – і своєї цінності.
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Summary
Makaruk-Voropaeva K. Transformation of the Idea of a Woman’s Dignity in Historical Retrospective.

The article deals with the transformation of the image of a woman in the historical retrospective within the
paradigm of the idea of human dignity. The status, role and place of a woman at the different stages of social
development, from primitive society to the present days, have been investigated. In the course of the study, an
attempt to determine the peculiarities of the historical premises for a woman's social status has been made. The
article discusses the gradual shift from the times of a woman’s dependent social status, when she used to be
considered incapable of independent social life and, thus, involved solely in family and domestic affairs, to the
present stage of the Western world development, when this is no longer the tendency. The retrospective review of
the transformation of the idea of woman's dignity leads to the conclusion that the contemporary image of a woman
emerges as corresponding to the conditions of the rapidly changing contemporary social life which is oriented
towards overcoming the inertia of the tradition.

Keywords: human being, dignity, woman, value, sex, gender, social status.
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ФУНКЦІЯ КОНЦЕПТУ ПРИЩЕПЛЮВАТИСЬ
(SE GREFFER) У ВЗАЄМОДІЇ ТІЛА Й УМА1

У ПРАЦІ АНРІ БЕРҐСОНА “МАТЕРІЯ І ПАМ’ЯТЬ”

Автор виходить із недостатності концептивних ресурсів, включених усталеною історико-
філософською традицією до інтерпретації проблеми взаємодії тіла й ума у філософії Берґсона. Потреба в
залученні дієслова “прищеплюватися” викликана передусім логікою концептивних побудов французького
філософа. Обґрунтована неодмінність пошуку нових концептивних матеріалів у текстах Берґсона та
залучення цих матеріалів до інтерпретації його філософії, а також, у зв’язку з цим, важливість інтеграції
концептуалізованого дієслова “прищеплюватися” до окресленої Берґсоном проблеми взаємодії тіла й ума. У
філософії Берґсона, й зокрема у творі “Матерія і пам’ять”, чітко простежується концептивна
деталізація. Проблема тіла й ума вписується у загальний контекст його вчення про всесвіт і життя, а
також стосується таких ключових концептів як тривання, інтуїція та порив. Концептуалізація
прищеплювання увиразнює цю інтеграцію.

Ключові слова: Берґсон, прищеплювання, ум, тіло, пам’ять, сприйняття.

Постановка проблеми. Філософія Берґсона вельми специфічна. Їй не притаманні спекуляція
та споглядання. Вона передбачає постійні екскурси до точних даних природи, потребує
“консультацій” щодо свого розгортання в науках про природу. Однак не йдеться про
позитивістський підхід до філософування. Тяжіння Берґсона до наукових даних супроводжується,
наприклад, не зовсім сцієнтичними процесом інтуїції чи інтеріорними спостереженнями за собою.
І тут немає суперечності. Власне у цьому полягає специфіка філософем Берґсона. Йдеться про
протилежні процеси, які, втім, не перебувають в опозиції. Цю протилежність породжує наша
здатність розуміти (entendement), а саме її схильність до логічних побудов і вимірювання. Та чи та
матеріальна річ має певні параметри (наприклад, вага, густина, довжина тощо). Здатність розуміти
прагне їх виміряти. Однак матеріальна річ це не тільки параметри, так само як здатність розуміти
це не вся свідомість. Матеріальним об’єктам (у тому числі живим організмам) притаманна певна
спонтанність, яка може не фіксуватися вимірювальними пристроями. А у нашій свідомості
існують ділянки, які не зацікавлені у вимірах. Ці особливості матеріального та свідомого
зближують їх. З цієї близькості починається “Творча еволюція” [4]. А виникла вона трохи раніше,
у праці “Матерія і пам’ять” [7].

У Берґсона людина не є стороннім спостерігачем за процесами у світі. Вона – частина світу.
Притаманна світові диференціація повинна відображатися людиною в процесі творчості. У
філософії це можливо реалізувати, наприклад, за допомоги створення нових концептів.

У доповіді про книгу Альфреда Біне “Душа і тіло. Дискусії про взаємовідношення між умом і
матерією” [8] Берґсон поділяє тезу автора про надмірну зацикленість філософії у цій ділянці на
“абстрактних концептах” [ibid., p. 303]. Концепти є символами певних конкретних даних. Відтак,
твердить Берґсон, ми повинні відновити контакт із самими цими даними. Останні формують
концепти, а не навпаки. Це спонукає до процесу, описаного у праці “Два джерела моралі та
релігії” – “виковувати слова” (forger des mots) [див.: 6, p. 155]. Філософія Берґсона звертається
практичного завжди до конкретного та збагачується викуваними конкретним концептами. З огляду
на це, в його текстах звичайні, на перший погляд, слова, можуть нести неабияке концептивне
навантаження. Це стосується також дієслова прищеплюватися.

1 Ум – один з варіантів перекладу французького слова esprit. В українських і російських перекладах творів
Берґсона цей термін передається переважно через слово дух. Але цей відповідник не відтворює вкладений
Берґсоном у термін смисл. Esprit у його текстах постає здебільшого загальною пізнавальною інстанцією.
Саме тому ми використовуємо варіант ум.
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У тій самій доповіді Берґсон щодо відношення між умом і тілом висловився так: «це не є
відношення ідентичності [relation d’identité], як у матеріалізмі, і не є більше відношенням, яке
допускає спіритуалізм, коли говорить про дві субстанції» [8, p. 304]. Отже, «яким є це
відношення?» [3, p. 44] – запитує Берґсон у тексті “Душа і тіло”. По-перше, між ними існує
“солідарність” [solidarité], з цим ніхто не буде сперечатися, пише філософ [ibid.]. Зміст концепту
солідарність слід прояснити. Це не щось на кшталт зв’язку, союзу, альянсу, злиття тощо. У
“Творчій еволюції” солідарне, наприклад, передається через синонім “корелятивне” [4, p. 54].
Однак солідарність чи кореляція доволі технічні терміни. Вони описують певним чином взаємодію
тіла й ума, але не достатньо експлікативно.

Аналіз останніх досліджень. У статті К. Бланко-Переса “Анрі Берґсон: чи розв’язана
проблема ума й тіла?” [10] можна знайти суголосну останній тезі думку. Дослідник вказує на
певну неясність окремих висловлювань Берґсона щодо цієї проблематики. Ба більше, французький
філософ не запропонував жодного систематичного розв’язання проблеми взаємодії ума й тіла,
висновує Бланко-Перес. У статті М. Парментьє “Віртуальність і теорія сприйняття у Берґсона”
[17] застосовується інший підхід. Проблема відношення тіла й ума розв’язується в контексті
взаємодії концептивної пари віртуальне/актуальне (virtuel/actuel). На думку автора, присутність
віртуального елементу в актуальному сприйнятті демонструє множину зон контакту між матерією
й умом. На важливу роль сприйняття у взаємодії тіла й ума вказує також дослідник Д. Бреді в
статті “Скандал Квалії. Берґсон і Деннет про інтеріорність” [11]. Автор апелює до концепту чисте
сприйняття (pure perception). Цей вид перцепції в реальності не зустрічається, позаяк його
супроводжує пам’ять. Ось чому книга Берґсона називається “Матерія і пам’ять”, а не “Матерія і
свідомість”, висновує Бреді. Себто сама назву тексту вже говорить про міцну пов’язаність
матеріального і свідомого.

Осмислювати проблему взаємодії ума й тіла у філософії Берґсона крізь призму теорії
сприйняття – доволі поширена інтерпретативна тенденція. Це справедливо, позаяк у французького
філософа сприйняття часто є точкою конвергенції ума й тіла. І це доволі близько до конкретики.
Однак, можна погодитись також з Бланко-Пересом. Окремі тези Берґсона щодо взаємодії ума й
тіла справді недостатньо виразні. Існування незрозумілої солідарності чи кореляції між ними
цьому підтвердження.

Отже, з одного боку, простежується тенденція до конкретизації, з іншого – тенденція до
неясності та відсутності систематичності. Уникнути колізії може допомогти тема статті
Д. Лапужада “Про невизнаний концепт Берґсона: прив’язаність до життя” [16]. Лапужад обрав
вельми вдалий варіант назви статті. З таких невизнаних концептів у текстах Берґсона міг би
утворитися цілий океан. Його концепти, як уже зазначалося на початку, є символами певних
конкретних даних. Проведена від ума й тіла до сприйняття лінія доволі досліджена. Вона
відповідає концептивним баченням Берґсона. Однак вона далеко не єдина. У Берґсона немає
кінцевих концептивних станцій. Той чи той концепт сполучається з іншими. Так утворюється ціла
мережа. Залучення до функціювання цієї мережі таких термінів як солідарність чи кореляція
забезпечило б конкретизацію їхнього змісту.

Формулювання мети і постановка завдань. Враховуючи зазначене, загальною метою статті
є пошук і опис нових концептивних русерсів Берґсонової філософії. Автор спробує
концептуалізувати дієслово прищеплюватися (se greffer) у межах сформульованої Берґсоном у
праці “Матерія і пам’ять” проблеми взаємодії тіла й ума. Реалізація загальної та конкретизованої
мети передбачає послідовне розв’язання таких завдань: а) продемонструвати спрямованість
філософії Берґсона до процесу створення нових концептів; б) інтегрувати окреслену у праці
“Матерія і пам’ять” проблему тіла й ума до вчення Берґсона про всесвіт, життя і час; в) залучити
концептуалізоване прищеплювання до експлікації проблеми взаємодії тіла й ума.

Виклад основного матеріалу. У тексті “Свідомість і життя” Берґсон пише, що «[той чи той]
філософ оперує діаграмною і негнучкою ідеєю замість того, щоб рухатися слідом за звивистими
[sinueux] та рухомими [mobiles] контурами реальності» [5, p. 8]. Себто міркування більшості
філософів стосуються не самих речей, а простої ідеї, яку вони створюють про ці речі.
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Можна рухатися за звивистими і рухомими контурами не лише реальності. Це можливо
здійснити також у царині історії філософії. У текстах Берґсона звивистих контурів не менше. У
пошуках окремих із них ми вирушимо в експедицію в нашому дослідженні.

Один із перших експериментальних психологів Густав Фехнер (1801-1887) у книзі
“Елементи психофізики” [14] запропонував спосіб відстеження зв’язку величини фізичного
стимулу з величиною психічних процесів. Психофізика є точною теорією взаємин душі й тіла,
вважав Фехнер. Зовнішнє подразнення (наприклад, звукові хвилі) діє на органи чуття. Це факт. І
його можна виміряти. Отже, вважалося, досягається математична точність у царині психології.
Для задоволення потреб тогочасної психологічної науки у вимірах потрібно було чимало
лабораторій та вимірювальних пристроїв. Були сконструйовані плетизмограф1, сфігмограф2,
естезіометр або «циркуль Вебера3», динамометр4 і т. ін. Насичення психології різними
вимірюваннями зачинило її на кілька десятиліть у лабораторіях. У тому числі французьких.

Одним з адептів психометрії був уже згаданий Альфред Біне (1857-1911), директор
психологічної лабораторії Сорбонни, автор присвяченої проблемі душі й тіла книги [9], про яку
доповідав Берґсон у 1905 році на засіданні французької академії. Важливою постаттю був також
медик і психофізик Шарль Фере (1852-1907), автор книги «Відчуття та рух: експериментальні
досліди психо-механіки» [15]. До цього тексту звертається Берґсон у праці “Есей про безпосередні
дані свідомості” [2]. Згідно з Фере, будь-яке відчуття супроводжується збільшенням м’язової сили,
яка може бути виміряна динамометром. Але це збільшення практично не досягає нашої свідомості,
стверджує Берґсон. Інший французький психофізик Жозеф Дельбьоф (1831-1896) у книзі
“Елементи загальної та спеціальної психофізики” [12] приписує оку здатність вимірювати
інтенсивність джерела світла. Була навіть запропонована психофізична формула для
безпосереднього вимірювання наших світлових відчуттів. З приводу цих вимірювань Берґсон
запитує: «чому ми кажемо про вищу інтенсивність, що вона більша? Чому ми думаємо про більшу
кількість або про більший простір?» [2, p. 13]. Можливо, припускає філософ, це пов’язано з нашою
звичкою однаково уявляти і називати одним словом два різні за природою явища. Часто змішують
інтенсивність чуття (intensité d'un sentiment) та інтенсивність відчуття (sensation). Відбувається
підміна якісного враження (impression qualitative) нашої свідомості кількісною інтерпретацією
(interprétation quantitative) нашої здатності розуміти. Наприклад, фізика трактує чорний колір як
ефект від поглинання об’єктом світлового потоку. Білий колір виникає внаслідок відбивання всіх
видимих довжин хвиль світла об’єктом. Себто з погляду фізика біле і чорне не є кольорами. Але
свідомість не розмовляє мовою кількісної інтерпретації. Вона не запитує про кількість
поглинутого чи відбитого світлового випромінювання. Її рідна мова – якісне враження. Для
свідомості чорне і біле це передусім якість, звичайні кольори. З цих фактів Берґсон виводить
існування двох видів множин: множина матеріальних об’єктів, яка безпосередньо формує число,
та множина фактів свідомості, яка формує якість.

Рухоме тіло послідовно займає різні сегменти простору, але дія, через яку воно здійснює
перехід від одного сегменту до іншого, реальна лише для свідомого спостерігача. Тільки у
свідомості це тіло уникає опросторування та підлягає триванню (durée).

Зустріч вод
Неподалік бразильського міста Манаус (штат Амазонас) відбувається дивовижна зустріч

вод. Ріка Ріу-Неґру зливається з рікою Солімойнс. Дві ріки мають різні забарвлення, швидкість і
температуру. Це зумовлює злиття без уніфікації. Темно-синя Ріу-Неґру та світло-жовта Солімойнс
після сходження течуть разом і водночас окремо. Утворюють дві різні смуги в межах одного
річища. Інтенсивність забарвлення, швидкість і температура вод легко вимірюються. Однак жодні
навіть найбільш точні виміри не здатні повноцінно описати створену нашою свідомістю картину

1За допомоги цього приладу вимірюються зміни обсягу всередині органу чи всього тіла.
2Прилад допомагав отримувати графічне відображення властивостей артеріального тиску.
3Приладом визначають пороги чутливості шкіри.
4Прилад для вимірювання сили, або моменту сил.
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цієї зустрічі. Викликана цим явищем множина фактів свідомості значно переважає залучену до
явища множину матеріальних об’єктів.

Словосполучення значно переважає провокує нашу здатність розуміти формулювати
питання на кшталт переважає у чому? Переважає наскільки? З одного боку, картина у свідомості
відрізняється від свого прототипного матеріального образу1. З іншого, сама свідомість є одним із
таких образів. Як це розуміти? У “Творчій еволюції” до експлікації взаємодії живого і неживого
Берґсон залучає метафору кривої або дуги (courbe) [4, p. 31]. Дуже незначний сегмент кривої є
майже прямою лінією. Чим меншим буде цей сегмент, тим прямішою буде лінія. У кожній своїй
точці крива сполучається зі своєю дотичною. Аналогічно життєвість (vitalité) у будь-якій своїй
точці сполучається з неживими фізико-хімічними силами – своєю дотичною. Але ці точки, ця
сегментація, є баченням ума (les vues d'un esprit). У реальності життя не є сукупністю фізико-
хімічних елементів, так само як крива не є сукупністю незначних прямих ліній. Від матеріального
сегмента можна перейти до життєвості чи свідомості, але це квиток лише в один бік, зворотний
курс прокласти неможливо. Так Берґсон залучає до процесу взаємодії тіла й ума (або живого та
неживого) нового гравця – час. Невіддільним атрибутом часу є незворотність (irréversibilité)
[ibid., p. 22]. У зв’язку з цим, дихотомія тіла й ума, живого і неживого постає продуктом наших
інтелектуальних звичок, самої реальності вона стосується мало.

А чи існує проблема взаємодії річок Ріу-Неґру та Солімойнс? Сточище Ріу-Неґру
розташоване на межі басейнів Амазонки та Оріноко. З останньою її пов’язує ріка Касік’яре, яка
внаслідок біфуркації від’єднується від Оріноко та згодом впадає в Ріу-Неґру. Солімойнс є
ділянкою Амазонки від злиття рік Уякалі та Мараньйон до зустрічі з Ріу- Неґру. Сточища рік різні.
Ніщо не передбачає зустрічі. Мараньйон у Перуанських Андах не має щонайменшого уявлення
про існування колумбійської верхньої течії Ріу-Неґру. Ця дихотомія також може бути прикладом
інтелектуальної звички. У “Творчій еволюції” всесвіт, істота зі свідомістю чи просто живий
організм тривають (chose qui dure) [ibid., p. 21]. Їхнє минуле продовжується та діє у
теперішньому. Навіть у найменш диференційованих істот (інфузорія) можна виявити процеси
тривання. Так само як у найменшому сегменті краплі Ріу-Неґру. За Берґсоном, не існує загальних
біологічних законів. Існують лише керунки (directions), у які життя спрямовує біологічні види.
Останні, втім, після індивідуалізації, можуть капризувати (suit son caprice) та відхилятися від
керунку. Ріу-Неґру та Солімойнс живляться тими самими дощовими водами. Однак згодом
зазнають диференціації, в процесі тривання “капризують”. Ріу-Неґру збирає перегниле листя і
стає темно-синьою, Солімойнс розчиняє ґрунти і стає світло-жовтою. Це матеріальний складник
процесу, сегментація тривання, і саме він притягує нашу здатність розуміти. Свідомість
функціонує по-іншому. Вона наче зливається з триванням річок. У цьому полягає власне
берґсонівська інтуїція. Її дія провокує появу відчування збігу з матеріальним образом. Одні й ті
самі образи можуть перебувати одночасно у двох різних системах. Одна система належить
множині матеріальних об’єктів, інша – множині фактів свідомості. “Матерія і пам’ять”
фактично починається із запитання: «Якими є відносини, в яких перебувають ці дві системи
образів?» [7, p. 18]. Берґсон одразу відкидає спроби підпорядкувати одну систему іншій. Жодна з
двох систем не передбачає іншої. Вони самодостатні. Так само як образ у свідомості зустрічі Ріу-
Неґру та Солімойнс та кількісні характеристики їхніх вод.

На шляху до прищеплювання
О. Князєва у статті ”Проблема сприйняття: А. Берґсон і сучасна когнітивна наука” [1] вказує

на розвиток динамічного підходу в сучасній когнітивістиці (у зрізі, яким його наділяє нелінійна
динаміка та синергетика). Цей підхід детермінує трактування свідомості як відкритої,
автопоетичної системи, здатної до самопродукування. Це неабияк корелює з ідеями Берґсона,
зазначає авторка.

У текстах Берґсона концепти не зазнають опросторування. Себто їх неможливо розташувати
в ряд на кшталт інтуїція – тривання – порив – потік тощо, як це буває, наприклад, у математиці.
Породжена нашою здатністю розуміти, ця дисципліна схильна створювати ряди (ряд Фур’є, ряд
Діріхле, ряд Тейлора тощо). Часто філософія озброюється цим підходом, виводячи один концепт з
іншого або оголошуючи незалежність для кожного окремо, як може випливати із запропонованої

1 У “Матерії і пам’яті” матерія визначається Берґсоном як сукупність “образів” (ensemble d' “images”) [7, p. 7]
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вище схеми. Однак концептивна структура Берґсона функціонує по-іншому. Відбувається так
звана концептивна дисипація. Концепти розсіюються як речовина в динамічних нелінійних
системах (наприклад, вода в річках). Себто кожен епізод функціювання такої системи не
детермінований попереднім. Він є результатом творчості, самопродукування, або самоорганізації.

Кожен етап функціювання динамічної системи супроводжується ускладненням протікання
вихідної речовини. У філософії Берґсона, наприклад, такою вихідною речовиною може бути
початковий імпульс (impulsion originelle). У процесі свого тривання він дисипує. На певному
етапі, уламки імпульсу інфільтруються у живі клітини, і відбувається трансформація імпульсу в
порив (élan). Останній містить у собі енергію початкового імпульсу, однак якісно він уже зовсім
інший. Процес трансформації імпульсу невпинний. З огляду на це, ймовірне постулювання
дихотомії імпульс/порив або виокремлення та вивищення окремого сегменту пориву – життєвого
пориву (élan vital), як це часто відбувається в історико-філософських дослідженнях, є доволі
штучним та не релевантним філософії Берґсона.

На певному етапі функціювання імпульсу утворюється множина матеріальних об’єктів, а
функціювання пориву призводить до появи множини фактів свідомості. Останні містять у собі
сліди початкового імпульсу, а матеріальні об’єкти насичуються поривом через спричинене ними
подразнення, наприклад, в одноклітинних організмах або через притаманне багатоклітинним
істотам сприйняття цих об’єктів. Чим більш ускладнена взаємопроникність продуктів
трансформації початкового імпульсу, тим більшою є їхня каталітична активність. Реакції стають
швидшими, а побічні продукти цих реакцій різноманітнішими. Згодом побічні продукти
каталізують уже інші реакції. Отже, цей процес протікає циклічно. Або можна використати для
його опису термін Манфреда Айгена гіперцикл (hypercycle) [див.: 13]. На думку Айгена, гіперцикл
є ключовим етапом біохімічної еволюції живого на Землі. Гіперцикл є процесом, у якому білок
каталізує реплікацію РНК, яка є матрицею для синтезу білка.

Прищеплювання
Аналогом гіперциклу Айгена у “Матерії і пам’яті” може бути описаний концептом

прищеплюватися процес.
На певному етапі тривання множина матеріальних об’єктів синтезує наше тіло. І на певному

етапі тривання нашого тіла утворюється множина фактів свідомості. Відбувається невпинне
творення. Однак наше виображення (imagination), пише Берґсон, внаслідок зайнятості передусім
пошуком комфортності виражальних засобів і задоволенням вимог матеріального життя, постійно
спотворює природний порядок речей. Воно постійно прагне щось вивищити, виокремити, міцно
зафіксувати тощо. Для уникнення цього слід спуститися на поверх нижче. На рівень сприйняття.
За Берґсоном, наше сприйняття відпочатково перебуває у речах, а не в умі. Різні сприйняття
позначають різні керунки реальності. Але емпірично не існує сприйняття, яке б цілковито
збігалося з об’єктом. У конкретному сприйнятті завжди є домішки пам’яті, себто у процес
реального сприйняття втручається суб’єктивність. Це дає підставу Берґсону припускати наявність
контакту між свідомістю і матерією, душею і тілом [див.: 7, p. 150]. Однак не варто робити
висновки про характер взаємодії лише з одного факту наявності контакту, тому що це
спонукатиме наділяти сприйняття та свідомість схильністю до притаманного матерії поділу. Мова
йде про суперечність. Саме через це дослідники пишуть про неясність висловлювань Берґсона
щодо взаємодії ума і тіла (Бланко-Перес), або обмежуються в інтерпретації цієї взаємодії аналізом
сприйняття чи пам’яті (Парментьє, Бреді).

Інсталяцією суб’єктивності у конкретному сприйнятті процес не завершується. Далі Берґсон
робить серію цікавих ходів: 1) дискретність матерії залежить винятково від нашого впливу на
матерію. Наприклад, людина здатна розділити атом. Отже, дискретність – властивість не самої
матерії, а простору, який ми підводимо під неї. У матеріальному сегменті світу (matière étendue) в
цілому все компенсовано та нейтралізовано. Це притаманно також свідомості. А. Берґсон вказує
на їхнє спільне походження. Ці характеристики матерії та свідомості дозволяють не фокусуватися
на поточному стані, або поточній миті, вони забезпечують безперебійність тривання потоку
реального, себто невпинне творення. Якщо зі сприйняття, свідомості, матерії, ума видалити сліди
нашого впливу на них, вони неодмінно зблизяться. Позаяк це один процес. А відтак в акті чистого
сприйняття (теоретично без залученої суб’єктивності) ум може накластися на матерію, з’єднатися
з нею. Як Ріу-Неґру, Солімойнс та картина їхньої зустрічі у свідомості. Попри це між ними
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радикальна відмінність. 2) Утім, ця відмінність повинна визначатись як функція не простору, а
часу. Ум засвідчує наявність продовжувального руху (progrès), істинну еволюцію (évolution
véritable). Саме завдяки цьому, вважає Берґсон, проблема взаємодії тіла й ума може якщо не
остаточно розв’язатися, то принаймні більш чітко бути сформульованою. Питання про їхню
взаємодію повинно ставитися без імовірного в результаті встановлення відмінності чи тотожності
між ними. Питання, як його окреслює у “Матерії і пам’яті” Берґсон, проливає світло передусім на
процес їхнього прищеплювання.

Французьке дієслово se greffer (прищеплюватися) – термін, який використовується в
аграрному господарстві. Наприклад, прищеплювати грушеве дерево до яблуні. Також
напівпаразитичний кущ омела прищеплюється до багатьох видів дерев. Ріу-Неґру
прищеплювається до Солімойнс. Прищеплювання груші до яблуні згодом прищеплюється до
смакових рецепторів і формує якісне відчуття смаку. Прищеплювання омели до дерев
прищеплюється до нашої свідомості у вигляді якісної характеристики паразитичний.
Прищеплювання річок згодом прищеплюється до свідомості у вигляді якісного естетичного
споглядання. Отримані щеплення згодом прищеплюються до чогось іншого і так далі. Серед цих і
так далі розташовується власне тіло й ум. Ум не є кінцевою станцією – субстанцією. Процес
творення повсюдний і невпинний. У зв’язку з цим результати творення поступово накопичуються
та заповнюють всесвіт. Взаємодія, отже, неминуча. Взаємодія насамперед у вигляді
прищеплювання. Адже це не тільки зумовлює, але також каталізує процес наступного творення, а
те – ще наступного і так далі. Цей гіперцикл дає підставу Берґсону стверджувати: «Всесвіт
триває» (univers dure) [Див.: 4, p. 18].

Висновки та перспективи розвитку напряму дослідження. Так само, як Ріу-Неґру та
Солімойнс, тіло й ум після прищеплювання функціонують (течуть) разом і водночас окремо.
Утворюють дві різні смуги в межах одного річища – всесвітнього тривання. Певна річ, функцією
концепту прищеплювання процес взаємодії тіла й ума не вичерпується. Ні взагалі, ні зокрема у
“Матерії і пам’яті”. Однак важливо було виявити й описати функцію цього концепту, залишеного
за лаштунками філософського процесу усталеною історико-філософською традицією. Адже за
створеним Берґсоном сценарієм, він повинен перебувати на сцені поряд з багатьма іншими
концептами і бути залученим до розгорнутої гри. Чималий масштаб концептивної взаємодії у
текстах Берґсона, й зокрема у “Матерії і пам’яті”, відкриває широкі дослідницькі перспективи.
Пошук нових ресурсів для концептуалізації, або виявлення вже готових неексплікованих
концептів буде предметом наших подальших досліджень.
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Summary
Bartusiak P. Function of Concept to Graft (se greffer)

in the Mind-Body Relationship in Henry Bergson’s Work «Matter and Memory».
In modern Western philosophy, an interest in the сonception of Henri Bergson is restored. It is, for example,

evidenced by the critical edition of his works, including previously unreleased ones, initiated by the French publishing
house PUF. In his many texts and speeches Bergson repeatedly points out the need to reproduce results of
philosophical activity in the form of precisely selected words and concepts. This precondition is frequently neglected
by researchers. Consequently, it leads to an erroneous reading and incorrect interpretation of the philosophical legacy
of Bergson. Taking it into account, the general purpose of the article is a search for new conceptual dimensions of
Bergson’s philosophy, and the particular purpose is to conceptualize the verb to graft (se greffer) used in “Matter and
Memory” within the mind-body problem. It calls for solving the following problems a) to show, that Bergson's
philosophy aims at creating new concepts; b) to include the mind-body problem in the Bergson's doctrine about the
universe, life and time; c) an as a result of this inclusion to involve the conceptualized word grafting into the
explication of mind-body problem. The author proceeds from the insufficiency of conceptual resources that are
involved in the interpretation of the mind-body problem in Bergson's philosophy within the framework of the classical
historical and philosophical tradition. The matter concerns primarily such concepts as perception, memory, virtuality
etc. The necessity of involving the verb to graft is caused principally by the logic of the conceptual constructions of the
French philosopher. The author proves the necessity of a search for the new conceptual resources in Bergson’s text and
engages it to the interpretation of his philosophy, and in this regard involving the conceptualized verb to graft into the
Bergson’s mind-body problem. In Bergson’s philosophy and inter alia in “Matter and Memory” the conceptual
detailing is clearly traced. The mind-body problem formulated by Bergson fits into the general context of his doctrine
of the universe and life, and it also addresses such key concepts as duration (durée), intuition, and impetus (élan). The
conceptualization of grafting is intended first and foremost to express this integration.

Keywords: Bergson, to graft (se greffer), mind, body, memory, perception.
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СВІТОГЛЯДНІ ВИМІРИ ПАРАДИГМИ ТЕХНІКИ
ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ

Досліджуються парадигмально-світоглядні зміни у розумінні техніки за доби Відродження.
Розкрито зв'язок між конструюванням і функціюванням ренесансної техніки і світоглядом. Доведено, що
парадигмальна трансформація рефлексії техніки зумовлена кардинальною зміною світоглядних
універсалей і формування нової картини світу. Обґрунтовано думку, що розвитку техніки сприяли такі
світоглядні чинники: антропоцентризм, гуманізм, пантеїзм, Реформація. Принцип антропоцентризму,
що протистояв античному космоцентризму та середньовічному теоцентризму,стосується людини як
істоти мислячої, діяльної, могутньої в духовному та матеріальному аспектах, у тому числі, як творця
техніки. Художник, майстер поставав не просто як оформлювач матерії чи відтворювач природи, а як
автор ідей, творець нових форм. Принцип пантеїзму докорінно змінив середньовічну картину світу та
конституював нову – ренесансну, що ґрунтується на знеособленому розумінні Бога. Теософський
протестантизм, політична реформація також істотно вплинули на світогляд через ідею відродження
стародавньої мудрості та повернення до природи без одкровення. Отже, у Відродженні відбулася
глибинна трансформація мислення, яка мала вирішальне значення для становлення західноєвропейського
світогляду та формування техногенної цивілізації.

Ключові слова: техніка, парадигма, світогляд, універсалії, картина світу, Відродження.

Постановка проблеми. Техніка в сучасному житті відіграє важливу роль, тому філософія
звертається до рефлексії цього феномену. Словосполучення «філософія техніки» спочатку здавалося
неприроднім, тому що філософія – теоретична форма світогляду, а техніка від самого початку мала
практичне спрямування. Проте сьогодні важко заперечувати, що в основі появи, функціювання та
розвитку техніки лежали відповідні світоглядні настанови, та й сучасна філософія була б обмеженою
без осмислення цієї проблеми. Філософія, створюючи загальну картину світу, не може не зважати на
закономірності розвитку техніки, оскільки вона безпосередньо пов’язана з буттям людини,
суспільства, природи, пізнання, з основними тенденціями розвитку культури, особливо європейської.

Аналіз останніх досліджень. Аналіз публікацій, присвячених дослідженню техніки, свідчить про
відсутність праць, які присвячені філософській рефлексії впливу духовного життя, світоглядних
універсалей, що панували в епоху Відродження, на ґенезу, розвиток і функціювання техніки.
Авторитетні дослідники ХХ ст. аналізували вплив техніки на культуру, людину і суспільство
(Т. Адорно, А. Бергсон, Х. Ленк, Ф. Дессауер, Ж. Еллюль, Ф. Юнгер). Вплив техніки на сучасну
цивілізацію розкрили Е. Тоффлер, Ю. Габермас, Ж. Бодріяр. Про вплив людини на техніку писали
прихильники концепції органопроекції, серед яких – такі відомі філософи, як Е. Капп, П. Флоренський
та Л. Мамфорд. Низка сучасних публікацій присвячена проблемі впливу техніки на природу,
взаємозв’язку науки, техніки, виробництва [5], а також темі взаємозумовленості техніки й економіки.
Роблячи ставку на дослідження науково-технічного прогресу, О. Філіпенко здійснює періодизацію
розвитку науки і технічного поступу, виокремлюючи хвилеподібні та циклічні зміни в історичному
розвитку технологічного способу та перспектив розвитку техніки і цивілізації [21]. Та незважаючи на
значну кількість філософських праць, присвячених дослідженню техніки, лише частина їх авторів
приділяла увагу зворотному процесу, а саме впливу на техніку світоглядних універсалей. До числа
таких дослідників слід віднести Л. Мамфорда [13], В. Стьопіна, Л. Кузнєцова [19].

Виокремлення раніше нерозв’язаної проблеми. Дослідження історичного розвитку техніки
здебільшого зводяться до фіксації конкретних технічних винаходів чи науково-технічних аспектів
відкриттів. Такі дослідження техніки надають їй автономного характеру, проте розкривають лише
внутрішню логіку розвитку, без урахування світоглядного чинника. Тому дослідження цієї
проблеми важливо доповнити зворотнім впливом людини, суспільства, культури на розвиток
техніки, пов’язуючи його з культуротворчими, світоглядними процесами, що відбувалися в різні
епохи. Звертання до історичних парадигм і моделей розвитку техніки дозволить зрозуміти логіку
історичних зрушень у сфері технічного розвитку та його філософських експлікацій.
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Формування мети та постановка завдання.
Мета дослідження – з’ясувати особливості ренесансної парадигми техніки, пов’язавши

історичний розвиток техніки зі світоглядними змінами, які відбулись у добу Відродження.
Завдання: визначити ренесансні світоглядні універсалії, що детермінували картину світу в добу
Відродження; виявити причини трансформації та специфічні риси ренесансних уявлень про
техніку, її суть і культуротворчі можливості.

Виклад основного матеріалу.
Доба Відродження – це епоха розвитку ідей вільнодумства та гуманізму, які сприяли

розквіту всіх форм творчості, в тому числі технічної. Мислителі того часу, відроджуючи традиції
античності та поєднуючи їх з ідеями середньовіччя, створили нову картину світу. Базовими
принципами, які змінили смисл основних світоглядних універсалей ренесансної світоглядної
картини світу, були: антропоцентризм, пантеїзм, гуманізм, Реформація.

Принцип антропоцентризму, що протистояв античному космоцентризмові та
середньовічному теоцентризмові, зробив людину об’єктом філософської рефлексії, поставивши її
у центр космічного буття, розкривав її земне призначення. Віра в земне призначення людини, в її
здатність власними зусиллями здійснити земний героїчний подвиг знайшла відображення у
“Божественній комедії” Данте Аліг’єрі. Це перший гімн гідності людини, що відкрив шлях для
нового гуманістичного вчення про людину. Ренесансний гуманістичний рух – це форма протидії
феодальній ідеології, середньовічній схоластиці та християнським авторитетам. Гуманісти, які
відроджували античні ідеали, висунули як одну з головних цінностей творчу людину та
зацікавилися ремісницькою діяльністю, технікою загалом.

В Античності людина визначалася природою і від неї залежало лише те, чи діятиме вона
відповідно до своєї природи, чи відхилятиметься від неї. У Середньовіччі людину вважали
обмеженим господарем над природою, бо справжнім творцем світу і самої людини в християнстві
є Бог. У Відродженні відбувається звільнення від християнського (середньовічного) трактування
людини і «в міру секуляризації релігійних уявлень людина стає на місце Бога: вона сама свій
власний творець – вона владика природи» [2, с. 16].

Для епохи Відродження людина – це істота, яка здатна творити саму себе. Людині не
потрібно нехтувати своїми природними бажаннями і потребами. Лоренцо Валла у трактаті “Про
насолоду” виступив проти аскетизму, вказуючи на протиприродність чернецтва та важливість
тілесного благополуччя для життя людини. Виходячи з особливого статусу людини у світовій
ієрархії, Піко делла Мірандола висунув тезу про свободу людини як творіння Божого,
“невизначеного образу”, яка нічим не обмежена, зобов’язана визначити свій образ за своїм
рішенням для того, щоб «вільний і славний майстер» сформував себе самостійно [див.: 15, с. 319].
Бог не дав людині ні певного місця у світі, ні обов’язків, ні образу, щоб «і місце, й обличчя, і
обов’язок» людина обрала «за власним бажанням, згідно зі своєю волею і своїм рішенням» [15,
с. 319]. Завдяки свободі волі можлива творча, в тому числі технічна участь у перетворенні світу.

Характерним для світогляду епохи Відродження є дослідження людини в її земному образі,
а не лише в межах відносин з Богом. Центром світобудови формально залишався Бог, але головну
увагу приділяли не йому, а людині. Людина Відродження – це творча, діяльна особистість, яка
виявляє себе у політиці, мистецтві, науці та техніці. Проголошуючи, що людина вільна й нічим не
обмежена у своїх вчинках і помислах, Марсіліо Фічіно вважав людину повноправним господарем
природи, від волі якого залежить усе, що його оточує. Шарль де Бовель вважав людину центром
усіх речей, дзеркалом природи, яке не тільки відображає світ, ай й перетворює його. Леон-Баттісто
Альберті підкреслював велич людини, безмежність її можливостей і прагнень. Мислителів доби
Відродження об’єднувало трактування людини як істоти мислячої, діяльної, потенційно
всемогутньої в духовному та матеріальному аспектах.

Натурфілософська думка мислителів Відродження (М. Кузанський, Л. да Вінчі, Б. Телезіо,
Дж. Бруно, Т. Кампанелла та ін.) була зорієнтована не тільки на людину, а й на по-новому
витлумаченого Бога і світу. Характерною рисою натурфілософії Відродження був пантеїзм, тобто
ідея взаємопроникнення природи і Бога. У містичному пантеїзмі (М. Кузанський) Бог поставав як
“нескінченний максимум”, якого наближали до природи як “обмеженого максимуму”. Бог
занурюється у світ, зберігаючи свою відособленість. У натуралістичному пантеїзмі (Дж. Бруно,
Т. Кампанелла, Дж. Кардано, Ф. Патриці) Бог, будучи «нескінченим незримим абсолютом, дедалі
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більше зливався з природою, доки не став, по суті, її псевдонімом» [18, с. 476]. Наприклад, у
Дж. Бруно природа, універсум занурюється у деперсоналізованого Бога, тим самим природа
обожнюється. Бог співвічний світові та зливається з законом природної доконечності: «Буття Бога у
світі – не що інше, як буття світу в Бозі» [11, с. 241]. Радикально переглянувши уявлення про Бога,
світ і природу, принцип пантеїзму докорінно змінює стару середньовічну картину світу та створює
нову – ренесансну. Вона ґрунтується на пантеїстичному уявленні про Бога, який ніби розчинений у
природі: «Бог – усе в усьому», а не перебуває над нею як надприродний [див.: 10, с. 155].

М. Кузанський порівнює світ з величезною машиною, що не має жодного центру: «Машина
світу ніби має свій центр усюди, а свою окружність ніде, оскільки Бог – окружність і центр, позаяк
Він усюди й ніде» [10, с. 134]. Проте, називаючи світ машиною, філософ розуміє природу
органістично, а не механістично, як це буде у Новому часі. Космос він уподібнює організмові.
Маючи початок, космічний механізм не має кінця. М. Кузанський органічно поєднав у своїй
натурфілософії середньовічне теологічне вчення з гуманістичними новаціями епохи Відродження.

Природа постає уречевленим першопочатком усіх речей. Якщо Бог – нескінченна
актуальність, то природа – нескінченна потенційність. Вона здатна долати будь-яку границю,
будь-яку межу. Тому художник, майстер поставав не просто як оформлювач матерії чи
відтворювач природи, а як автор ідей, творець нових форм. Так, М. Кузанський вважав, що
ремісник, створюючи речі, не має перед собою першообразу, він творить, не наслідуючи природу,
а виправляючи її. Філософ наводить низку прикладів щодо винаходів у ремісницьких та вільних
мистецтвах. Наприклад, людина збагнула «як поповнити брак світла запаленою свічкою», а
«слабкому зору допомагає окулярами» [9, с. 327] Люди відрізняються від тварин тим, що вони
творчо доповнюють природу.

Леонардо да Вінчі вважав природу творцем людини, яка без природи не може існувати та
нічого без неї не може зробити. Людина може використовувати прості природні речовини,
створюючи складні речі, предмети, процеси, яких у природі ніколи не було і бути не може. У
міркуваннях Л. да Вінчі природа постає як творчий, діяльний первень, злитий з Богом, який постає
гарантом доконечності природних речей, явищ і процесів. Пантеїстичне сприйняття світу не було
містичним спогляданням, не пригнічувало творчу думку вірою, не породжувало потребу в молитві
та відчутті благодаті, а, навпаки, викликало допитливість, інтерес до наукового дослідження,
бажання пізнати світ і перевірити спостереження досвідом.

З поширенням середньовічної університетської освіти з’являються опозиційні до офіційної
схоластики течії, які отримують назву теософського протестантизму, або політичної реформації.
Вони істотно вплинули на європейський світогляд ХV–XVI ст. через ідею відродження стародавньої
мудрості «райського магічного знання» та повернення до природи без одкровення [див.: 8, с. 88].
Уже пізній середньовічній схоластиці були притаманні такі визначальні риси, як фінітизм (людина
у досвіді має справу зі скінченними речами та їхніми властивостями), квантифікація якостей (спосіб
теоретичного відтворення прихованих можливостей і процесів) та номіналістична деонтологізація
знання (звертання до досвіду). У філософії Відродження вони стають провідними.

Для формування парадигми техніки епохи Відродження важливе значення мав
фінітистський образ світу, який у розумінні та визначенні речей виходив не лише з Божественної
першопричини, а й з фінальної – людської – причини. Сираючись на свій розум і творчі здібності,
людина може створювати таку природу, яку сама забажає. Фінальна причина стає основною,
визначальною, оскільки Бог-Творець, створивши людину і поставивши її в центрі світу, вклав у
людей, що народжуються, «насіння і зародки різноманітного життя, і відповідно до того, як кожен
їх обробляє, вони виростуть і дадуть у ньому свої плоди. Обробляє рослинні – буде рослиною,
чуттєві – стане твариною, раціональні – зробиться небесною істотою, інтелектуальні – стане
ангелом і сином бога» [15, с. 319].

Мислителі доби Відродження проголосили людину “смертним богом”, “другим богом”, який
наслідує Бога у творчій діяльності. Якщо Бог створив світ, то людина творить культуру, вона
творить замість “царства Божого” царство людини. Франческо Патриці стверджував, що творчість
– це одержимість натхненням, завдяки якому творець виходить за межі реальності. Така думка
постає опосередкованим обґрунтуванням техніки, того факту, що людина перманентно виходить
поза межі природної реальності і створює технічну реальність. Але ренесансна творчість була
обмежена внутрішнім світом людини, це тільки самореалізація особистісних здібностей. Перед
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творцем ще не стояла мета перетворити зовнішню природу. Людина через свою діяльність
покликана сприяти творчості природи, виявляючи її приховані можливості, «природну магію» [17,
c. 17]. Дж. Бруно вважав природу внутрішнім майстром.

Віра людини у себе, у свої сили та можливості суттєво змінила настрій епохи. Орієнтація на
щасливе майбутнє (утопії Т. Мора і Т. Кампанелли) вселяла оптимізм з приводу того, що щасливе
життя можливе й на землі. Так, Т. Кампанелла у своїй утопії тісно поєднав встановлення
соціального порядку з розвитком техніки. Соціальна програма викладена філософом у праці
“Місто Сонця”. Править такою ідеальною державою Метафізик, який знає науки і ремесла. У
житті соляріїв, які ведуть філософський спосіб життя, що ґрунтується на діяльності людського
розуму, велику роль відіграють технічні винаходи різноманітних механізмів для сільського
господарства, пересування по воді та суші. Винайдені підзорні труби дають можливість побачити
приховані зірки, планети, а слухові труби – почути небесну гармонію. Філософ підкреслює у своїй
утопії, що заняття ремеслами слід розпочинати з раннього дитинства. Виявивши схильність дітей
до певного виду ремесла, їх водять «у майстерні до шевців, столярів, живописців та ін.» [7, с. 49].
Після закінчення навчання вони отримують посади в галузі тих наук чи ремесел, де досягли
найбільших успіхів. Важливе значення для нового соціального порядку, для гармонійного
розвитку людини, для «розвитку розумових і фізичних здібностей» має наявність вільного часу
[див.: 7, с. 70]. Вільний час отримується завдяки застосуванню техніки.

Сприйняття часу в ренесансній картині світу істотно змінилося. Незважаючи на те, що
механічний годинник було винайдено у Середньовіччі, наприкінці ХІІІ ст., вже на початку ХIV ст.
механічні годинники було встановлено у багатьох великих європейських містах. Уже тоді потреба
у точному часі була усвідомлена впливовими соціальними групами, які поступово відходили від
традиційного “біблійного часу”, контрольованого Церквою. В системі середньовічного
світосприйняття час усвідомлювався в природних, антропоморфних поняттях, а тому якісною
визначеністю часу були суб’єктивні моральні, емоційні та ціннісні характеристики, наприклад
“добрий” і “недобрий” час. У Середньовіччі час не був самостійною категорією, не був формою
існування світу. Сконструйований технічний механізм для вимірювання часу створив умови для
нового його осмислення. Час починають розуміти як одноманітний, уніфікований потік, що
поділяється на однакові безякісні одиниці. Завдяки механічним годинникам європейські міста
вперше починають «“відчуження” часу як чистої форми від життя» [3, с. 136]. Ремісники,
підприємці, купці, для яких час – це гроші, для функціювання бізнесу, майстерень потребують
вимірювання часу. Він стає мірою праці. У Відродженні не церковний дзвін, який закликає на
молитву, а бій годинників на міських ратушах регламентує секуляризоване життя містян. Час
набуває великої цінності, перетворюючись на суттєвий чинник виробництва.

Ренесансні мислителі закликали пізнавати земні закони та враховувати їх у своїй діяльності.
Критикуючи догматизм Середньовіччя, Мішель Монтень закликав розширити світогляд, повстати
проти рабства думок. Обмеженість пізнання окремої людини не є підставою вважати обмеженими
пізнавальні можливості всього людського роду, а тому незбагненне для одного покоління,
незрозуміле для однієї людини осягається іншими поколіннями і «те, що залишилося невідомим
одному століттю, роз’яснюється в наступному… моє безсилля не повинно приводити мене у
відчай, оскільки це лише моє безсилля, а не безсилля людства» [14, с. 269].

В епоху Відродження відбуваються важливі зміни у поглядах на науку, досвід та істину. На
думку Леонардо да Вінчі, мисленнєві речі, що «не пройшли через відчуття, порожні й не
породжують жодної істини, хіба що вимисли» [4, с. 107]. Виступаючи проти церковних
авторитетів, мислитель порушує питання про поєднання науки з досвідом – батьком будь-якої
достовірності та «істинним учителем» [4, с. 105]. Проте наукове знання не повинно зводитися
лише до досвіду. Досвід потрібно обґрунтовувати, тобто за досвідом повинно йти
розмірковування, яке має довести, чому цей досвід повинен відбуватися саме так, а не інакше.
Завдання науки – виявити зв’язки детермінації, і «хоча природа починається з причин і
закінчується досвідом, нам слід іти шляхом зворотним, тобто починати з досвіду і з ним
вишукувати причину» [4, с. 108].

До епохи Відродження домінуючими були абстрактні наукові теорії, які не співвідносилися
з практичними діями. Відповідно експериментальна частина в них фактично була відсутньою, а
наука мала умоглядний характер. Ініціатива поєднання науки з практичним досвідом прийшла
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знизу, від емпірії, від практиків, ремісників. Саме дослідження способу мислення ремісника
сприяло появі синтезу ренесансної науки (механіки, фізики), наближеної до практичних потреб.
Знаковим прикладом вияву поваги до мислення ремісника стали “Книги простака”
М. Кузанського, де простак-ремісник, ведучи з оратором (аналогія з Сократом) діалог про
мудрість, розум і досліди з вагами, вказує на хибність його думок, які перебувають у полоні
«застарілих пут» [12, с. 361].

Синтез науки і практики в епоху Відродження був зумовлений розвитком прикладного
знання. Сам розвиток «практичних мистецтв різного роду й осмислення їх у прикладному знанні»
не тільки розширив межі прикладного знання, а й створив потребу наукового осмислення
практики та поєднання її з науковими принципами [див.: 6, с. 88] Синтез практики і науки у
Відродженні відбувався особливо інтенсивно. Відповідно процес поєднання наукового мислення і
практичного досвіду сприяв докорінному перетворенню наук про природу, а прикладне знання
піднялося до наукового рівня.

В епоху Відродження звучав заклик мислителів до вивчення наук, а особливо математики,
бо книга природи написана “мовою математики”, природа діє у відповідності з математичними
законами. Математика передусім була необхідна для розв’язання практичних завдань, пов’язаних
з проблемами техніки. Так, італійський архітектор, художник, скульптор Філіппо Брунеллескі був
одним із перших, хто прагнув залучити математику та природничі науки на допомогу мистецтву і
техніці. Крім Ф. Брунеллескі, значних результатів у поєднанні науки і практики добився Леон-
Баттіста Альберті, який не був «практиком у строгому значенні слова, але він і не теоретик чистої
науки», він скоріше був експертом, консультантом і техніком з естетичним смаком [див.: 6, с. 96].
Мислитель, працюючи над прикладними завданнями, збагатив своєю діяльністю і науку, і
практику. В трактаті про архітектуру він намагався знайти чіткі математичні пропорції і на їх
основі сформулювати практичні технічні правила. Так, подаючи матеріал про вигляд будівель, він
звертався до математичних термінів, які перетворював на засоби проектної діяльності архітектора,
а геометричні поняття використовував для пояснення планування та розмітки ділянок для
будівництва. За допомогою математики діяльність архітектора ставала зрозумілішою, набувала
чітких та ефективних форм. Будучи вченим-енциклопедистом і архітектором, Л.-Б. Альберті
спробував на основі античних і середньовічних досягнень теоретично осмислити попередній
емпіричний досвід у сфері техніки та мистецтва. Він намагався застосувати теоретичні схеми до
ремісницької практики. Для того, щоб знайти, виокремити й описати в ремісницькій діяльності
ситуації, які потребують наукового пояснення, Л.-Б. Альберті активно збирав емпіричні факти. Він
дізнавався у будівельників, ковалів, корабелів, шевців та ін. ремісників, «чи немає у них якихось
особливих секретів, що застосовуються виключно в цій майстерності», для подальшої постановки
завдання та наукового пояснення через відомі теоретичні знання [див.: 1, с. ХХХIII]. Звертання до
ремісницької діяльності в епоху Відродження пояснюється тим, що іншого джерела для отримання
емпіричних знань не було. Емпірична наука лише зароджувалась, і заслуга художньо-технічної
інтелігенції полягала в зборі фактів у всіх сферах практичної діяльності, систематизації та
підведенні їх під теоретичні уявлення. Тим самим у ремісницьку діяльність впроваджувалися
наукові принципи. Це перші кроки зародження інженерії.

Небувалий інтерес до наукових (математичних і природничих) проблем був зумовлений
практичними завданнями у галузі архітектурного, іригаційного, фортифікаційного, дорожнього
будівництва. Видатними постатями художньо-технічної інтелігенції, крім Брунеллескі, Альберті,
були Мазаччо і Донателло. Вони не сприймали університетську науку і водночас не належали до
літературної інтелігенції. Їхня діяльність і творчість характеризується як синтез мистецтва,
техніки і науки, теорії і практики. Їхня фаховість не була диференційованою, а носила цілісний,
теоретико-практичний характер. Кожен з них був одночасно живописцем, математиком,
інженером, винахідником, архітектором, скульптором, ювеліром. Вони надихалися «величезним
пафосом пізнання й оволодіння світом» і досягали великих успіхів у цьому [див.: 1, с. VIII].

У звертанні до математики «як найбільш достовірної з усіх наук» відобразилася загальна
тенденція доби Відродження – початку динамічного розвитку техніки, торгівлі, мореплавства,
пошуку точних методів дослідження природи [див.: 20, с. 40] Навіть ренесансне мистецтво
будувалося на ґрунті математики. Застосування математики стало характерною гносеологічною
особливістю становлення ренесансної експериментальної науки і техніки. Наповнення наук не
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тільки математикою, а й фізикою, перехід від конкретних предметних структур практики до
абстрактно-теоретичних здійснювався людьми, які поєднували наукову підготовку з інтересом до
практичних завдань. До них належали Леонардо да Вінчі та Галілео Галілей.

Ренесансний розвиток техніки сприяв зміні поглядів на роль і значення наукових знань з
математики та фізики для техніки і ремісницької діяльності. Нові ціннісні орієнтації формувалися
в результаті зусиль нового покоління вчених, інженерів-техніків, які зрозуміли, що трансформація
природних матеріалів здійснюється у відповідності з певними закономірностями, а тому
намагалися поєднати пізнання цих закономірностей з технічною діяльністю. Л. да Вінчі був одним
із тих мислителів, які збагатили світогляд Відродження ідеєю цінності мистецтва, науки і техніки.
Поряд з етичними питаннями, він осмислював естетичні, наукові (математичні та природознавчі) й
технічні. У поглядах Л. да Вінчі важливе місце посідали уявлення про майбутнє. Його світогляд
випереджав історичні межі тієї реальності, в якій він жив. Мислитель вивчав закони опору
матеріалів, гідростатики, тертя, започаткував теорію хвиль, заперечив можливість створення
вічного двигуна, передбачив такі сучасні винаходи, як автомобіль, аероплан, винайшов
пропорційний циркуль, механічний вертел, цілу низку машин: свердлову, прокатну, стругальну,
овальний патрон для токарного верстата тощо. Всі технічні винаходи і розробки Л. да Вінчі
супроводжував малюнками, ескізами. Допитливість живописця спостерігається у нотатках про
оптику, механіку, гідродинаміку і гідростатику. Йому притаманний пошук наукового пояснення
різноманітних явищ. За винахідливий розум і численні технічні розробки та проекти Л. да Вінчі
отримав звання не лише художника, архітектора, а й інженера (ingenarius ducalis).

Ще одним прикладом поєднання теорії та практики стало відродження та нове осмислення
праць Архімеда, які демонстрували взірці фізико-математичного підходу до природних явищ. На
відміну від Архімеда, який, дотримуючись пануючих ідеалів античної науки (відірваність від
експерименту), у своїх працях не показував явно своїх експериментальних робіт, Г. Галілей,
навпаки, головним критерієм наукової істини висунув експеримент. Він вдало поєднав
використання математичних моделей та обчислень з орієнтацією на експеримент. Це була
орієнтація на потреби техніки й обґрунтування істини досвідом. Попередні наукові дослідження
виходили з принципів «константності, незмінності самого об’єкта» [16, с. 64]. До Г. Галілея
дослідники практично не змінювали досліджуваний реальний об’єкт. Переконання Г. Галілея в
тому, що теорія задає істинну природу об’єкта, яка може бути виявлена не тільки у знанні, а й у
досвіді, що скеровується знаннями, дозволили вченому здійснити революцію у науці й техніці.
Роблячи ставку на експеримент, який передбачає виокремлення в реальному об’єкті ідеального
складника та переведення технічним способом реального об’єкта в ідеальний стан, Г. Галілей
дослідним шляхом вивчав об’єкти, які в реальній дійсності не існують. Він створював ідеальні
моделі, що обчислювалися теоретично й реалізовувалися технічно. Як виявилося на практиці,
майбутнє саме за такими ідеальними реальностями. Саме вони відкрили нову епоху в історії
людства – епоху інженерно-технічну, що спиралася на науку. А Г. Галілея, який розробив
принципи механіки, здійснив низку астрономічних відкриттів, можна вважати основоположником
природознавства не тільки епохи Відродження, а й Нового часу. Сконструювавши телескоп,
Г. Галілей виявив, що Чумацький Шлях складається з нескінченного скупчення зірок, описав
місячний ландшафт («гори» та «моря»), спостерігав за супутниками Юпітера тощо. Існуюче
органістично-гілозоїстичне трактування природи змінив на геометрично-механістичне. Г. Галілей
зміг усвідомити основні цінності та настанови ренесансної культури і використати їх для
теоретико-практичної організації та обґрунтування отриманих ним науково-технічних знань.

Отже, у добу Відродження відбулася глибинна трансформація епохального мислення, яка
мала вирішальне значення для становлення західноєвропейського світогляду людини та
формування техногенної цивілізації. Середньовічне виокремлення технічної діяльності як
утилітарної, прагматичної з-поміж інших видів активності людини в епоху Відродження не тільки
збереглося, а й посилилося. Саме в цю добу остаточно формується класичне розуміння техніки. Її
починають трактувати як штучні предмети, які використовують як опосередковуючу ланку між
людською діяльністю та природним матеріалом. Ренесансна зміна ціннісних орієнтацій сприяла
активізації соціально-економічного життя Західної Європи, зародженню капіталістичного способу
виробництва та привела до зміни пануючої середньовічної картини світу. Інтенція до відродження
античності та середньовічне трактування природи сприяли посиленню утилітарного ставлення до
природи. Ціннісна настанова на панування над природою виявила зростаючий вплив на розвиток
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технічного освоєння природи, сприяла усвідомленню неодмінності синтезу науки і техніки,
теоретичного та емпіричного знання. Технічні винаходи попередніх епох ґрунтувалися на
практичному знанні. В епоху Відродження прийшло розуміння, що можливості техніки можуть
значно збільшитися при застосуванні наукових знань, і навпаки – досягнення науки повинні
використовувати досконалий технічний арсенал. Синтез науки, техніки і мистецтва, теорії і
практики, розвиток виробництва та формування капіталістичних відносин сприяли становленню
наукового ремесла і відповідно прогресу техніки та включенню її у світоглядну картину світу.
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Summary
Tereshkun O. Worldview Dimensions of the Technological Paradigm in the Renaissance.

The article examines the paradigmatic and ideological changes in the understanding of technology in the
Renaissance. The connection between the design and operation of Renaissance technology and the Renaissance
worldview is revealed. It is proved that the paradigmatic transformation of technology is due to a radical change in
worldview universals, which led to the formation of a new picture of the world. The opinion is substantiated that the
development of technology was facilitated by the following worldview factors: anthropocentrism, humanism, pantheism,
the Reformation. The principle of anthropocentrism, which opposed ancient cosmocentrism and medieval theocentrism,
interpreted man as a thinking, active, powerful in spiritual and material aspects, including as the creator of technology. The
artist, the master appeared not just as a designer of matter or a reproducer of nature, but as an author of ideas, creator of
new forms. The principle of pantheism radically changed the medieval picture of the world and constituted a new -
Renaissance, based on an impersonal understanding of God. Theosophical Protestantism, or political Reformation, also
significantly influenced the worldview through the idea of reviving ancient wisdom and returning to nature without
revelation. Thus, in the Renaissance there was a profound transformation of thinking, which was crucial for the formation
of Western European worldview and the formation of the man-made civilization.

Keywords: technique, paradigm, worldview, universals, picture of the world, Renaissance.
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СТАНОВЛЕННЯ НЕОМІФОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО МАЙБУТНЄ

Становлення сучасних уявлень про майбутнє зумовлене декількома чинниками, серед яких
найважливішими є розвиток технологій та пошук нових ціннісних орієнтирів. Осмислення такої ситуації
породжує різні синтетичні концепції, в яких людина і технології взаємодіють на новому рівні. Трансгуманізм
виявив синтетичні тенденції пошуку моделі майбутнього людства. Головною рисою трансгуманізму є його
міфологічність, оскільки вихідні твердження, на які спираються теоретики трансгуманізму, мають не лише
науковий чи раціональний характер, а й власне синтетичний, що поєднує в собі можливе і бажане.

Ключові слова: майбутнє, неоміф, трансгуманізм, сучасні технології, філософія науки, цінності.

Актуальність дослідження. Сучасне суспільство знову опинилося в ситуації соціокуль-
турної “пастки”, пов'язаної з гіпертрофованою оцінкою смислів, цілей і результатів своєї
діяльності. Вперше це відбулося, коли цінності Заходу були ототожнені зі вселюдськими.
Ігнорування цивілізаційного характеру діючих цінностей призвело до безлічі конфліктів, значного
напруження в різних регіонах світу, зниження ролі відповідальних міжнародних організацій і
поставило з особливою гостротою проблему діалогу культур. Вдруге ця пастка формується в наші
дні – в контексті нового історичного проекту. Дослідники А. Андреєв і Т. Кузнецова зазначають,
що «історичні проекти – це не просто якісь теоретичні конструкції, або якісь безпристрасні
прогнози, які описують хід історії. Їхня реалізація пов’язана з наявністю емоційно напружених
очікувань, які можна визначити як колективні мрії» [1, с. 298]. Побудова пастки пов’язана з
реальним просуванням і розвитком проекту, який у соціокультурному плані представлений
концепцією трансгуманізму. Особливість ситуації полягає у тому, що тенденції в мисленні і в
духовному складнику культури Заходу, які спираються на потенціал новітніх технологій,
переносяться на реальні практики світового співтовариства в цілому. При цьому, з одного боку, не
враховуються інерційність і стабільність східної культури, а з іншого – економічні та креативні
можливості Сходу тлумачаться в межах ідей трансгуманізму.

Ступінь розробленності пробеми. Реалії трансгуманізму – це та сфера, про яку фантазувати
легко, мислити важко, а писати складно. Безумовно, трансгуманізм як соціокультурний та
ідеологічний проект має певні філософські передумови, які пов’язані з проблемою людського
буття. В інтерпретації цієї проблеми в сучасних умовах можна виокремити два шляхи. На думку
Н. Шиповської, «один із шляхів сучасної культури є шлях екзистенціальний, що поєднує
людяність із буттям. Однак ототожнення з буттям призводить до відчуття важкості буття, людина
звалює на себе тягар буття і йде слідом за А. Камю, приймаючи важкість абсурду буття, але
зберігаючи в собі гуманізм. Інший шлях – це шлях тих, хто не витримав труднощі буття, пішов як
від буття, так і від гуманізму, ставши на бік трансгуманізму. Трансгуманізм спокусив їх
псевдомогутністю, ілюзорною перевагою. Однак, відвернувшись від гуманізму, вони повернулися
до порожнечі, до порожнечі всередині (нелюдяності) і до порожнечі буття (безбуттєвості)» [2].

Ідеї трансгуманізму досить популярні в частині наукового і культурного співтовариства,
охоплюють молодіжне середовище, а також активістів громадських рухів, перш за все
екологічних. Саме ця частина соціуму зорієнтована на позитивно-конструктивну інтерпретацію
трансгуманізму. Разом із тим існують певні кола, пов’язані з елітою технополісів і військовою
наукою, які зорієнтовані на проективно-технологічний вимір трансгуманізму.

На думку В. Макарова, трансгуманізм визначається як «інтелектуальний і культурний рух,
який ставить за мету фундаментальне вдосконалення стану людини за допомогою прикладних
досягнень розуму, особливо за допомогою технологій усунення старіння і значного підвищення
інтелектуального, фізичного і психологічного потенціалу людей» [3]. Слід визнати, що сукупність
радикальних зрушень, які охоплюють науково-технологічну, соціокультурну та інформаційно-
психологічну сфери, створюють передумови для різних сценаріїв майбутнього людини.

Наукове співтовариство і соціум опинилися перед спектром реальних проблем, розв’язання яких
і визначить майбутнє людини. Так, В. Будмаєв зазначає, що головним є не стільки «уявлення
максимально точної картини майбутнього, скільки формування такого ставлення до дійсності, яке
могло б позитивно вплинути на формування жаданого майбутнього» [4, с. 301].
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Основна частина. Суспільство змушене визнати, що класична схема, яка визначає вектор
часу (від минулого через сьогодення у майбутнє) втрачає свою винятковість, оскільки з’являються
і викликають інтерес саме його модифікації. Заздалегідь невідомо, як саме вплине майбутнє на
сьогодення і минуле, представлене рівнями системної ієрархії, які вже склались. Окремі
дослідники вважають, що у цьому випадку «передбачення віддаленого майбутнього обмежується
формулюванням ідеалу, який позначає загальні тенденції розвитку соціальної системи і глибинні
ціннісні орієнтири людської діяльності» [5, с. 263]. Усвідомлення подібних орієнтирів виявляється
найскладнішою моральною проблемою як для конкретних індивідуумів, так і для окремих
соціальних груп. Причина цього пов’язана з особливостями культурного прошарку, який
сформувався в умовах соціокультурних трансформацій. При цьому найвразливішою виявляється
сфера ціннісних орієнтацій сучасної культури. Вплив новітніх технологій на світоглядні настанови
людини, на думку І. Владленової «можливо, призведе до трансформації уявлень про сенс життя,
про життєві цінності людини, що актуалізується в антропологічній проблематиці» [6, с. 127].

Подібна проблематика неоднозначна, її можливості використовують як прихильники
позитивно-конструктивного підходу, так і адепти проективно-технологічного виміру
трансгуманізму. Протилежний напрям утілюється у проектах езотеричної філософії [див.: 7]. У цій
різновекторній проблематиці істотну роль відіграють цілі. Формування і постановка цілей завжди
безпосередньо чи опосередковано співвідноситься з цінностями, які санкціонують діяльність. Так,
окремі дослідники вказують, що «конкретні акти діяльності явно чи неявно завжди узгоджені з
цінністю. Цінності системно взаємопов’язані. Вони утворюють складну систему з багаторівневою
організацією» [8, с. 259]. У подібній системі існують концептуальні прогалини, які дозволяють
переходити до реалізації різних стратегій. На думку І. Владленової, «західна стратегія маніфестує
перемогу над людською сутністю, над духовною природою і тілесною організацією людини. Мета
стратегії: перевершити людську природу, знайти надздібності без зусиль» [6, с. 125]. Така стратегія
переростає у певну ідеологію. Справді, є достатні підстави трактувати трансгуманізм як ідеологію
глобальної еліти.

Трансгуманізм, безумовно, несе риси якоїсь нової ідеології, яку пропонують адепти
людству, що зневірилось у власних можливостях. У такій ідеології простежуються сліди злиття
позитивної євгеніки в дусі ідей Ю. Габермаса і відповідних ідей космізму. Водночас сучасній
спільноті вона подається в утопічному “забарвленні”, прикриваючись традиційними цінностями.

Дослідники виокремлюють такі базові цінності трансгуманізму:
- пізнання – процес вільного доступу до інформації і досвіду з метою отримання багатства,

характер якого визначається естетичними цінностями;
- заможність – стан, у якому максимально забезпечується свобода і пізнання, організовані

відповідно до естетичних принципів;
- свобода – спосіб сприйняття, при якому досягнення краси за допомогою пізнання і

багатства є першорядним і нічим не обмеженим;
- краса – принцип, згідно з яким цінності свободи, пізнання і багатства взаємодіють з

максимальною продуктивністю і мінімальними взаємними обмеженнями [див.: 8].
Твердження про те, що формується новий простір цінностей, досить спірне, оскільки в

технологічних практиках чітко виявляється відхід від гуманізму. Відмова від гуманізму здійснюється
під виглядом його заміни трансгуманізмом, який представляється як завершальна стадія гуманізму, що
ставить за мету подолання самої людської природи – недосконалої плоті та слабкої свідомості. По суті,
це означає самоліквідацію гуманізму, оскільки правом людини проголошується його модифікація до
такої міри, що сутність людського взагалі зникає. У цій модифікації виявляється тенденція до
реалізації Західної концепції надістоти, яка в історичному осмисленні пройшла кілька стадій: від
утілення образу в уявленнях міфів і легенд (образ Бога, напівбога, лицаря, богатиря) до істоти, яка
перевершила саму себе.

У технологічно-проектному плані цей процес передбачає якісні стадії: транслюдина і
постлюдина. Транслюдина, на думку І. Владленової – це “перехідна людина”, перший крок на
шляху до еволюції постлюдини. Транслюдина – істота, яка визнає можливість і бажаність
фундаментальних змін у своїй природі за допомогою передових технологій з метою посилення
фізичних, розумових і психологічних можливостей. Уявлення про транслюдину актуалізувалося у
трансгуманістичному світогляді, що заперечує ідею “повернення до природи” [див.: 6, с. 120]. При
цьому спочатку домінує ідея вдосконалення тіла, що спирається на можливості мозку в
координації тренінгу різних органів чуття, а потім виявляються переваги, на яких базується
впровадження передових технологій. Концепція трансгуманізму виходить з того, що якісне
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поліпшення тіла фактично стане початком нового етапу в еволюції. Принциповий імморталізм
(тобто прагнення максимально відтермінувати смерть за допомогою досягнень науки) – одна з
цілей і найважливіших характеристик трансгуманізму.

У певному розумінні можна вести мову про те, що трансгумнізм утілює уявлення про
надлюдське. При цьому називають ознаки трансгуманізму, до яких відносять: поліпшення тіла
імплантантами, безстатевість, штучне розмноження і розподілену індивідуальність.

Дослідники Б. Іманбердиєв і С. Касимов вважають, що для досягнення цих цілей
трансгуманізм пропонує:

- підтримувати розробку нових технологій, особливо перспективних (нанотехнологію,
біотехнологію, інформаційні технології, завантаження свідомості в пам’ять комп’ютера і кріоніки);

- орієнтацію на створення постлюдини, можливості якої будуть принципово відрізнятися від
здібностей сучасних людей (за рахунок генної інженерії, молекулярної нанотехнології, створення
нейропротезів і прямих інтерфейсів “комп'ютер-мозок”;

- протистояти ідеям і організаціям контртрансгуманістиного напряму (фундаменталізму та
іншим формам ідеологій антимодернізму і антипрогресизму) [див.: 9]. При цьому дослідники
обговорюють проблему технологічної сингулярності, яка полягає в тому, що технології стають
настільки складними, що перестануть бути доступними розумінню і прогнозом. Причини такої
ситуації полягають у:

- створенні штучного інтелекту, який перевершить за здібностями людський;
- реальності розширення людської свідомості та інтелекту за допомогою нейроінтерфейсів;
- імплантації хмарних технологій та чипів у тіло.
Внаслідок цього, дослідники доходять висновку, що «людина може взагалі перестати бути

людиною. Ідея досягнення безсмертя в цей час набула широкого поширення. Але насправді, якщо
людина буде безсмертною, вона перестає бути людиною, тому що велика частина наших цінностей
пов’язана з тим, що ми смертні» [10, с. 261]. Раніше людина розумна була водночас і людиною
генною. Вона була істотою, наділеною геном, а з розвитком технологій тіло людини може значно
трансформуватися [6, с. 130].

Ноосферна постлюдина (НП) – це розумна структура, що включає в себе кілька людей
(транслюдей), які інтегровані в єдину істоту, що володіє самосвідомістю, самоідентифікацією,
пам’яттю, бажаннями, волею та іншими якостями, які приписуються людській особистості.
Передбачається, що НП буде мати софт для синхронізації емоцій, чіпи для обміну емоціями,
інтерфейс мозку, різні сервіси для спільної роботи і для спільного прийняття рішень, програми
посилення штучного інтелекту кожної одиниці спільноти [див.: 11].

На думку Ю. Харарі, з’являються підходи граничного характеру, які начисто виключають
органіку, їхня мета – сконструювати повністю неорганічну істоту [див.: 12, с. 57].

У цілому прихильники трансгуманізму не заперечують можливості переходу людського
розуму в повністю віртуальний простір, злиття людського розуму і комп’ютера. На думку окремих
дослідників, це означає, що в кінцевому підсумку розвиток технологій, перетворень життя і
прискорення еволюційних процесів призведе до появи постлюдей – людей, змінених настільки, що
вважати їх людьми вже не можна [див.: 13]. Кінцевою точкою, звичайно, буде стан, далекий від
людського, – але дуже ефективний. Це буде технологічна сутність, екстрагована з людства, але та,
яка не обов’язково зберігає цінності сучасної людини. Прагнення служити системі найефективніше
стане рушійною силою [див.: 14]. Тож постлюдина в тій чи іншій версії – вже не людина. «Це
виклик не просто певним типам цінностей..., а тій основі, що закладена у всіх них» [15, с. 261].

У цілому трансгуманізм і постгуманізм, які подаються науковому і культурному
співтовариству як історичний проект, насправді виявляються сучасним неоміфом
глобального порядку. Весь його потенціал зорієнтований на те, щоб відторгнути, відокремити
(елімінувати) в людини свідомість і надалі перейти до глибоких маніпуляцій з нею.
Кардинальна проблема для людини і суспільства полягає в тому, що утворюється прірва між
технологічною сутністю і людською культурою. Своєрідною противагою ідеям
трансгуманізму останнім часом постає концепція Ю. Харарі, яку він послідовно розвиває у
своїй трилогії. Кінцеву мету своїх зусиль автор бачить у тому, щоб «підняти людей до богів і
перетворити Homo Sapiens в Homo Deus» [12, с. 30]. На шляху до цієї мети досліднику слід
вирішити кілька завдань. Серед них найбільший інтерес викликають такі:

- сформувати таку систему цінностей, в якій домінуватиме цінність людського життя як
найвища цінність сучасної культури;
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- здійснити демаркацію ставлення до життя і смерті в руслі запропонованої концепції та
сформованих раніше релігійних поглядів і філософських систем;

- розкрити сутність технологічної божественності в контексті технорелігій.
Західне співтовариство опинилось у пастці: з одного боку, відбувається формування і

поширення технологічного міфу, а з іншого – внутрішні бажання та інтенції визначаються змістом
інших міфів. На думку автора, «найзаповітніші бажання сучасної західної людини сформовані
міфами, які існували упродовж останніх століть: романтичним, націоналістичним,
капіталістичним і гуманістичним» [16, с. 143].

Разом із тим, у сучасному інформаційному суспільстві з’являються паростки неоміфов, які
виконують синтетичні функції. Виявляється ще один виток історичної спіралі й у дослідників
відкривається глибинне бачення ситуації. Тому можна погодитися з думкою Ю. Харарі, що «коли
аграрна революція дозволила заснувати багатолюдні міста і великі царства, люди винайшли нові
сюжети: про богів, вітчизни та акціонерні компанії, і ці нові міфи об’єднали людей у суспільство»
[16, с. 129].

Нинішній соціум опинився під впливом протилежно спрямованих тенденцій, які в
підсумку змінюють ракурси розуміння смислу буття, соціокультурних процесів та історичних
колізій. На думку Ю. Харарі, інверсія розуміння історичних передумов культурної еволюції
полягає у переході від тези «люди переходять до осілого способу життя, будують село, а коли
настає достаток, то в центрі його зводять храм», до протилежного – «перш за все, можливо,
будувався храм, а вже потім навколо нього виростало село» [16, с. 115].

Однак питання не про пріоритети матеріальних чи духовних чинників культури, а про
трансформації самого буття. Перш ніж аналізувати подібні трансформації, слід усвідомити реальні
зрушення, які відбулись у житті сучасного соціуму. Ці зрушення пов’язані з тим, що традиційні
регулятиви суспільного буття (ідеологія, релігія, мораль) відходять на периферію, а на перший
план виходить модернізований міф. Тому слід звернути увагу на сучасний статус і потенціал міфу:

- міф у своїй іпостасі неоміфу стає визначальним чинником суспільного буття, тобто
визначає зрушення у різних сферах;

- неоміф виявляє дві своїх межі: технологічну і духовну, які прагматично полярно
визначають майбутнє людини;

- найважливішою стороною як технологічної, так і духовної тенденції в неоміфі виявляється
її релігійне наповнення.

Висновки, до яких може прийти дослідник, багато в чому залежать від базових тверджень і
принципів. Тому аналіз концепції Ю. Харарі, яку він обґрунтовує у своїй праці “Sapiens. Коротка
історія людства”, дає якісний матеріал для розмислів.
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Summary
Forkosh S. Formation of Non-mythological Ideas about the Future.

The formation of modern ideas about the future is up to several factors, among which the most important are
those of the development of technology and the search for new values. Understanding of this situation touches upon
some various synthetic concepts in which man and technology interact on a new level. Transhumanism has shown
synthetic tendencies to find a model for the future of mankind. The main feature of transhumanism is its
mythological nature, because the starting points on which theorists of transhumanism are based are not only
scientific or rational, but also synthetic, which combines not only possible but also desirable.

Keywords: idea of the future, neomyth, transhumanism, modern technologies, philosophy of science, values.
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KNOWLEDGE OF GOD AS AN ESSENTIAL
CHARACTERISTIC OF THE VIRTUOUS LIFE

This article discusses and analyzes the concept of the knowledge of God (γνῶσις θεοῦ) in the Book of
Wisdom, chapter 2, verse 13 from the sociolinguistic and literary perspectives. The biblical author uses the phrase
“knowledge of God” to express the religious belief of a righteous person. This expression yields also a behavioral
meaning as a fundamental characteristic of the virtuous life of the just person. The Book of Wisdom or Sapientia
Salomonis, written by a Jewish author in Egyptian Alexandria between 30 BC – 14 AD, reflects both biblical
theological thought as well as a Hellenistic worldview. The author of the book teaches a younger Jewish generation
in Alexandria about their own tradition by using the intellectual achievements of the Hellenistic culture. Using the
expression γνῶσις θεοῦ the biblical author, even if he refers to the ethical-practical dimension of the
same philosophical discourse yet bases his speech on faith and not on gnoseology.

Keywords: Book of Wisdom, Bible, knowledge of God, ignorance of God, righteous person, Hellenistic
worldview, virtuous life

Articulation of the issue. In the Book of Wisdom, titled also as Sapientia Salomonis, the author
teaches his readers about the virtuous and wicked life. In particular, he claims that the fundamental
characteristics of the righteous person are “the knowledge of God” and a unique relation with God –
“God’s sonship” (Wis 2:13). This paper will discuss the meaning of the expression “knowledge of God”
in its historical context. The phrase is placed in the speech of the group called by the author as
“wicked/ungodly people” (Wis 2:1-20) who condemn the lifestyle of the just person and show animosity
towards two essential, according to the biblical author, characteristics of the righteous: “the possesion of
the knowledge of God” and his claim “to be a child of God” (Wis 2:13). This verse belongs to the first
speech of the wicked in Wis 1:16-2:24 where they criticize and deride the just person [27, p. 394]. To
study a passage from the Book of Wisdom also means to examine its contemproary context, namely
Hellenistic Egypt at the end of the first millenium BC and the beginning of the first millenium AD. A
majority of scholars agree that the terminus post quem of the book is the Roman conquest of Egypt by
Augustus in 30 BC. The usage of the term κράτησις, “might, power” in Wis 6:3 – a technical word to
indicate the beginning of the Roman dominion in Alexandria – also suggests this date. The reference to
the cult of the rulers who live far away in Wis 14:16-20, i. e. Roman rulers, also attests to the period after
30 BC as well as the allusion to pax romana in Wis 14:22 suggests dating the book within the period of
pax Augustea [14, р. 164; 33, рр. 21-22;]. Moreover, the resumpion of the lexemes θρησκεία, “religion,
worship” in Wis 14:18a, 27a and θρησκεύω, “to hold religious observances, observe religiously” in Wis
11:15b; 14:16b indicate religious practice. These terms were introduced by Herodotus to describe
Egyptian piety and their usage was taken up in literature to denote the religious practice of the worship of
Augustus. The introducation of the noun σέβασμα that indicates the object of worship in Wis 14:20b;
15,17b is datable to the era of Augustus, allowing also to date the year of 30 BC as terminus post quem of
the composition [14, рр. 130-131, 156-157; 30, р. 8]. As to the terminus ad quem the end of the Augustean
empire is proposed. So most of the scholars date the book to 30 BC – 14 AD.

Therefore, this paper aims at the sociolinguistic and literary analysis of the expression “to possess the
knowledge of God” in the Book of Wisdom 2:13a in its religious and cultural contexts. Even though the
author in his thought is very much indebted to biblical teaching, the Hellenistic worldview is embedded in
his writings as well. The objective of this work is to explore how the author, by describing the pivotal
features of the life of the righteous in Wis 2:13, uses the philosophical thought of the time as means to teach
about the faith to the younger generation of the Jewish diaspora in Alexandria. The Jewish youth born in
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diaspora were more interested in current philosophical trends than in the tradition of their ancestors. In order
to attract them it was necessary for the religious leaders in the diaspora to show the connection between the
philosophical thought and the biblical writings. As Momigliano observes about the apologetic Jewish
literature of that time: “A Hellenized Jew, willing or unwilling, in defending the spiritual patrimony of his
people, had to accept the value of the civilization that he had lived in. As much as ‘paganism’ might have
seemed to him to be immoral in religious practices and customs, the Greek culture could never be simply
rejected, because, dialectically, it forced discussion and disproof” [23, p. 64].

Analysis. So what was the conceptual context of the Book of Wisdom? First century BC Alexandria
is distinguished by a significant development of its intellectual life; in fact, the philosophical schools take on
particular importance in the city of the Ptolemies [13, р. 484]. On the one hand, this phenomenon was
possible because of the favorable attitude of the Egyptian rulers to cultural activities and, on the other hand,
due to the Mithridatic Wars many philosophers being forced to escape from Athens found their refuge either
in Alexandria or in Rome. As to the philosophical trends of this era, scholars point out skepticism as
prevailing thought, as well as eclecticism. Another feature that characterizes the thought of the time is the
discussion between skeptics and stoics about the possibility of achieving knowledge, and if for the former
this possibility is seen as something absolutely impossible to achieve, for the latter it is placed at the basis of
virtuous life [13, рр. 485-486]. This is the intellectual situation of Alexandria when the author of Sapientia
Salomonis launches his religious message to young Jews.

Now it is important to study whether a public statement about the possession of the knowledge of
God (γνῶσις θεοῦ) in Wis 2:13 reflects any philosophical influence not only on the linguistic level but
also on the conceptual one. Two articles by R. Bultmann [6; 7] and the monograph by J. Dupont [11] will
guide us in this endevour wherein both authors examine the group of lexemes that belong to the same
semantic field of knowledge in philosophical and religious literature. To begin with, Bultmannn notes that
the use of the terminology related to the knowledge of the divine is rare in the classical period. Moreover,
he states that it is the debate with the sceptics and epicureans about the existence of the gods that led to
the development of such terminology [6, pp. 120-121]. However, it is necessary to take into account also
those passages of the classical philosophers in which both the existence of the gods and the ability of
humans to reach the knowledge of the divine are discussed. Plato in Timaeus states: “now as for the
maker and father of the universe, to find him out is hard, and to speak of him, when one has found him,
before all mankind impossible” [24, Tim. 28c]. In Theaetetus the philosopher highlights another aspect
about the knowledge of the divine, namely the importance for the wise man to understand the nature of
the divinity and to try to imitate it during his life as far as possible [25, Theaet. 176c; 6, p. 116]. Even
Epicurus wonders about the existence of the gods by criticizing harshly what is commonly understood
about the divinity: “For gods there are, since the knowledge of them is by clear vision. But they are not
such as the many believe them to be: for indeed they do not consistently represent them as they believe
them to be” [12, Ep. ad Men. 123-124]. In his De Natura Deorum Cicero, referring to the epicurean
concept of the prolepsis, says that a human being possesses a natural faculty of reaching the knowledge of
gods once their existence is recognized [9, Nat. Deor. I, 44; 26, p. 224]. Moreover, speaking of human
nature, he refers to the stoic concept of human ability to obtain the knowledge of gods by observing the
sky: «First she (scil. nature) has raised them (scil. humans) from the ground to stand tall and upright, so
that they might be able to behold the sky and so gain the knowledge of the gods» [9, Nat. Deor., II, 140].
As Dupont pointed out, the general idea of knowledge (including that of God) implies ethical teaching so
much that it is considered in the “Hellenistic lists” as a presupposition of all the other virtues or, at least, a
building block of the virtuous life [11, pp. 384-393]. The expression that briefly summarizes the moral
teaching of the Stoa, according to Dupont, is that of Seneca: Deum colit qui novit [11, p. 384; cf. 29, Ep.
XCV, 47]. By observing the sky, a man derives the knowledge of gods and religious devotion derives
from this knowledge: “But what shall I say of human reason? Has it not even entered the heavens? Man
alone of all animals has observed the courses of the stars, their risings and settings. By man the day, the
month, the year, is determined. He foresees the eclipses of the sun and moon, and foretells them to
futurity, marking their greatness, duration, and precise time. From the contemplation of these things the
mind extracts the knowledge of the Gods—a knowledge which produces piety, with which is connected
justice, and all the other virtues; from which arises a life of felicity, inferior to that of the Gods in no
single particular, except in immortality” [9, Nat. Deor., II, 153]. Philosophy plays a fundamental role in
allowing humans to access the notion of the gods and, consequently, to lead a virtuous life. In his
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Tusculanae Disputationes Cicero affirms: “But as to philosophy, that is the parent of all the arts: what can
we call that but, as Plato says, a gift, or, as I express it, an invention, of the Gods? This it was which first
taught us the worship of the Gods; and then led us on to justice, which arises from the human race being
formed into society; and after that it imbued us with modesty and elevation of soul” [8, Tusc. I, 26, 64]. In
this regard, Dupont notes that philosophy must lead to the knowledge of gods which is followed by
virtuous life. In fact, the practice of virtue is based on the imitation of the gods, whose knowledge ends up
being an essential presupposition [11, p. 386]. The knowledge of the divine is a fundamental
characteristic of the wise person; in fact, by virtue of this knowledge, he lives virtuously since he feels
pushed to imitate the gods [8, Tusc. V,70]. Hence, from this brief excursus one may note how some
significant philosophers teach in what way one gets to know the divine: by rationally observing the
cosmos, and, as a result, this acquisition becomes the fundamental basis for living according to virtue.

At this point it is important to examine in what way the affirmation of the righteous person in Wis
2:13a to possess the knowledge of God is comparable with the analogous expressions of the Greek
philosophy. The close literary context of the verse allows us to grasp its religious connotation; in fact, the
author, in declaring his absolute pistis towards God, does not refer to any type of gnoseological statement on
which to base his ethics. By declaring that he possess γνῶσις θεοῦ, he demonstrates his own steadfast faith
as a presupposition and not as a specific analytical attitude of philosophy. However, the author himself in
Wis 13:1-9 does not entirely deny a human ability to come to the knowledge of God based on rational
research of the universe: indeed by observing the creation analogically, its beauty and its greatness, a human
being can reach the knowledge of the Master (Wis 13:5). In other words, as Gilbert points out, in this
passage “the biblical author implicitly recognizes the value of the ‘pagan’ methodology to prove the
existence of God, but at the same time he asserts that the nature of this God, they did not manage
to get to know” [14, p. 38]. For this reason, the author criticizes the results of those philosophical
investigations which in observing and admiring the charm of the universe (Wis 13:3-4) ended up venerating
the creation, considering it divine. This makes them like those who have not found God and do not know
him (Wis 13:1, 9), as well as those who practice zoolatria (Wis 12:27) or idolatry in general (Wis 14:22). To
sum up, the statements about the ignorance of God are placed in the religious-cultural context of the time in
which the behavior of the ‘pagans’ is well exemplified by the author in Wis 14:12-21, 23-28: because of
their ignorance their life is marked by “manslaughter, theft, and dissimulation, corruption, unfaithfulness,
tumults, perjury”. In other words, in the same vein with the philosophers the biblical author teaches that the
knowledge of God / the ignorance of God define the lifestyle of people.

Now let us return to the polemic between the just and his oppressors in Wis 2 and discern the identity
of the wicked. Notably, in their speech they do not present themselves either as atheists nor do they deny the
existence of God [20, p. 243]. Actually, in Wis 2:18 they ask for the words of the righteous to be verified by
the Lord. Most of the scholars agree with Weisengoff that identifies the wicked as apostate Jews in
Alexandria, without however excluding ‘pagans’; in any case, they cannot be epicureans, Sadducees, or
followers of Qohelet. In fact, the controversy does not focus on one or more philosophical currents, but
focuses entirely on the Law that regulates the life of the Jews. In addition, the author, in making the wicked
speak of their life project, shows both a profound knowledge of the Bible (Wis 2:1b, 2c, 4a-b) and that of
the philosophical thought and lifestyle of the time (Wis 2:2a, 6-9). Therefore, the biblical author by
describing the wicked reproduces the situation of the Jewish community of Alexandria rather than that of
Palestine [32, p. 40-65]. Furthermore, the righteous will rebuke the wicked for their immoral deeds that
contradict the Torah and παιδεία (Wis 2:12). In this passage, the term παιδεία means the education
according to the biblical principles that includes a special series of laws how to take care of the vulnerable
people (orphans, widows, poor and foreigners). The wicked by their maltreatment of the defenseless persons
show complete neglect of the Law (Wis 2:10; see also Exod 22,21-22.24; Deut 15,11; 24,13-15.17-19;
28,50; Is 1,17; 10,2; Jer 7,6; 22,3.16; PsLXX 71,2-4 [17, p. 49]. They themselves in the eschatological context
(Wis 5:7c) will say that they have not “recognized the way of the Lord”; this lack, in fact, is demonstrated
by their way of acting (Wis 2:6-12, 17-20; 5:6-7). Their sin lies in the falsification of the truths and in the
failure to observe the Law. Just as the lack of knowledge characterizes the life of the wicked, so in the same
vein the knowledge of God defines the conduct of the just, including his attitude toward other persons [17,
p. 42-43; 20, 243-244; 30, 187-188]. As far as the identity of the just person is concerned it should be
indicated that in Wis 2:13,(16),18 by the term “son / child” is described the righteous in a collective
dimension presenting the true Jews, those who are faithful to the tradition of their fathers. This conclusion
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derives from linguistic and literal indications: alternation of singular and plural to indicate pious persons
(Wis 2:12-20; 3:10,13-15; 4:7-14; 5:1-5 and Wis 2:22; 3:1-9; 4:15; 5:15-16), in other words, application of
synecdoche; the use of the term δίκαιος to designate the chosen people or pious persons in the history in the
third part of the book; see also Wis 10:6,20; 11:14; 12:19; 16:17; 18:20 [1, 206-210].

To conclude, the diatribe relating to “knowledge – ignorance” finds its exemplification in the way
of living either virtuously or wickedly. The same idea runs through the Greek-Hellenistic philosophy: the
knowledge of the divine defines the virtuous life and the ignorance defines the evil life. The author,
therefore, using the expression γνῶσις θεοῦ even if it refers to the ethical-practical dimension of the same
Greek diatribe yet bases his speech on faith and not on gnoseology.

EXEGESIS OF WIS 2:13a
He professes to possess the knowledge of God
ἐπαγγέλλεται
The verse opens with a hapax in the Book of Wisdom. This term, in fact, is used very rarely in the

LXX (13 times) and in all instances is put in the middle or passive: Esth 4:7; 1 Macc 11:28; 2 Macc 2:18;
4:8,27,45; 3 Macc 1:4; 2:10; Prov 13:12; Wis 2:13; Sir 20:23; PsS 7:10; 17:5. As far as the translations
are concerned, in three instances the same Greek word reproduces different Hebrew verbs: in Esth 4:7
ἐπαγγέλλω is used to translate ,ָאַמר “speak”; in Sir 20:23 to translate ,ַמְבִטיחַ  “cause to trust, make secure”;
in Prov 13:12 ἐπαγγέλλω is added by the translator in order to make the meaning of the Hebrew text
comprehensible [19, 503]. In all these passages, with the exception of Wis 2:13, the meaning of the term
is “to promise”. In the same way, the Vulgate translates this verb as promittit, “promises”; Peshitta, on
the contrary, has (from the verb √SBR which in pael stem means “to announce, declare, speak
publicly”) “announces, declares”. The lexicons and the dictionaries give various meanings to this word in
the middle voice: “to annouce, profess”, “to promise”, “to denounce”, “to require” (3, pp. 280-281; 21,
602). In Greek literature one finds this verb in the middle with the meaning “to proclaim, profess” and
from the context one notes that it is a statement placed ahead the others. It should be also noticed that
Philo of Alexandria uses the same word either with the meaning “to profess, announce” or “to promise”:
Heres. 124: “The sacred tribe of Levites profess (ἐπαγγέλλεται) this (scil. obligations)”; Migr. 37: “This
tree, in fact, promises (ἐπαγγέλλεται) not only nourishment, but also immortality”; Virt. 54: “it is declared
(ἐπαγγέλλεται) either for the service of God, or for the care of the people”; Spec. II 30: “when a woman
lives according to virtue with a noble spirit, the same spirit promises (ἐπαγγέλλεται) to take care of her by
pouring out the highest thoughts in her like a man”. With regard to the New Testament books one may
note that the meaning “to promise” prevails (for example, Mark 14:11; Acts 7:5; Rom 4:21; Gal 3:19;
Heb 6:13; Jas 1:12); there are only two passages where the identical term occurs with the meaning “to
profess” followed by the object of declaration: 1 Tim 2:10, θεοσέβειαν “piety”; 1 Tim 6:21, πίστιν
“faith”. For this reason, when we return to the use of ἐπαγγέλλομαι, the meaning “to proclaim, profess”
should be preferable to “to promise”. The immediate context determines such a choice, for here the point
is on the righteous man’s conviction and not on the general promises. In Wis 2:12-13 he reproaches the
impious and immediately after that there follows his exposition of what he proclaims; furthermore, the
wicked in Wis 2:17-20 place in relief the contents of the just person’s faith and express their desire to
prove if “his words are true”. Therefore, we may say that here we find ourselves confronted by a hero
who expresses his faith frankly and openly.

ἔχειν
Initially, it is necessary to point out a vast range of the meanings of the word ἔχειν, for example,

“to have”, “to possess”, “to occupy”, “to dwell in”, “to take care of”, “to hold”, “to have the possibility”
[3, pp. 331-334; 21, pp. 749-751]. As Hanse observes, by it two kinds of relation are expressed: “the first
spatial and the second legal, denoting possession. In the first case, we have the sense ‘to have in, on,
around, with or over one’, and in the second ‘to own, to enjoy, to have at one’s disposal’” [18, pp. 816-
817]. As per the occurrences of the same word in the LXX, the multiplicity of meanings is particularly
evident when this term is used to translate different Hebrew expressions and in order to make them
comprehensible to the Greek ear. For instance, an adjective ָהָרה, “pregnant” is translated by the phrase ἐν
γαστρὶ ἔχω , lit. “I have in womb” in Gen 38:25; the verb trusts” is translated“יְִבַטח  τὴν ἐλπίδα ἔχει, “has
hope” in Jer 17:5; “without wisdom” is rendered in Greek as τὸ μὴ ἔχειν αὐτοὺς σοφίαν in Job
4:21; feminine participle of the verbֶאת־ַהחֹוָלה  ָחָלה “to be sick” is translated τὸ κακῶς ἔχον, “having ill” in
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Ezek 34:4 [22, 586-589]. Besides the lack of uniformity of the translators of the Septuaginta, these
examples illustrate also how the same word can be located in manifold semantic fields.

In our case, the verb bears an abstract term “knowledge” that corresponds to its use in Classical and
Hellenistic Greek; nevertheless these expressions are not lacking in the Septuaginta as the indicated texts
illustrate. The examples with the expression “to possess knowledge” should be confronted: in Wis 1:7: γνῶσιν
ἔχει φωνῆς, “he possesses knowledge of the voice” (Lord’s spirit); Esth 4:17: σέ κύριε πάντων γνῶσιν ἔχεις,
“you, O Lord, possess knowledge of all”; 2 Macc 6:30: τῷ κυρίῳ τῷ τὴν ἁγίαν γνῶσιν ἔχοντι, “to the Lord
who possesses holy knowledge”; Hos 4:6: ὡμοιώθη ὁ λαός μου ὡς οὐκ ἔχων γνῶσιν, “my people are like as
if they have no knowledge, because you have rejected knowledge” (for the other abstract terms in construction
with ἔχειν see Gen 41:38; Jdt 8:15; 2 Macc 9:20). In general, we are dealing with the phrases by which a
person’s inner powers, their intellectual, spiritual, moral capacity are expressed; in sum, that something that
qualifies human beings, that something that every person has inside himself or herself. Therefore, the author
uses a typical phraseology of the Greek language and thereby communicates that something which the just
person enjoys as his own possession. Moreover, this “possession” is not “physical” in nature, but rather it is
manifested and made explicit in the exemplum vitae of the righteous person.

γνῶσιν θεοῦ
The same expression occurs one more time in Wisdom 14:22a where the author criticizes pagan

religions identified as: τὸ πλανᾶσθαι περὶ τὴν τοῦ θεοῦ γνῶσιν “to err about the knowledge of God”. In
other words, the same phrase is used to describe the modus vivendi of the righteous man, following upon
his knowledge of God, in contrast to that of the ‘pagans’ characterized by the absence of the same
knowledge. In the Book of Wisdom, however, there are passages where the author uses forms of the same
root or synonyms to put across the identical affirmation, the judgment or value concerning the knowledge
of God. Here are some examples: ἐπιγιγνώσκω, “to come to know, recognize” in Wis 5:7; 13:1;
αἰσθάνομαι, “to perceive, understand” in Wis 11:13; συνίημι, “understand” in Wis 3:9; θεωρέω, “to look
at, behold” in the Book of Wisdom signifies “to recognize” cf. Wis 6:12; οἶδα, “to know” in Wis 7:17;
13:1; 15:2,3; ἐπίσταμαι, “to know, understand” in Wis 9:9 [4, pp. 22-26].

Excursus in the Old Testament. It may be helpful to provide an excursus to the world of the
Hebrew Bible in order to illustrate the meaning, connotation and dimension of the Hebrew term יַָדע “to
know” [1; 4; 10; 22]. Even if the term is used firstly to indicate the result of cognitive-intellectual activity,
yet its usage is not limited to the sphere of speculative knowledge. The polyvalence of the word, in fact, is
strictly connected to the concept of the central role of the heart in the intellectual, emotional, moral and
spiritual life of a person, for example, Exod 7:23; Lev 19:17; Deut 8:5; 1 Sam 9:20, 25:31; Ps(s) 104:15
[11, p. 37]. Hence “to know / to possess knowledge” can have various meanings: the knowledge based on
video-audio perception: “there was no one that saw, and no one that knew” in 1 Sam 26:12; “when they
heard …, that saw, and they knew” in Neh 6:16; knowledge as a result of forces: “I and my heart went
round about to know, and to search, and to seek wisdom” in Qoh 7:25; knowledge as capacity to be
skilled in something “a man skilled in hunting” in Gen 25:27; “he did not know how to read” in Isa 29:12;
knowledge as a sphere of interest: “he had no concern about anything but the food” in Gen 39:6; “know
well (i.e., take care of) the condition of your flocks” in Prov 27:23; the sexual dimension: “and Adam
knew Eve his wife, and she conceived” in Gen 4:1 [4, pp. 461-468].

As to the theological meaning of the expression, one may find the corresponding expressions
regarding the Israelite religion in the context of the Lord’s intervention in the history of the chosen
people. It is suffice to recall some episodes of the Exodus where God saves the people from the
oppression of the Egyptians. In Exod 6:7 God says: “I will take you to be my people, and I will be your
God, and you shall know (γνώσεσθε) that I am the Lord your God, who has brought you out from under
the burdens of the Egyptians” (see also Exod 7:5,17; 8:6,18; Exod 10:2; 29:46; Deut 4:34-35). During the
war against the Philistines when David defeats Goliath we find a further demonstration of God’s
sovereignty above Israel. Before the defeat, in fact, David says to Goliath: “This day the Lord will deliver
you into my hand, and I will strike you down … and all the earth will know (γνώσεται) that there is a God
in Israel” (1 Sam 17:46). It should be noted that in the Bible when the author speaks about the relation of
Israel towards other gods it states that the chosen people do not know them. “Let us go and serve other
gods, which neither you (οὓς οὐκ ᾔδεις σὺ) nor your fathers have known” (Deut 13:7). The relations of
the other and idolatrous nations with the God of Israel are classified in contrast to the knowledge of the
Hebrews. The psalmist in supplicating the Lord says: “Pour out your anger on the nations that do not
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know you (τὰ μὴ γινώσκοντά σε), and on the kingdoms that do not call upon your name!” (PsLXX 78:6;
see also Exod 5:2; Jer 10:25; Dan 11:38). Some prophetic texts can provide help in finding out the
practical explication of the moral dimension of such expressions. In these texts, in fact, the lack of the
“knowledge of God” finds expression in the criminal actions of the people full of injustice. In the Book of
Hosea 4:1-2 one reads: “Hear the word of the Lord, o children of Israel, for the Lord has a grievance
against the inhabitants of the land. There is no faithfulness or steadfast love, and no knowledge of God in
the land; there is swearing, lying, murder, stealing, and committing adultery; they break all bounds, and
bloodshed follows bloodshed”. Another example of the same way of expression that bears moral
dimension one may find in prophet Jeremiah 9:2-5: “They bend their tongue like a bow; falsehood and
not truth has grown strong in the land; for they proceed from evil to evil, and they do not know me...
Heaping oppression upon oppression, and deceit upon deceit, they refuse to know me”. To know God
also means to know his ways, in other words, his plans toward humans who have to conform their proper
behaviour to God’s purposes. Isa 58:2 portrays how people not living according to Lord’s will still
pretend to know him. Indeed God does not require empty observation of the cultic norms, but requests
from Israel to take care of those in need. “They seek me daily and delight to know my ways, as if they
were a nation that did righteousness and did not forsake the judgment of their God; they ask of me
righteous judgments; they delight to draw near to God” (see Jer 5:4-5; PsLXX 94:10). On the basis of this
short excursus one may note that the expression γνῶσιν θεοῦ and its cognates indicate, on the one hand,
the religion of Israel based on the covenantal agreement, and, on the other hand, the ethics of Israel that is
based on the observance of God’s commands and is demonstrated by the relations among the individuals
of the same community [2, p. 123; 22, pp. 26-27].

With regard to the Book of Wisdom, it is important to put forward passages where the theme of
knowledge appears and to grasp the meaning of these affirmations. The study of these expressions will be
based, in particular, on the monograph of G. Ziener [34] and on the study of M. Gilbert [15] in which
these scholars analyze the theme of the knowledge of God in the Book of Wisdom. The scheme of the
itinerary will follow a descending focalization in which the knowledge of God is understood as a common
possession of the people of Israel (Wis 10-19), as a quality of the one who is a leader of the people (Wis
7-9), and as an expression of the life of an individual person (Wis 1-6). The need to concentrate upon the
personality of the just person as example of the one who possesses the knowledge of God and lives
according to it determines such a choice.

In the third part of the Book Sapientia Salomonis (Wis 10-19), one may note how the author,
recalling past events and confronting Egyptians and Israelites, points up the “mistake” of the former and
the “correctness” of the latter; in fact, the people of Egypt in contrast to Israel do not recognize the
sovereignty of the Lord [5, p. 109]. The author also, as was mentioned above, in this part of the book
criticizes any types of idolatry as ignorance of the true God. In his attacks against the Egyptians one may
note how the sage, describing the plagues that took place in Egypt, interprets them as punishment brought
about by the ignorance of God; in particular, their zoolatry determines that some castigations were
“executed” by means of animals (Wis 11:15), God’s creatures (Wis 11:17-20). Another passage that helps
us better comprehend this situation is Wis 12:27. The author recalling the castigations by means of
animals underlines the “tragic” situation of the zoolatrous: “For when in their suffering they became
incensed at those creatures that they had thought to be gods, and seeing that they were used to punish
them, they recognized (ἐπέγνωσαν) as the true God the one whom they had before refused to know
(εἰδέναι). Therefore, the utmost condemnation came upon them”. The other aspect of the plagues is its
educational objective: by means of the plagues the idolatrous came to comprehend that these destructions
serve to save the others (Wis 11:13b). This is a strong recalling of the Exodus moments that regard the
announcements about the salvation of the Jews and the recognition of God by the Egyptians (Exod
7:5,17; 10:2; 14:4) [15, p. 200-201]. In Wis 11:13b one finds the expression ᾔσθοντο τοῦ κυρίου, “they
perceived it was the Lord’s doing” that, as we have already noted, belongs to the proper terminology of
knowledge. As Scarpat notes it is used in connection with religious or moral judgment; for example, in
Prov 17:10: “A threat breaks down the heart of a wise man; but a fool, though scourged, understands
not”; see also Prov 24:14; Job 23:5; Isa 33:11 [31, p. 407]. By recalling the episodes after each plague and
particularly the crossing of the Red Sea, the author points to the recognition of the Egyptians of the
salvific role of the Lord towards Israel [15, p. 201]. In Wis 16 the author returns again to the theme of the
idolatry of the Egyptians and compares prodigious acts in the history of both nations: punishment for
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some and salvation for others. He underlines the ignorance of God, even more he states the fact that they
– ἀσεβεῖς, “ungodly” – refused to know God (ἀρνούμενοι γάρ σε εἰδέναι; Wis 16; 16ab; cf. Wis 12:27c).

Concerning the presentation of Israel, there is one example in Wis 15:1-3 (note also synonyms of
γνῶσις). In this passage the author describes the necessity to recognize God either in his government of
the world or in his relation with the people (Wis 15:1). This knowledge, indeed, determines also
behaviour “we shall not sin knowing (εἰδότες) that we belong to you” (Wis 15:2b). The reason for such a
connection is as follows: “For to know you (ἐπίστασθαί σε) is complete righteousness, and to recognize
(εἰδέναι) your power is the root of immortality” (Wis 15:3) [34, p. 24]. The author by using the phrase
εἰδέναι σου τὸ κράτος, “recognize your power” illustrates recognition of the royal power of God upon
Israel. Therefore, the author, by contrasting the history of two nations, points out two important moments:
1) people should recognize the only true God, the Lord of Israel, the sovereign of the world, 2) people
should be aware that God can intervene in history in order to defend his chosen people. Even more this
recognition is exemplified in the profession of faith declared by the people of Israel.

In the second part of Sapientia Salomonis (Wis 7-9), the author presents an example of the wise
king who knows that it is vital for him as the representative of the people to possess Wisdom. The
crowning moment of this section is found in Solomon’s prayer to God for the gift of Wisdom (Wis 9). It
should be noted that in this chapter – precisely in vv. 9-11,13,17 – there are expressions that refer to the
knowledge of God. Lady Wisdom is described as the one who dwells with God and the one who besides
the knowledge of works and creation (v. 9ab) also knows (v. 9c) what is pleasing to him. The same theme
is found in Wis 8:4a: μύστις γάρ ἐστιν τῆς τοῦ θεοῦ ἐπιστήμης – “for she is mystery of God’s
knowledge”. As Gilbert notes, this knowledge of Wisdom is twofold: “elle (scil. Lady Wisdom) connaît
les oeuvres de Dieu et elle sait ce qui lui plaît, c’est-à-dire (cf. Ba 4:1-4) ce qui est conforme aux
préceptes de sa Loi” [15, p. 198]. To be taken in consideration is the fact that the expression “what is
pleasing to you” in v. 9c is made specific in the following stich: “what is right according to your
commandments” (v. 9d). Lady Wisdom is considered as a treasure that helps humans to enter into
friendly relations with God through the gifts of education; see Wis 7:14. By her means a person reaches
the knowledge of God’s will – vv. 13a, 17a; that is why a wise king prays to obtain Wisdom in order to
know what is pleasing to God (v. 10d). The king’s desire to obtain Wisdom is tightly connected to his
mission; actually this is a conditio sine qua non to rule rightly. Solomon says: “Then my works will be
pleasing, and I shall judge your people justly and shall be worthy of the throne of my father” (Wis 9:12).
In this presentation, therefore, the practical aspect of the knowledge as a gift from God and source of just
behaviour of the king towards his people is underlined.

Conclusions. The context of Wis 2:13 suggests that the author uses the phrase “knowledge of God”
in its religious and behavioural dimensions. The wicked themselves recognize it: “because his manner of
life is unlike that of others, and his ways are strange” (Wis 2:15). They will test the sage in order to know
how gentle and patient he is (Wis 2:19bc). Any behaviour depends on the personal concept of the
meaning of life, in our case on the religious position. So, what does the knowledge of the just person
consist of? On the one hand, his knowledge of Torah and education (Wis 2:12) determines his conduct.
On the other hand, he is aware and proud of his privileged relation with God (Wis 2:13b; Wis 2:16d, 18a).
In Wis 2:16cd, 18b, 20b one reads about his trust in divine providence and God’s care of righteous
people, even if they are suffering and are persecuted. They are those whom the world considers
“unfortunate” and does not recognize that they are “in the hand of God” (Wis 3:1a). If they live with
virtue without sin, they will find their merited recompense from God. Thus a sterile woman is μακαρία by
means of her conduct (Wis 3:13), in the same way as the righteous eunuch (Wis 3:14); even premature
death is considered as God’s watching over his saints (Wis 4:7-17). In fact, the author says: “but the
righteous live forever, and their reward is with the Lord; the Most High takes care of them” (Wis 5:15).
Therefore, the γνῶσις θεοῦ that the just possesses and which was given to him as gift of Wisdom 9 has its
place in the daily life that consists in being faithful to the Law, in subjecting himself/herself to the will of
the Lord and in hoping in the rewards promised to the faithful.
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Анотація
Теслюк Г. Знання Бога як фундаментальна характеристика життя праведника.

Проаналізовано поняття пізнання Бога у Книзі Мудрості, глава 2, вірш 13 із соціолінгвістичної та
літературної перспектив. Зазначено, що для окреслення юдейської віри автор книги використовує фразу
“знання Бога” (γνῶσις θεοῦ), якою описується благочестива поведінка праведної людини. З’ясовано, що
книга Мудрості або Sapientia Salomonis написана єврейським автором в Олександрії єгипетській між 30 р. до
н. е. і 14 р. н. е. і відображає як біблійну богословську думку та традицію, так й елліністичний світогляд
автора та його середовища. Цією книгою навчається молоде єврейське покоління в Олександрії власним
юдейським традиціям, законам і приписам, використовуючи одночасно інтелектуальні досягнення
елліністичної культури. У статті доведено, що біблійний автор, вживаючи вираз γνῶσις θεοῦ, навіть якщо й
посилається на етико-практичний вимір того ж філософського дискурсу елліністичної епохи, все ж
спирається на духовний досвід віри праведника, а не на гносеологічні дослідження.

Ключові слова: Книга Мудрості, Біблія, знання Бога, незнання Бога, праведник, елліністичний
світогляд, доброчесне життя.
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THE MEANINGS OF CHRISTIAN SACRED
IN THE MODERN PAINTING CULTURE

The article will try to cover the issues of the transformation of sacred expressions from the common Christian
mystery (with an emphasis on painting material). The specificity of the establishment of the sacred as one of the
ideological basis is demonstrated not only in the activity of ecclesiastical and religious institutions, but also in the
works of contemporary artists, sometimes not directly related to church corporateness. The researcher points out that
currently, sacredness is not only a religious phenomenon. Therefore, the issues that are in one way or another related
to the sacred, reflect the key realities of the cultural phenomenon. The author takes into account the fact that the
transformation of the key canons of art in Christianity is obvious and historically motivated. It is fuelled by the
tendencies of the religious functioning in the secular-post-secular environment, as well as processes of informatization
and globalization. The article analyzes the works of the leading artists and architects working in the sphere of
Christian art and interprets the meanings of their artistic guidelines. Interdisciplinary coordination of Religious
Studies, Philosophy of Religion, Cultural Studies, Aesthetics and Social Psychology is implemented in the research.

Keywords: Christianity, religion, culture, sacredness, art, profane, symbol.

Problem statement and relevance of the research. The sacred is the heart of any cultural tradition
(and, of course, in Christianity). The sacred versatility covers both the denominational and non-
denominational spheres of a person's worldview. Therefore, it can be considered in the theistic scope and
the inspirational aspects can be theologically revealed, but it can also be interpreted as a category of
worldview experience and humanitarian knowledge.

In addition, today there is a dual position in the Christianity. On the one hand, for more than a
century, it has been influenced by the secularization peculiarities of the organization of society and the
value sphere, and on the other hand, Christian culture has not only been in the past but also it remains an
influential agent of socio-cultural dynamics.

And often art itself appears as an effective mediator between human religiosity and rhythms and
the semantic intonations of modernity. In this article, the author aims to interpret contemporary artistic
concepts of Christian art (and art that uses Christian sacral elements), to analyze the key trends in such
concepts, as well as their value aspects.

Analysis of the recent research and publications. The investigation is particularly based on
the use of the ideological potential of the classic works by E. Durkheim "The elementary forms of
religious life", where the author depicts the social nature of the human, and the morality and
religiosity as a way of understanding the world [4], as well as the investigation by M. Eliade on the
origin of myth and its impact on culture [5]. Some ideas of the following authors have been
considered in the research: in particular, those by S. Abramovich, who explores the aesthetics and
artistic system of church art, as well as its ideological symbolism [1]; O. Brodetskyi, and his research
of the phenomenon of ethical values in religions and their semantic interactions with art [2]; M.
Kozlovska’s ideas on the semantics of images and symbols in contemporary Ukrainian art (on the
examples of compositions by D. Boliakov and B. Nehoda) [6]; the fundamental works by V. Pushkar
on biblical themes in painting and their semantic meanings [9]; the monograph by M. Chikarkova,
where the current issues related to the genesis and functioning of the fundamental foundations of the
modern culture have been deeply considered through the spiritual, ethical, philosophical and
aesthetic discourses [3]; the ideas of the dissertation by T. Yaroshovets on the aesthetic functioning
of the sacred category in culture [10], and others.

Presenting main material. If we are talking about the Christianity, we must first and foremost
distinguish between a Christian culture that has evolved itself within the Church (that is, art involved in
worshiping and in ecclesiastical ordinance) and a culture that does not belong directly to church life, but
uses the images and meanings of Christianity.
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But even such an art is an element of religious culture. T. Yaroshovets rightly emphasizes that “the
sacred belongs not only to a religion but also to an art, culture in general, it is always related to the
ethical, aesthetic, ideological, political dimension of human being, and becomes a horizon for
understanding cultural practices in the age of globalization as one of the interpretive measurements of the
vision of human integrity, values of culture on the verge of their disappearance and reincarnation into
another” [10, p. 3].

Sometimes, there is a one-sided belief that a contemporary art (even the one that focuses on certain
Christian motives) is opposed to the deep spirit of Christianity. Undoubtedly, there is also the art that uses
sacred symbols not to strengthen faith, but to profane or ridicule the values that are important to the faith.
But such a line in the contemporary art is not common. This is just one of the trends. In both modern
aesthetics and postmodern aesthetics, there are many benevolent attitudes toward religion. In addition, as
O. Brodetsky emphasizes, “the more the religious traditions encourage the popularization not only of
dogmatic things, but also of the art of this religion, the more opportunities there are in this tradition to
crystallize and practically actualize the universal moral core of its doctrine, value synergy with a similar
resource of other religions" [2, p. 95].

For example, according to the modern era, sacred architecture is also transformed. In general, this
kind of aesthetic culture is a manifestation of the numinous, exalted, spiritual means of space, form, light,
colour, time, image, word as archetypes of the Absolute.

Y. Kryvoruchko speaks of the preservation of sacredness in architecture, even when in the temples
of antiquity “they no longer serve the cult” [7, p. 42], even more so when "we do not even know the cult
itself, as in ancient civilizations" [7, p. 42]. Sacred architecture is very diverse, and even in earlier times it
had inherent creative freedom and often openness to life search (because every new style in sacral
architecture was the result of experiment, creative overcoming of the established).

And nowadays, sacred architecture is even more able to dispense elements of canon with the rise of
imagination and creative experimentation. Therefore, the main challenge of the theory and aesthetics of
temple-building is the adaptation to the sacred world of changing concepts about the aesthetics of the
form and the size of the sense of space and rhythm itself inherent to the relevant epoch.

But the topic of contemporary transformations of sacred architecture is worth discussing in a
separate study. Immediately, more attention will be given to the picturesque features of the evolution of
Christian themes in art.

The Bible as “a shining example of organic unity in diversity” [9, p. 13] has always inspired artists
of all ages to create masterpieces with sacred content. Therefore, in this way, the history of painting is a
theological history. The History of Painting is a creative laboratory of theological interaction, overflowing
with visual lessons and presentations of ideas that can supplement or deepen faith (or, conversely, attempt
to make sense of its absence).

At the same time, artists are keenly aware of the need of something new, and their taste is
responsive to the loss of relevance by something already fully understood or exhausted in art.
Accordingly, they often take on the function of making appropriate changes in the field of depiction
of the sacred. And the Bible does not cease to be a source of inspiration, because the importance of
the life questions, discussed in it, is greatly confusing today. Artists of different genres and directions
have addressed the Bible. Their attitude to the significance of religion may be different, but biblical
motives are equally productive for the creativity of many of them. The resonances of religious
pathetics directly or indirectly affect some specimens of abstract art. For example, Malevich's “Black
Square” at the exhibition was placed in the corner, where they used to place icons at that time. V.
Lychkovach writes that the purpose of contemporary art works, that use sacred subjects, is the
opportunity “to experience the aesthetically-playing form of the modern metareligious experience
through the mysterious synthesis of artistic and sacred attitude to the holy day” [8, p. 105]. In
general, there are three types of the use of biblical subjects in contemporary painting: 1) direct
religious art, 2) art that uses religious symbols to understand better what the artist wants to convey,
and 3) anti-religious paintings that use the sacred to mock the religion.

Some adaptation of the biblical story to the trends and sensations of the respective eras is also
available in the art of the classics. For example, Rembrandt managed to show the inner world of the
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Baroque through the lens of biblical subjects. Both his works “The Descent from the Cross” and
“Ahasveros and Haman at the Feast of Esther” show the inner integrity and spiritual grandeur and at the
same time give the atmosphere not of some distant, legendary, «magic» era, but bring a sense of lively
event for the artist's contemporaries.

P. Bruegel, though deprived of his figures of individuality, has a certain mystery in his work,
in this way expresses the existential specificity of experiences and actions. In his paintings, we
encounter the Lord and Holy Mary, Christ and John the Baptist (for example, “The Adoration of the
Kings”).M. Caravaggio portrayed the sorrows and sufferings of the saints (“Crucifixion of Saint
Peter”, “The Entombment (Deposition)”) Also notable names are E. Gill, H. Matisse, J. Epstein, E.
Fink, G. Sutherland. They all created for the church in their time. Also worthy of note are S.
Spencer's works “Christ carrying the cross” A. W. Bouguereau (“Innocence”, “Repentance”, “Charity
(virtue)”).Also, we can find contemporary metamorphoses of sacral subjects in M. Chagall’s works.
He created a series of works combined with biblical themes and lithographs for the Old Testament
(“The Angel at the Gates of Paradise”, “Jeremiah”, “Solomon”, “Eve Incurs God's Displeasure”,
etc.). M. Chagall tried to interpret biblical images, holiness, and surrealism. S. Dali also did not
neglect the images and biblical subject.“Cristo De San Juan De La Cruz” reflects the embodiment of
metaphysical beauty in Jesus. Instead, the “The Sacrament of the Last Supper» embodies both dream
and reality, and hope and doubt. Here God is depicted in three characters: God the Father, God the
Son, God the Holy Spirit.

I. Glazunov's paintings are another type of work that should be considered. The work “The Return
of the Prodigal Son” was created in 1978, which aroused interest and discussion among the public,
because against the backdrop of the Soviet art at that time, the picture looked provocative. In this picture
the author tried to take the person to a spiritual, religious-oriented primal. “The Raising of Lazarus” is a
painting depicting Jesus as a protestor against a high-rise building and a church on fire. This is a clear
example of the transformation of sacred art into a new channel - not at all anti-religious, but rather
adapted to the needs of a modern man.

O. Roytburd, a Ukrainian artist, also conceived the biblical sacred meanings in his project Roytburd
vs Caravaggio. The Bible is the main symbol of Caravaggio's paintings. The artist referred to the
paintings of Caravaggio because the archetypes in contemporary art are not enough, they can be found
only in ancient art.

Researcher M. Kozlovska notes that the icon painter D. Boliakov, author of a series of images of
angels, stated that this theme is eternal and inspiring for many artists. If you touch upon this topic, you
feel that it is difficult to exhaust it to the end. “The paintings by B. Nehoda have a spiritual, associative
and plastic connection with the creative works of D. Boliakov” [6, c. 549].

The paintings of both artists are a philosophical reflection on Christian history, however, presented
through a romantic vision of the issue with elements of one's imagination and the union of the symbolism
of mythology borrowed from different cultural and historical contexts. D. Boliakov wants to create the
works of the most desirable fantasy, in the synthesis of sensuality and love, in which a religious, all-
powerful experience would be opened and the spirit would rise to the stars, where everything is kindness,
to God, to heaven; where imagination can soar with joy to unknown and distant worlds, where everything
is mystery and holiness. In paintings with angels, the spiritual problems of the artist find organic and
plastic expression” [3, p. 549]. And the works “The Splash of Love in Affection” and “The Angel with
the Dove” express the sacredness embodied through the philosophical and metaphorical vision of the
innermost values of life.

Of course, in the contemporary art arena, many artists show a spotlight on sacredness in the
traditional way and position themselves as Christian artists. In particular, it is F. Bissara-Fréreau, who
works mainly with sculptures, as well as in the genre of painting and stained glass (for example, the work
“The Legend of the Way”). These also include M. Boniface (“Foot Washing”), P. Koenig (“Good
Shepherd Resurrection”), M. Masselter - an abstract artist struck by the murder of seven Trappist monks
from the Notre Dame de l'Arilas Tihlas in 1996 by the Islamic terrorists (she included quotes from these
monks in paintings (for example, “Pieta”). So is P. Medina: among the biblical stories he has written are:
“The Burning Bush”, “The Annunciation”, “Christmas”, “Jesus with His Disciples”, “Crucifixion”
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(several times), “Entombment of Jesus”, “Holy Spirit”. N. Rusetska is a Ukrainian painter, icon painter
whose style is characterized by small, elongated figures.

There are even whole exhibitions dedicated to the comprehension of the sacred. For example, in the
summer of 2008 in Paris, at the Pompidou Art Center, was an exhibition entitled “Traces of the Sacred:
Relationships between Western Art and Spirituality of the Twentieth Century”. Among them, there were
such names as F. De Goya, B. Nauman, C. Boltanski, C. D.Friedrich, E. Munch, D. Hirst, G. de Chirico,
K. Malevich, P. Mondrian, M. Duchamp, A. Crowley, V. Kandinsky, A. Breton, A. Masson, S. Dali, M.
Ernst, H. Matisse, A. Warhol and others. According to the organizers, these artists share one metaphysical
anxiety - the anxiety of the collapse of the religious picture of the world. The attempt to find the non-
material through the material idea of Malevich, the architectural utopia of the Bauhaus school, the love of
archaism in Gauguin, and even the blasphemy of G. Bataille - are all imbued with the sacred. That is, this
exhibition traces back to God through the traces of art.

Also, since 2013, an exhibition of sacral works in the form of installations, painting, sculpture,
video art and performances has taken place in Lviv. In particular, the project carried out the
implementation of “Electronic Mass”. And since 2010 there is a gallery of contemporary sacred art
“Iconart” in Lviv, where there were works of O. Antoniuk, L. Skop, O. Kravchenko, S. Radkevych, P.
Gumeniuk icons on the glass of O. Lozynsky and other artists.

That is, in the art world, on the one hand, we are dealing with a dictatorship of form which
imposesby the modern mass taste, and on the other hand, with the autonomy of artistic expression. These
two vectors are meticulously encountered in the depiction of sacredness.

Not always is Christian art covered directly. In particular, in 2016, at the Museum of Biblical Art
an exhibition was held, where 44 artists were presented. In addition to the traditionally covered subjects,
it had quite interesting works. For example, portraits of C. Huck and G. Wingate are about ordinary life
things in the divine grace. And the mesh of book pages from pool design books, which were painted in
gold, shows baptism in L. Aldrich's vision. M. Fielding McCleary's collage “The Allegory of Feelings”
depicts a family – a father, a mother, a son and a dog, in the living room of a suburban home. At a
distance, it looks like it was created in a realistic style, but close up it is made entirely of small pieces
such as string, rope, glitter, foil, sticks, nails, glass and painted toothpicks.

This means that contemporary artists do not always paint icons or canonically reproduce Christian
tradition in their works. Instead, they creatively use its elements t show their ideas. But even such paintings
are often intended to bring into the experience of the viewer a spiritual force and a contemplative and
semantic atmosphere. However, there are also quite debatable works with elements of the sacred. Observing
them, we can wonder about the place of the boundary between freedom of creativity and blasphemy. Some
contemporary artists dealing with Christian subjects do so in a burlesque or destructive way.

The reason is that any art has some value and purpose. For example, with the contemplation of an
icon, everything is obvious, because, as S. Abramovych emphasizes, “it is not only an act of aesthetic
admiration, although aesthetic values in Christian culture play an important role. The contemplation of
the icon is, first of all, a prayer act in which the understanding of beauty goes into the understanding of
the meaning of beauty, and in this process the inner man grows and the outer diminishes” [1, p. 85]. And
what emotions do samples of the contemporary art cause? Surely not as described by S. Abramovich. A
certain guide in understanding the motivation behind the creators of such art may be M. Eliade's thought.
He argued that, regardless of the historical context in which homo religiosus resides, he or she believes
that there is a sacred that not only rises above the world but also manifests in it and makes it real. The
main difference from a non-religious person is that he or she denies the sublime and it happens so, that he
even doubts the sense of existence. The person considers themself “the sole subject and object of history
and denies any return to the Almighty” [5, p.125]. However, it should be understood that not always does
a non- religiosity lead to ridicule the religious values of believers. Much depends on the individual
preferences of a particular artist, and whether or not a believer is just one of the set of factors that
influences the content of his her art.
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To summarize, we note the following. As M. Chikarkova reasonably mentions, “culture always
develops between two poles, they are – sacralization and secularization, therefore they will both be
present forever in any era and in any society” [3, p. 52]. The modern society is pluralistic, and various
worldviews coexist in it. Moreover, even one and the same worldview is often pluralised in the forms of
expression, depending on the way particular individuals and communities who choose these forms see the
world and themselves in it. This concerns the art in its entirety, in particular, religious subjects. Therefore,
the interpretation of the sacred Christian meanings by the artists of today is not always aimed at
demonstrating and supporting Christian canonicity in its traditional forms. Nevertheless, such art still
raises the cultural and communication potential of Christianity today. Owing to the individuality of an
author's fantasy, it brings into the aesthetic space of the present an attention to religious topics, and
therefore, for religious studies such art is the subject of analysis and covers a religious topic to the
interesting sphere of anthropology and social psychology.
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Анотація
Лазоревич І. Сенси християнської сакральності у сучасному живописі

Досліджуються трансформації сакральних смислів у сучасному християнському живописному
мистецтві. Демонструється специфіка утвердження сакрального як одного зі світоглядних базисів не тільки
в діяльності церковних і релігійних інституцій, а й у творчості сучасних митців, часом не пов’язаних
безпосередньо з церковною корпоративністю. Дослідниця наголошує, що в умовах сьогодення сакральне є
не тільки релігійним феноменом. Тому проблематика сакрального, відображає ключові реалії феномена
культури. Авторка бере до уваги те, що трансформація ключових канонів мистецтва у християнстві –
очевидна й історично вмотивована. Її живлять тенденції функціювання релігії в секулярно-постсекулярному
середовищі, а також процеси інформатизації та глобалізації. У статті аналізуються твори провідних
художників і архітекторів, які працюють у царині християнського мистецтва, інтерпретуються смисли їхніх
художніх настанов. У дослідженні реалізовано міждисциплінарну координацію релігієзнавства, філософії
релігії, культурології, естетики та соціальної психології.

Ключові слова: християнство, сакральне, мистецтво, живопис, профанність, символ.
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РЕЛІГІЄЗНАВЧО-ФІЛОСОФСЬКА РЕФЛЕКСІЯ ЕКУМЕНІЗМУ
В КОНТЕКСТІ ПОСТСЕКУЛЯРНОЇ ПАРАДИГМИ

Здійснено спробу філософсько-релігієзнавчого аналізу екуменічної доктрини Католицької Церкви в
контексті постсекулярної парадигми, актуалізація якої детермінована потребою визначення її духу та
цілей, а також увиразнення практичних форм, методів і засобів її реалізації. Витлумачено специфіку та
провідні тенденції наукового дискурсу щодо демаркації структурно-функціональної природи екуменізму в
межах постсекулярної парадигми суспільного розвитку. З’ясовано ступінь наукової розробки
екуменістичної доктрини в її ідейно-богословському, еклезіологічному та соціокультурному виявах і
обгрунтовано соціально та суспільно-еклезіальну значущість практичної реалізації доктрини екуменізму як
формального аспекту суспільної місії Католицької Церкви доби глобалізації.

Ключові слова: екуменізм, постсекулярна парадигма, Католицька Церква, соціальна місія.

Актуальність наукового осмислення проблематики феномену екуменізму зумовлена
необхідністю визначення не стільки духу та цілей католицької церковної політики аджорнаменто,
що випливає з контексту еклезіально-ідеологічних стратегій Католицької Церкви, скільки її
практичної реакції на сучасні соціокультурні трансформації, що зародилися наприкінці ХІХ –
початку ХХ ст., а сьогодні є, по сутті, резонансними викликами глобального характеру,
здійснюючи всеохопний часто суперечливий вплив на формування і розвиток світового
культурного простору за умов глобалізації та постекурярної парадигми мислиння і способу життя.

У цьому ключі актуальність екуменістичної проблематики як складника доктрини
Католицької Церкви очевидна, а її науково-філософська об’єктивація має вагоме як теоретичне,
так і соціально-практичне значення.

Мета і завдання. Головна мета статті – комплексний релігієзнавчо-філософський аналіз
структурно-функціональної природи екуменізму в контексті постсекулярної парадигми
суспільного розвитку.

Для досягнення означеної мети окреслено такі дослідницькі завдання:
1) з’ясувати ступінь наукової розробки екуменістичної доктрини в її ідейно-богословському,

еклезіологічному та соціокультурному виявах;
2) витлумачити основний, зміст, провідні ідеї, морально-духовний та комунікативно-ціннісний

потенціал екуменізму;
3) обґрунтувати суспільну значущість практичної реалізації екуменізму як формального

аспекту суспільної місії Католицької Церкви епохи постсекуляризації та глобалізації.
Основний виклад матеріалу. Усвідомлюючи, що екуменізм – не панацея на шляху до

морально-духовного відродження суспільства й особистості, а надто – ж з огляду на стрімкі
процеси секуляризації, цілком виправдано розкривати його потенціал саме в такому контексті:
який його внутрішній морально-етичний, тобто ціннісний потенціал і які праксеологічні форми
екуменічного руху найефективніші у постсекулярну добу. На цьому, зокрема, наполягають
британські соціологи Б. Вілсон та Р. Кур’є. Перший, наприклад, переконаний, що екуменічної
єдності Церкви прагнуть лише в тому випадку, коли їхні соціальні інститути опиняються під
загрозою, а тому ініційовані ними процеси об’єднання є нічим іншим, як ознакою послаблення
впливу на соціум, у тому числі й через зменшення чисельності прихильників. Подібно оцінював
внутрішній духовний замисел екуменічного руху й Роберт Кур’є, який вважає, що екуменізм
постає як реакція на планомірні спроби витіснити Церкву (чи релігію загалом) на периферію
людської свідомості та індустріального суспільного буття [див.: 3, с. 219].

На наш погляд, такий підхід – доволі спрощений. Адже, ще на початку XX ст. низка
філософів, не кажучи вже про богословів, добачали в екуменізмі особливий вплив на
соціокультурні трансформації, наголошуючи на його внутрішньому потенціалі як новому імпульсі
розвитку християнства. Архієпископ Кентерберійський Вільям Темп, зокрема, зазначав, що
екуменічний рух є новітнім потужним явищем сучасної епохи, а відомий український філософ
М. Бердяєв писав, що успіх цього руху «передбачає нову еру в самому християнстві, нову й
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глибоку духовність» [2, с. 129-129]. У цьому ж ключі структурно-функціональну природу
екуменізму витлумачував і оцінював Р. Андрійовський, який так само стверджував, що
засадничими принципами екуменічного мислення та діяння є також рівність Церков –
рівноправних учасниць діалогу, їхня взаємна повага, довіра і любов [див.: 7, с. 57].

Екуменічна концепція від самого початку мала на меті консолідувати усіх християн,
незалежно від того, до якої конкретної деномінації вони належать, оскільки це важливо для
здійснення місійної та євангелізаційної діяльності. Вона повинна була знайти відповіді на
глобальні питання, фундаментальні для кожної доби й, зокрема, сучасної епохи постсекуляризації.
Серед тенденцій у межах християнства, що вплинули на постння екуменізму, можна виокремити
такі: створення нових позаконфесійних і міжконфесійних організацій у сфері місіонества;
християнська синергія в Африці та Азії в суспільній і євангелізаційній сфері; виникнення
міжнародних позаденомінаційних і конфесійних об’єднань. Натомість внутрішніми передумовами
цих тенденцій до об’єднання стали об’єктивні закономірності розвитку релігії. Власне, у цьому
контексті екуменізм саме й належить оцінювати як кінцеву спробу злиття різних віросповідань,
що є неодмінною передумовою розвитку будь-якої релігії.

Практичне втілення в життя ідей екуменізму засвідчує передусім усвідомлення того, що процес
сепарування між християнами зумовлений здебільшого зовнішньо-соціальними чинниками, а не
віросповідно-сотеріологічними твердженнями. Хоча, поза сумнівом, соціальні чинники так само часто
детермінували богословсько-догматичні дискусії, що ставали каталізаторами процесу “розділення”,
попри спільність орієнтації на євангельські істини. Під зовнішніми факторами розділення
християнства потрібно також розуміти соціально-культурні умови, а саме – розвиток технологій, які, з
одного боку, зруйнували стіни соціальної та культурної ізоляції, а з іншого – вплинули на зростання
соціальної гомогенності, зумовивши культурну інтеграцію в середині суспільних спільнот, а також
секуляризація, що призвела до кризи релігійних інституцій та обґрунтування важливої релігійного
плюралізму як складника релігійної свідомості сучасної людини.

Морально-духовна готовність до екуменізму серед окремих християнських громад є
ознакою постсекулярної налаштованості на релігійну практику з чіткою орієнтацією на настанови
постсекулярної філософії і теології. Тому варто глибше проаналізувати й обґрунтувати соціальну
значущість практичної реалізації екуменізму, що постає не лише як формальний аспект суспільної
місії Католицької Церкви доби постсекуляризації та глобалізації, а їх невід’ємний складник.

Стосовно появи стійких постсекулярних тенденцій варто зауважити, що їхнє формування
відбувається в надрах секуляризму. Принаймні на цьому наполягає, наприклад, Д. Узланер, який
висловив таку цікаву думку: Ф. Ніцше, якого важко запідозрити в симпатіях до традиційної релігії,
своїм постулатом про смерть Бога проголосив і смерть будь-яких абсолютних істин, а отже, й істин
науки та філософії, давши у такий спосіб зелене світло розвитку нового мислення, для якого
секулярне, раціональне, а також дихотомія релігійного і секулярного, віри і знання, розуму і уяви,
природного і надприродного, раціонального і ірраціонального тощо стають відносними. Іншими
словами, релігійному мисленню поверталося право на існування й, одночасно, виключалася
можливість його прийняття як єдино правильного. Це ставить нас в ситуацію, характерну для
постсекулярної культури, якій притаманні такі риси, як контроверсійність і суперечливість наслідків.
Але, певна річ, найбільший репутаційний вплив на ідеологічні модуси та світоглядно-ціннісні потенції
секуляризації мають саме соціальні процеси і те, що теологи називають “каїновою культурою”. І
справді, був засвоєний той факт, що економічна модернізація зовсім не обов'язково опосередкована
процесами секуляризації в тому чи тому суспільстві. Приклад східноазійських країн підтвердив, що
суспільство може бути економічно розвиненим, але на ньому не позначився вплив секуляризації.
Також стало цілком очевидним, що всеохопна трансформація інших культур, яка мала би ґрунтуватися
на підвалинах секулярності, закладених ідеологами Просвітництва, також не знайшла свого
підтвердження, хоча первісно її трактували саме як еволюційну й універсальну [див.: 5, с. 6-7].

Подібні трансформації відбуваються і в богословському дискурсі як православної,
католицької, так і протестантської церков. Ставлячи за мету орієнтацію на міждисциплінарність та
ідейний екуменізм, вони сприяють деструктуруванню методологічних обмежень у богословському
та релігієзнавчо-філософському дискурсах, що підтверджує не лише теоретико-методологічну
цінність екуменістичних студій, а й засвідчує соціально-праксеологічний потенціал екуменічного
руху як місіонерського служіння Церкви.
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Проте, свідомість християнина доби постмодерну інкрустує екуменічну релігійну
свідомість, де явно чи опосередковано виявляє себе ефективна синергія обміркування світського,
соціального, історично зумовленого в релігії, а також віросповідно-догматичного й
сотеріологічного, того, що наснажене Христовою проповіддю. Не торкаючись питання істинності
чи хибності вчення тієї чи тієї релігії, екуменічний рух ставить за мету налагодити діалог з іншими
релігіями. Звідси й починається демаркація екуменізму в його широкому та вузькому розуміннях.

Широким екуменізмом часто називають міжрелігійні відносини. «Широкий екуменізм, –
пише американський дослідник П. Фен, – розуміється як офіційний рух, який залучає християн до
діалогу з віруючими інших релігій – іудеями, мусульманами, буддистами, індуїстами,
зороастрійцями, даосами, конфуціанцями, джайністами, сикхами, синтоїстами, послідовниками
племінних релігій і таких нових релігійних рухів, як Церква уніфікації тощо – є відносно новим
феноменом» [2, с. 129]. З цього випливає, що екуменізм можна і потрібно також трактувати
передусім як рух за діалог і зближення між християнами і послідовниками інших релігій, що
особливо актуально постає в постсекулярну добу, свідками і творцями якої ми є.

Сам термін “постсекулярне” також має продемонструвати релігійним громадам публічне
визнання за функціональний внесок, який вони роблять у відтворення бажаних для суспільства
мотивів і духовно-моральних настанов соціально-економічних принципів виробництва та
споживання. З цього випливає, що у суспільній свідомості постсекулярного відбивається, швидше
за все, нормативне розуміння, що має наслідки для політичної взаємодії носіїв релігійниого і
нерелігійного світоглядів [див.: 10, с. 106].

Найвідоміший теоретик “постсекулярного” – німецький філософ Юрген Габермас. Він
вважає себе, як і Макс Вебер, «позбавленим релігійного слуху», але раптом (після 11 вересня
2001 р.) зажадав від світського суспільства нового розуміння релігійних переконань, які вже не
трактувалися ним як релікти минулого [див.: 11, с. 176]. Філософські конотації цього вченого –
справді важливі, зокрема й для увиразнення предмету нашої дискусії, тому ми до нього будемо
апелювати ще неодноразово. Та оскільки сам термін “постсекулярність” у буквальному
тлумаченні означає те, що “після секулярного”, треба трохи ширше окреслити його концептуальні
ідейно-смислові та практичні виміри.

Як відомо, зародження секулярних трансформацій відбулося в середовищі
західноєвропейського суспільства у XVII ст. і саме з добою Просвітництва асоціюється розвиток
філософських ідей, зорієнтованих на формування світського та раціоналізованого суспільства,
звільнення суспільної свідомості від церковного авторитету, автономізація політики, науки і
мистецтва. А тому, метою, яку поставив перед собою секуляризм, стала кристалізація і
конструювання нового типу людини, покликана постійно відкривати таємниці природи, оскільки
буде звільненою від “марновірства” й церковного догматизму внаслідок поступового і
невідворотного процесу вмирання релігії. Ще цікавішим цей процес був у Радянському Союзі,
який, спираючись на диктатуру більшовиків-комуністів, намагався сформувати особливий тип
людини – homo sovieticus [див.: 12, с. 132]. Звісно ж – на засадах атеїстичного світогляду.

За цих умов філософія і культура перебирали на себе “вакантну” функцію – формування
ціннісних орієнтирів, нав’язуючи суспільству нову систему ціннісних пріоритетів, обов’язковою
компонентою якої ставало ’культурне’ заповнення дозвілля: читання атеїстичної літератури,
ідеологічно-пропагандистської преси, культпоходи у кіно й театри, масові відвідування концертів,
ток-шоу тощо. Участь вірян у церковно-релігійному житті громади і навіть недільних
Богослужіннях більше сюди не вписувалася. Тому її або суворо забороняли, або, якщо дозволяли,
то лише тому, що хтось впливовий із цієї громади погоджувався на співпрацю зі спецслужбами і
партномеклаторою.

Певна річ, що за таких умов класичний католицизм не підходив для формування ідеальної
моделі поведінки індивіда, яку розцінювали як раціональну й економічну, а отже, більш
адаптовану до нових економічних трендів [див.: 9, с. 290]. Це – одна з головних причин ліквідації
УГКЦ і репресій проти її духовного проводу та рядового духовенства.

Вироблення імунітету, реакція на планомірну десакралізацію та науково-технічний процес
спонукали Католицьку Церкву взятися за обґрунтування та впровадження в життя політики
аджорнаменто у всій її структурно-функціональній поліфонії, що зумовило активізацію науково-
богословського дискурсу щодо цієї проблематики.
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Так, Арнольд Тойнбі у 50-і рр. XX ст. визначав секуляризацію вже як процес, що
відбувається у світовому масштабі, відзначаючи докорінні зміни у відносинах між Церквами і
релігіями. Для нього західна цивілізація інтегрує прогрес людства, але вже не як християнська, а
як постхристиянська, оскільки базується, як видавалося філософу, передусім на вірі в священність
людської особистості. А. Тойнбі стверджував, що інтеграція цивілізацій можлива, якщо не
переможе колективна емансипація (нації, держави тощо), котра пригнічує індивідуальність, що
своєю чергою приведе до втілення тоталітарних форм державності. Зокрема, за умови, що “вищі”
релігії «позбудуться нетерпимості й ідеї винятковості та визнають, що кожна з них представляє
лише якусь сторону божественної істини» [7, с. 211].

Натомість у Хосе Казанови зустрічаємо три змістові наповнення поняття секуляризації:
1) диференціація різних сфер від впливу релігійних інституцій і норм; 2) занепад релігійних вірувань
і практик; 3) маргіналізація релігії, перенесення її у приватну сферу. Перша дефініція виявляється в
житті у секулярному світі та в секулярну добу. Випливає ж вона із середньовічного християнського
розуміння латинського слова “saeculum”. У цьому широкому розумінні, на його думку, всі модерні
суспільства секулярні й, скоріш за все, залишаться такими у найближчому майбутньому. Друге
значення терміну “секулярне”, за Х. Казановою, означає те, що люди не є “релігійними” і такими,
що “практикують християнські звичаї чи обряди”, що становить самодостатню та ексклюзивну
секулярність, а третє – покликане передати історичне самоусвідомлення секуляризму як
підтвердження вищости модерного секулярного світогляду над первинними, релігійними формами
розуміння. За нашими спостереженнями, такому розумінню “секулярного” властива інтенція
активного відкидання релігії задля людського самоствердження та процвітання.

Яскравим прикладом інкорпорації секулярного мислення в суспільну свідомість є порядок
денний державних інститутів, який вони формують здебільшого секулярною мовою: громадська
мораль, державна влада, історична традиція, соціальні, політичні завдання в результаті утворюють
коло своєрідних понять-посередників, позбавлених будь-якого зв’язку з сакральним простором.

Прикметно також те, що секуляризація, як явище, в очах сучасних учених, знаходить свої
межі. Причому йдеться не лише про тимчасові межі, а й просторові. Так, Юрґен Габермас
підкреслює її локальність, застосовність класичного розуміння лише для країн-піонерів у процесі
християнізації Європи та Америки. Безумовно, характер західноєвропейської культури багато в
чому зумовлений секулярними процесами, що ще недавно відзначалися динамічністю та
всеохопністю на своїй “канонічній” території. Проте, на думку Ю. Габермаса, феномен впливу
секуляризації на суспільство – це, швидше, виняток, аніж правило. І це справді так, адже в тих
культурах, де немає досвіду секуляризації, схожого з європейським, подібні тенденції ми не
спостерігаємо. І хоча ідея про універсальність так званої культурної мови Просвітництва ще жива,
вона виглядає сьогодні як застарілий і нетерпимий до будь-якої культурної своєрідності
“імперіалізм” [див.: 5, с. 7], а мультикультуралізм, який безпосередньо вразив традиційну
культуру Європи, став ще одним каталізатором постсекулярного процесу. Поведінка різних
“чужих” спільнот, які підтримують і навіть демонструють свою релігійну ідентичність, контрастує
з пасивністю на їхньому тлі вже звичних місцевих представників християнства і не вписується в
секулярні уявлення про згасання релігії. До цього слід лише додати, що в цьому є вияв потужного
внутрішнього потенціалу католицького екуменізму.

Ефективний розвиток релігійної системи розкривається через усвідомлення того, чи
задовольняються сповна життєво значущі запити і потреби суспільства. Саме тому відомий
український релігієзнавець Анатолій Колодний пропонує вважати релігію “еволюційною
універсалією”. Рефлексуючи над факторами і мотивами вибору людиною тієї чи тієї форми
задоволення духовно-релігійних потреб, він доходить висновку, що обов’язково потрібно
враховувати той факт, що саме специфічна функціональнальна її здатність у конфесійному вимірі й
постає нерідко головним мотиваційним чинником цього вибору [див.: 7, с. 145]. Власне ця виняткова
функція релігії порівняно з будь-яким іншим суспільним феноменом уможливлює екстраполювання
методолігічної бази соціального прогнозування на релігійну сферу [див.: 8, с. 109].

Проте, за всієї очевидності процесів у сучасній суспільно-релігійній сфері, що жодним чином
не вписуються в колишні, секулярні погляди, на місце релігії в суспільстві та житті людини, єдиної
позиції серед дослідників щодо понять постсекулярного, культури немає і навряд чи коли-небудь
буде. Насправді, значна частина дослідників говорять про крах наукового обґрунтування
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секуляризації. Для підтвердження своїх узагальнень вони посилаються, в тому числі, на очевидну
сьогодні невдалу верифікацію ідей філософів, яких ще донедавна вважали мислителями першої
величини, зокрема, К. Маркса, О. Конта, Г. Спенсера, Е. Дюркгайма, М. Вебера, З. Фройда та інших.
Їх очікування поступового “вмирання” релігії, десакралізації людського духу не знайшли свого
втілення. Ф. Ніцше зі своїм “Бог помер” сам помер, а Бог – живе і, найперше, в серцях і розумі, в
тому числі й нічим не менших у своїх філософських візіях учених сучасності.

У пошуках точнішого визначення процесу секуляризації та змістового наповнення цього
поняття Ю. Габермас, навпаки, зазначає, що процес секуляризації ще не завершений, а тому це не
виключає збереження впливу і значимості релігії, що підтверджується її активною присутністю в
публічному просторі. Для цього, як вважає Ю. Габермас, слід шукати й запроваджувати у практику
ті норми поведінки, які характерні саме для постсекулярного соціуму. Сюди філософ відносить
дотримання права і моралі, заснованих на терпимості до існування різних релігійних груп,
забезпечення рівноправної участі в політичному житті представників як домінуючої в культурі
релігії, так і інших віросповідань, субкультур. При цьому і мультикультуралізм, і загрози релігійного
фундаменталізму, і відсутність єдності в суспільстві щодо місця релігії в публічному просторі
повинні підштовхувати зацікавлені сторони до діалогу заради досягнення соціальної стабільності.

Висновки.
Філософське та релігієзнавче осмислення екуменізму як релігійно-богословської ідеї, теорії та

практики єдності християн пройшло декілька активних фаз і має своїх як прихильників, так і
противників. Останні своє ставлення до екуменізму пояснюють негативним ставленням до релігії та
теологічного світогляду загалом. Проте найбільша кількість опонентів доктрини екуменізму саме там,
де відчувається брак міжцерковного діалогу, низький рівень суспільно-церковної свідомості, ідейно
обґрунтовані крайні форми конфесійного тріумфалізму, радикального сотеріологічного
ексклюзивізму, ксенофобії, де збереглися атавістичні претензії на вийнятковість у свідченні істини.

Екуменізм можна і треба розуміти як програму Католицької Церкви, яка покликана
відпрацювати філософію та богослов’я доби постсекулярності, окресливши у такий спосіб не лише
теоретико-методологічний інструментарій релігійно-богословського осмислення проблематики
секулярного та постекулярного, а й визначити праксеологічні форми збереження духовного
середовища, умов та можливостей релігійних практик для віруючих тощо. Відтак головним
завданням доктрини екуменізму є забезпечення сприятливих умов для забезпечення внутрішніх
духовних потреб представників не лише християнських спільнот і традицій, а й інших релігійних
меншин. Теорія і практика екуменізму – це спроба відповісти на ту перманентну кризу, яку
переживає сучасне людство, оскільки вони обґрунтовують і підтверджують конкретними
прикладами можливості використання релігійних смислів і традицій у сучасному
постсекулярному суспільному житті конкретного християнського соціуму чи людства загалом.

Та не всі релігійні інституції виявилися здатними зберегти свій ідейно-релігійний і духовно-
моральний вплив на постсекулярний соціум. За умов актуалізації постмодерної парадигми
суспільного розвитку навіть такій потужній і впливовій як Католицька Церква структурі не легко
зберегти роль арбітра у цих процесах, а надто ж, коли на сакральну сферу життя зазіхає не лише
матеріалістична філософія, а й наука, освіта і культура загалом.

На цьому тлі Католицька Церква як суб’єкт релігійного життя не лише зазнає суттєвих
трансформацій, а й формує розуміння, що вона – частина спільного життєвого простору багатьох
культур і релігій. Лише за умови прийняття цих реалій і обрання руху до певного об’єднання ідей і
концепцій у руслі єдиного шляху суспільства, вона здатна до здійснення своєї сотеріологічної місії в
сучасному світі і може мати вплив у розгортанні соціальних процесів у цілому світі.
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Summary
Kvik А. Religio-philosophical Reflection on Ecumenism

in the Context of Postsecular Paradigm.
In the article, there has been presented an attempt of religio-philosophical analysis of the ecumenical doctrine

of the Catholic Church, in the context of postsecular paradigm. The actualization of the paradigm is determined with
the necessity in defining its esssense and objectives, as well as in distinction of its practical forms, methods and
ways for further realization. The author has dwelled upon the specifics and main tendencies of the scientific
discourse on demarcation of the structural and functional essences of ecumenism, through the postsecular paradigm
of social development. There has been defined the level of scientific knowledge of the ecumenical doctrine in its
theologic, ecclesiologic and social-cultural representations, as well as presented the arguments for social and social-
ecclesiastical relevance of the practical realization of the ecumenical doctrine, the latter being the formal aspect of
the societal mission of the Catholic Church in the times of globalization.

Keywords: ecumenism, postsecular paradigm, the Catholic Church, social mission.
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ОРЕСТ НОВИЦЬКИЙ ПРО ВІДМІННОСТІ
РОЗУМІННЯ ЛЮДИНИ В РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКИХ

УЧЕННЯХ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

Проаналізовано антропологічні ідеї одного з найвидатніших представників Київської духовно-
академічної школи і першого професора філософії університету св. Володимира Ореста Новицького. На
підставі характеристики ним основних релігійних уявлень народів Стародавнього світу і філософських
учень конфуціанства, даосизму, буддизму, ортодоксальних шкіл Стародавньої Індії та провідних
мислителів античності показано, що еволюцію розуміння природи людини, її місця і значення в системі
світобудови мислитель розуміє як поступовий процес руху думки від первинних неясних уявлень про неї до
усвідомлення людини як вільної особистості, здатної відповідати за свої вчинки. З’ясовано, що важливими
факторами, які впливають на глибину філософського осягнення феномену людини, Новицький вважає
ступінь розвитку релігійних уявлень народу та спосіб його соціально-політичного життя.

Ключові слова: філософія, релігія, людина, душа, дух, особистість, свобода.

Актуальність теми. Філософія як квінтесенція духовної культури епохи постійно реалізує
себе через переосмислення проблем у контексті концептуальної дихотомії “традиція – сучасність”.
У зв’язку з цим філософська думка попередніх століть постає невичерпним джерелом смислів,
кожен з яких набуває нового значення в ту чи ту епоху. Для української думки таким безмірним
ресурсом є академічна філософія – один з найбагатших, але найменш досліджених пластів в історії
нашої культури. Орест Маркович Новицький – представник Київської духовно-академічної
філософії, творчий спадок якого поки що залишається невідомим сучасному читачеві й чекає на
ґрунтовне дослідження й справедливу оцінку.

Стан дослідження проблеми. Загальна характеристика творчості цього мислителя подана в
фундаментальних працях таких корифеїв історико-філософської науки, як Д. Чижевський,
Г. Шпет, В. Зеньковський, Г. Флоровський. Спеціальні ж дослідження його спадщини розпочато
лише наприкінці минулого століття. Зокрема, історико-філософській концепції вченого була
присвячена кандидатська дисертація Г. Апанасенко, предметом зацікавлення сучасних науковців
стали також його методологічні та психологічні ідеї, логіко-гносеологічна проблематика
(Н. Мозгова, М. Ткачук, І. Печеранський та ін.). Проте, поза увагою науковців поки що
залишається антропологічне спрямування його творчості. Незважаючи на те, що в Новицького
немає спеціальних праць, де досліджувався б феномен людини, ця проблема присутня у всіх його
творах та визнана ним як стрижнева в розвитку філософії і культури загалом (їх найважливішим
завданням, на думку філософа, є поступове здійснення ідеї людини).

Мета статті – аналіз антропологічних ідей Ореста Новицького в контексті його історико-
філософських досліджень.

Виклад основного матеріалу. Еволюцію поглядів на людину, усвідомлення її сутності,
місця і призначення в світі Новицький намагається простежити через аналіз основних
тверджень релігії та філософії різних історичних періодів. Осмислюючи форми стародавніх
релігій та їхній вплив на зародження філософських ідей, він звертає увагу на те, що вперше
місце і роль людини та людства в системі світобудови було визначено у віруваннях
Стародавнього Китаю. Розуміючи людину як поєднання неба і землі, в якому розумна душа є
носієм небесного первня, а тіло – земного, в них акцентувалося, що порядок у світі залежить
передовсім від того, наскільки вона дотримується закону неба. Виходячи з цього, для
збереження стабільності фізичного і морального порядку в світі, релігія стародавніх
китайців спромоглася сформулювати основну норму поведінки людини – принцип
утвердження в середині. Він вимагав дотримання закону неба, рівноваги і міри та уникнення
руйнівних пристрастей і прагнень. Зрозуміло, вказує Новицький, цей принцип ще не можна
трактувати як моральний, позаяк він передбачає механічну рівновагу і ґрунтується на
механічній основі, але ним було започатковано розуміння важливості моральної діяльності
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людини, усвідомлення нею значення своєї волі, неодмінності підпорядкувати її загальному
закону задля досягнення блага.

Аналізуючи розвиток антропологічних уявлень у контексті релігійних вірувань, Новицький
звертається до релігії персів. Важливим її досягненням він вважає розуміння людини як істоти, що
займає певне місце на полі боротьби божественних форм з матерією. Поєднуючи в собі душу та
матеріальне тіло з його почуттями, вона бере участь у цій боротьбі і покликана утверджувати
перемогу божественної ідеї, сприяти торжеству добра над матерією, як злом. Завдяки такому
тлумаченню людини і її місця в системі світових сил, наголошує філософ, перси досягли значно
глибшого розуміння моральної діяльності людини, яка розуміється вже не як спокійне
перебування в середині, а як істота, завдання якої – невпинна боротьба задля божественної ідеї.
Ще одним важливим моментом зороастризму філософ вважає пояснення людини як поєднання не
двох, а трьох частин – тіла, душі та духу, під яким розуміється божественний першообраз і
внутрішня сутність людини.

Вищий щабель, якщо порівнювати з попередніми релігіями, посідає релігія індійців,
переконаний Новицький: «Успіх релігійної свідомості в індійській релігії виражається тим, що
природа для неї це не тільки боротьба первня світлого і темного, ідеї і матерії; матерія тут цілком
підпорядкована творчій силі; природа не є і тваринно-органічним процесом життя; першообраз
і міра світового розвитку тут людина..., моральність людини це не лише боротьба з матерією
і власними пристрастями, які, як похідні від матерії, підпорядковують душу владі природи
і затягують її у фатальне коло переселень і подорожей, а й прагнення до богоуподібнення й
занурення в лоно нескінченної субстанції. Людська душа визнається тому невмирущою, хоча її
особистість така ж невизначена й хистка, як і особистість першоістоти» [2, с. 157-158].
Відзначаючи величезний виховний вплив індійської релігії, вчений підкреслює роль буддизму в
процесі усвідомлення ідеї людини. Передовсім його увагу привертає твердження про те, що
людина вільна у своїх діях, а відтак може надавати певне спрямування своєму життю і стати
володарем своєї долі. На відміну від брахманізму, підкреслює мислитель, буддизм не обмежується
зовнішніми обрядами, що виражають лише обов’язки замкнених каст, а вказує на внутрішній шлях
до звільнення: «Буддистське вчення має характер не стільки теоретичний, скільки практичний: не
на шляху пізнання, а на шляху душевного вправляння слід шукати свого спасіння; сама мудрість
полягає не в розумовому пізнанні, а у внутрішньому налаштуванні живих істот і внутрішньому їх
перевтіленні» [2, с. 187-188]. Іншою заслугою Будди філософ вважає його ціннісне ставлення до
свободи, що сприяло зростанню поваги до вільної діяльності людини.

Що стосується розвитку філософських ідей, то першим мислителем, який спробував дати
філософське пояснення людини, був Лао-цзи, вважає Новицький. У його вченні людина
розуміється як істота, в єдності якої зливаються протилежності: тіло з його життєвою силою
похідне від буття, розумна і духовна душа – від небуття, а чуттєва душа посідає проміжне місце
між ними. Для збереження власної єдності вона повинна стримувати свою чуттєву частину,
підпорядкувати її духовній і дотримуватися Дао. Водночас, високо оцінюючи ці ідеї, Новицький
звертає увагу й на поверхневе розуміння духовності й особистості людини: «Яке Дао Лао-цзи, така
й людина його… як божественна, духовна природа Дао, його небуття це тільки динамічна сторона
природи взагалі, так і душа людини, хоча й названа розумною і духовною, ще не піднята в понятті
Лао-цзи над природно-доконечними силами природи; тут нема ще й натяку про особисту
самосвідомість душі і вільну її діяльність. Розумній і духовній душі властиве споглядання; але це
споглядання суто об’єктивне; вона споглядає Дао і в ньому весь усесвіт, але не споглядає саму
себе інакше, як лише в ряду інших предметів; вона не знає свого я; вона – тільки дзеркало, в якому
може відображатися все, крім неї самої. Душа, якій чужа особистість, не здатна діяти від самої
себе. Вся її діяльність полягає лише в запереченні, в бездіяльності» [2, с. 218-219].

У вченні Конфуція, на відміну від Лао-цзи, людина не губиться в загальній масі природи, а
виходить на перший план разом з іншими членами тріади. Наділена свідомим розумінням, вона є
серединою і водночас рівновагою єдиної світобудови. Звідси особливо актуальним стає правило
“перебування в середині”. Конфуцій розуміє його як регулятив, який слід усвідомлювати і вміти
виконувати відповідно до обставин. Вимагаючи від людини вдосконалення, він наголошує на таких
її моральних здібностях, як совість, людяність і моральна мужність, або сила душі. Порівнюючи
погляди на людину в даосизмі та конфуціанстві, філософ зазначає, що саме в останньому вона
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вперше трактується «як істота моральна і вперше закладається первень справді морального вчення.
Лао-цзи розуміє людину в моральному відношенні лише з негативного боку, а Кун-цзи – з боку
позитивного; Лао-цзи рекомендує не-діяння, а Кун-цзи – діяльність; Лао-цзи вимагає, щоб людина в
житті приватному й суспільному все віддала природі, а Кун-цзи – щоб вона вдосконалювала саму
себе у всіх колах своєї моральної діяльності» [2, с. 235]. Водночас після детального аналізу
принципів конфуціанства мислитель підсумовує, що все-таки його засновник не зміг піднятися до
справжнього розуміння людини. Міркуючи про неї лише як про ступінь загального, він не збагнув її
індивідуальної, особистісної природи. Хибним вважає Новицький і вихідне твердження Конфуція
про те, що всі люди добрі від природи. Це означає, що чесноти, які характеризують людину,
виражають лише безпосередню досконалість природного стану. Так само і перебування в середині –
це, по суті, первинний, дитячий стан людини, в якої пристрасті ще не набрали своєї сили, а моральне
вдосконалення – це не що інше, як повернення до безпосереднього безневинного стану душі. Відтак
його не можна сприймати у власному значенні як роботу над собою, спрямовану на перетворення
власного характеру за допомогою тривалої та наполегливої боротьби волі з пристрастями.

В індійській філософії пояснення людини також здійснюється в межах координат,
встановлених її релігією. Вихідною точкою філософування індійських мислителів є догма про
падіння людських душ і їхнє переселення, а головною метою – звільнення від сансари і карми. Для
філософії це завдання пошуку засобів звільнення людського духу з-під обтяжливої влади природи
і шляхів досягнення ним свободи як найвищого блага. Так, уже школи санкх’я і йога шукають
шлях до звільнення духу через співвідношення природи і душі. Вважаючи природу оманою, вони
акцентують увагу на спогляданні та самозаглибленні. В цьому контексті особливо високу оцінку
Новицький дає філософії Готами, називаючи його «визначним (і навіть єдиним) психологом на
Сході» [2, с. 271]. Аналізуючи погляди Канади, Новицький підкреслює, що той першим показав
зв’язок душі з природою через довільні дії, в основі яких лежить чуттєва особистість, яка й
притягує її до чуттєвих предметів і насолоди. Натомість представники міманси досягли розуміння,
що природа – не тільки місце вигнання і покарання душ, а й поле моральної діяльності. Водночас
він звернув увагу на те, що в індійській філософії є ще багато хибних тверджень: часто її
мислителі шукають шляхів звільнення в фантастично-теологічних уявленнях свого народу,
намагаються звести моральний закон до системи божественних законів, доброчесність – до
виконання релігійних обрядів, а свободу духу добачають у втечі від світу. Однак, незважаючи на
це, індійська філософія (і в цьому її заслуга) зробила важливий крок до вищого ступеня релігії –
релігії особистості: «вона заговорила про особистість людської душі, хоча бачила в цій
особистості швидше приниження її, ніж цінність; вона визнала, що сутність людської душі полягає
в розумінні та волі і що за цими відмітними атрибутами вона богоподібна» [2, с. 307].

Підсумовуючи огляд китайської та індійської філософії, Новицький зазначає, що таке
розуміння людини як частини загального буття, покликаної незворушно слідувати її плину, не
лише не припускає усвідомлення нею своєї самостійності та здатності діяти від самої себе, а
навпаки, спонукає її зректися своєї особистості як чогось обтяжливого. Воно пов’язане з
релігійними уявленнями цих народів і відображає основні риси їхнього тогочасного життя:
«Воля східної людини з вірою й відданістю занурюється в загальне, без дослідження свого
ставлення до нього; зате загальне, зі свого боку, рішуче переважає над окремим. Божественна
ідея добра безпосередньо вступає в життя й утворює організацію держав без усвідомлення
особами її сутності. Особи вражені та пригнічені як величністю природи, так і безпосередньо
даною загальністю держави. У цій загальності держави індивід, свідомість якого не може
оволодіти такою могутньою формацією, безправний і стає простою випадковістю того осередку,
в якому як патріарх, як володар, як верховний жрець, чи навіть як видимий Бог, є одна особа,
поряд з якою ніяка інша особистість не має значення. Тут тільки один вільний, представник
загального; всі інші порівняно з ним не вільні. Звідси східний деспотизм – перша форма
правління, яку бачимо у всесвітній історії» [2, с. 327].

Значно далі в осягненні ідеї людини просунулись мислителі Стародавньої Греції, наголошує
Новицький, тому що тут «людина з повагою підняла цю особистість, кинуту на Сході з релігійним
жахом, і зробила її центром свого світоспоглядання, як пункт, у якому сходяться природне і
духовне» [3, с. 5]. Заглиблюючись у життя природи і знаходячи у своїй природі себе як особу,
особистість, грек визначав своє я носієм свідомості всієї природи, розуміючи її як дзеркало, в
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якому відображається й сам. Якщо індійська філософія, визнаючи богоподібність людської душі,
розчиняла її в божественному лоні, то грецька думка прийшла до протилежного висновку: душа
богоподібна, отже і боги людиноподібні. На цій підставі божественне вже не губиться в
людському, а людське в божественному, бо людина має його частку, яка виражається в її
особистості. Зробивши людину центром і світоспоглядання, й осягнення Бога, стародавній грек
став дивитися на природу не як на вияв божества в своїй цілісності, а як на нескінченну
різноманітність самостійних і незалежних істот, наділених рисами людини. З іншого боку,
людиноподібні грецькі боги викликали в нього не страх і тремтіння, як на Сході, а виражали в собі
гармонію загального буття. Думка про людську особистість підіймає давньогрецьку релігію на
висоту, якої не знала жодна зі стародавніх релігій, зазначає мислитель.

Характеризуючи усвідомлення людини в античній філософії, Новицький звертає увагу на те, що
вже у піфагореїзмі мова йде про істоту, яка є поєднанням тіла з властивою йому життєвою силою,
наділеною здатністю відчуттів, прагнень і безсмертного духу, що приходить в нього ззовні і з яким
пов’язані розум і мислення. У філософії Анаксагора вже йдеться про Дух, який панує в природі, та
свідомість людини як його вияв. Це своєю чергою вимагало подальшого пояснення сутності духу і
природи людини. Якщо в досократиків людська душа відрізнялася від тваринної лише тим, що
репрезентувала вищий ступінь її розвитку, то з появою софістів і Сократа людина починає
виокремлюватися з ланцюга природи і стає в центрі філософії. Звернувшись до її пізнавальної сили,
вони відкрили роль людської волі як джерела звичаїв і людських дій взагалі, розуміли її як суб’єкт,
мислячу і вільно діючу істоту, зробили людину центром, довкола якого все обертається.

Згідно з Новицьким, постать Сократа постає ключовою в розвитку поглядів на людину,
позаяк завдяки йому та починає розкриватися з ідеального, загального погляду, що спричинило
«поворот людського духу до самого себе, до своєї особистості, до самосвідомості» [3, с. 343]. Річ у
тім, пояснює мислитель, що досі у своїй моральній діяльності грек не замислювався над
здійсненням вчинку, позаяк для нього моральні закони, освячені божественним авторитетом, мали
звичаєвий характер і не вимагали особистого рішення. Навіть у випадках, в яких поширена норма
не мала свого застосування, греки не наважувалися чинити на власний розсуд, а зверталися до
оракулів. Це означало неготовність такої людини до суб’єктивної свободи, і прийняття особистого
рішення на основі власної розсудливості. Саме з Сократа, вважає філософ, починається
«пробудження суб’єктивної свободи» [3, с. 356], усвідомлення неодмінності самовдосконалення
людини через заглиблення в себе і прагнення до невпинного розвитку розуму й волі. «У Сократа
знаходимо рішуче звертання до внутрішнього світу й усвідомлення ідеї Добра, стосовно якої
трактується і розуміється значення світу і морального призначення людини» [4, с. 354].

Платон і Аристотель спробували творчо узагальнити й переосмислити наявні на той час ідеї
про людину. Так, Платон, вважаючи її душу поєднувальною ланкою між світом ідей і світом речей,
вказав на поєднання в ній земного і божественного: думка і розуміння, з одного боку, та чуттєві
бажання й пристрасті з іншого, – дві протилежні потенції душі, пов’язані душевною силою, що може
бути спрямована на певні цілі як розумом, так і бажаннями. Мета моральної діяльності людини –
здійснення доброчесності, що розуміється Платоном як гармонійне перетворення сутності людини
згідно з відображеними в душі божественними ідеями, тому призначення душі полягає в
моральному подвигу і самовдосконаленні, яке досягається боротьбою з чуттєвою природою.

Для Аристотеля людина – це результат органічної природи, що підноситься над усіма
тваринами розумною силою своєї душі, поєднуючи в собі різні ступені розвитку органічного
життя (рослинну, тваринну і розумну душу, які складають єдиний ланцюг щораз вищого розвитку
та єдину душевну діяльність). Він також допускає наявність божественного в людині (діяльний
розум), вважаючи його первнем, який приходить ззовні, передує самій можливості душевного
життя і є безсмертною частиною душі. Саме тут Новицький добачає суперечність у вченні
Аристотеля: твердження про розум як чисту форму, привнесену в душевне життя ззовні, не
узгоджується з поняттям його цілісності. У цьому мислитель вбачає загальну тенденцію античної
думки до дуалізму – розпаду душі на смертну й безсмертну частини. Так само, підкреслює
Новицький, Стагірит не зміг збагнути суть особистості людини я єдності її душевної діяльності.
Це питання було актуалізоване згодом у стоїцизмі, а остаточно усвідомлене в християнстві. «У
вченні про людину дуалізм матерії і форми відобразився в психологічній протилежності між
смертною і безсмертною частинами душі, – в неможливості встановити між цими різними
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елементами єдність особистого життя і волі, та в пов’язаній з цим невизначеності й хиткості
відношення між етичною і теоретичною стороною діяльності» [4, с. 149].

Після Аристотеля філософські системи античності спрямовують свій зміст до суб’єкта,
його пізнання, діяльності, стану духу. Характерною ознакою цього періоду є те, що всі його
школи виражають форму свідомості, носієм якої постає індивід, а не народ. У цей час мораль
відокремлюється від політики, людина перестає бути приналежністю певного суспільства,
починає усвідомлювати свою моральну сутність і власне значення. З іншого боку, вона бачить
таку ж моральну сутність і в інших розумних істотах. Мислителі доби еллінізму підіймаються до
розуміння людини як поєднання протилежностей: загального і часткового, духу і природи,
розумності й індивідуальності та вбачають її головне завдання в тому, щоб привести їх до
єдності та примирення. Аналізуючи способи розв’язання цього завдання, Новицький високо
оцінює ідею космополітизму стоїків і значення свободи волі в епікурійців. Засуджуючи
матеріальний погляд на душу, він водночас підкреслює, що зведення всього до суто механічних
причин дало Епікуру можливість звільнити суб’єкта від трансцендентних сил і обмежити його
самим собою. Проаналізувавши філософію стоїцизму та епікуреїзму, мислитель доходить
висновку, що обидві школи мають однакову мету – «утвердити свободу людини і в її мислячій
самосвідомості, зробити її цілком незалежною від усього зовнішнього» [4, с. 271-272].
Завдячуючи їхній філософії, людина усвідомила себе не в предметному ставленні до
навколишнього світу, а досягла зрілої самосвідомості.

Висновок. На підставі викладеного матеріалу очевидно, що еволюцію поглядів на людину
Орест Новицький намагається показати як поступовий процес руху думки від первинних неясних
уявлень про неї до усвідомлення людини як вільної особистості, здатної відповідати за свої
вчинки. Глибина філософського пояснення феномену людини визначається ступенем розвитку
релігійних уявлень народу та особливостями його соціально-політичного життя. Першим кроком
до розуміння людини стали стародавні релігії та пов’язана з ними філософія. Хоча язичницька
релігія не змогла підняти людину до справжнього усвідомлення Бога й забезпечити її високою
моральністю, а язичницька філософія не спромоглася осягнути справжню людську сутність, вони
підготували ґрунт для поширення нової надприродної релігії (християнства), на основі якої стало
можливим осягнення і поступове здійснення ідеї людини.
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Summary
Poperechna H. Orest Novytsky: About Differences in Understanding

of Human Being in Religio-Philosophical Doctrines of the Ancient World.
The attempt of an analysis of Orest Novytsky’s anthropological ideas, who was of one of the greatest

representatives of Kyiv theological-academic school and the first professor of philosophy in St. Volodymyr
university, has been made in the article. Grounding upon the characteristics suggested by the philosopher as for the
basic thesis of religious beliefs of the folks of the Ancient World and philosophical doctrines of Confucianism,
Taoism, Buddhism, orthodox schools of ancient India and leading thinkers of antiquity, it is shown that the thinker
perceives the evolution of understanding of human nature, its place and value in the system of the universe, as a
gradual process of the movement from primary vague ideas about it to the realization of a human as a free
personality capable of being responsible for his or her actions. It is found out that the philosopher considers the stage
of development of religious ideas of a folk and its way of socio-political life as the important factors that affect the
depth of philosophical understanding of the phenomenon of human being.

Keywords: philosophy, religion, human being, soul, spirit, personality, freedom.
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ФІЛОСОФІЯ СВІДОМОСТІ: СОЦІАЛЬНО-РЕЛІГІЙНИЙ ВИМІР

Досліджується феномен релігійної свідомості, що трансформується під впливом сучасних
глобальних викликів, особливо в Україні за останні декілька років. Зазначено, що економічні, національні,
політичні, екологічні та релігійні зміни відбуваються в унісон і постають утіленням інтенції на виявлення
релятивності не лише знання, а й реальності. Наведено пояснення гносеологічного підґрунтя духовності.
Розкрито місце релігійної свідомості у когнітивній парадигмі філософського мислення. Проаналізовано
постмодерні уявлення про процеси і принципи функціювання релігійної свідомості. Виявляються внутрішні
суперечності, які постмодерн підкреслює і надає нового поштовху для втілення людиномірного змісту
християнства. Підкреслюється, що філософія свідомості є, по суті, полем, яке здатне інтегрувати
онтологію, гносеологію, етику, синергетичний, антропний принцип і релігійно-християнське віровчення.

Ключові слова: свідомість, релігійна свідомість, постмодерн, цінність, інтенційність, духовність,
постнекласична картина світу.

Постановка проблеми.
Сучасна філософія свідомості (Philosophy of Mind) трактує свідомість як здатність людини

мислити, цілісно сприймати, усвідомлювати й оцінювати буття речей, процесів та інших
ментальних станів [див.10, с. 81]. Постмодернізм як світоглядно-мистецький напрям передбачає
критичний перегляд і переосмислення змісту традиційних епістемологічних понять.

Заглиблюючись у сфери соціально-економічного поступу інформаційних процесів і
глобальних проблем, сучасна філософія аналізує методологічні та моральні аспекти когнітивних
процесів, ставить питання про раціональне прогнозування тощо.

Постмодерна наука намагається досліджувати феномен релігійної свідомості, тому що для
людини усвідомлювати власну особистість, оцінювати, аналізувати, прогнозувати саме й означає
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пізнавати власне свідомість. Виокремлювати себе, дистанціюватися від інших явищ, фактів і
процесів, віддзеркалювати мультикультурне суспільство крізь особистий досвід, уміти зберігати
дистанцію та ідеалізувати навколишню дійсність – усе це різні ракурси свідомості. Релігійна
свідомість не є частиною якоїсь фіксованої системи мислення. Релігійна свідомість – це єдність
почуттів, переживань і знань, які конституюють внутрішній простір, що заповнює людину
повністю, її досвід і розуміння себе. Для людини свідомість не диференціюється на наукову,
політичну, естетичну чи релігійну. Скоріше свідомість – багаторівнева матриця, в якій людина
живе, розв’язує моральні проблеми, будує власну державу, підтримує вселюдські цінності тощо.
Власне свідомість є ідеальною формою активності. «Претендуючи на ясність і чіткість,
філософська думка не може цим остаточно задовольнятися. Завжди залишається щось, що
виходить за рамки, бо в цьому і є суть філософії, а саме запитувати, все ближче підходячи до
кордонів буття і свідомості, й тим самим, через відкриття все нових кордонів все більше від них
віддалятися» [8, с.232]. Філософія свідомості передбачає широкий міждисциплінарний дискурс
для розширення методології пізнання та втілення морально-релігійних цінностей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідники постмодерної філософії та релігії осмислювали як традиційні світоглядні

проблеми, так і загальносвітові соціальні процеси (М. Бубер, Г. Кюнг, Ж. Дельоз, Ф. Гватарі,
О. Ваторопін, М. Гайдеґер, Ю. Габермас, М. Фуко, Е. Фромм, Р. Шнакенбург, П. Тілліх). Зокрема,
О. Ваторопін аналізує соціологічні аспекти релігійного модернізму на двох рівнях: як
світоглядний зв’язок релігії та суспільства і як взаємодію свідомості й поведінки, що має вплив на
соціальну модернізацію [див.: 2, с. 86]. Феноменологічний аналіз релігійної свідомості вивчали
такі західноєвропейські мислителі, як Е. Гусерль, М. Еліаде, І. Барбур, Ґ. ван дер Леув, а
В. Джеймс називав саму релігію іншим станом свідомості.

Серед українських дослідників, які вивчають стан релігійної віри й свідомості та їхній вплив
на духовне, соціально-політичне, економічне життя, можна назвати А. Олійник, В. Москальця,
О. Сідоркіної, А. Чернія, В. Єленського, А. Колодного, Л. Филипович, І. Богачевської, О. Предко.
Е. Германова де Діас у своїй статті, наприклад, аналізує три варіанти взаємодії концептів “релігія”
та “постмодерн”. По-перше, – як несумісні протилежності, що виключають одна одну. По-друге,
постмодерн трактується як результат розвитку християнської традиції. По-третє, християнство і
постмодерн вважаються незалежними культурними явищами [див.: 3, с. 116-117].

Сучасні філософсько-наукові питання свідомості висвітлюють у своїх працях Дж. Баґґіні,
Д. Денет, Дж. Сьорль, М. Бенет, Д. Чалмерс, Т. Нагель, С. Лоу, українські науковці А. Леонов [8],
Д. Сепетий [10] і А. Лактіонова [7].

Формулювання цілей статті. Мета статті – виявлення когнітивних принципів функціювання
релігійної свідомості у постнауковій картині світу. Аналізуються особливості становлення
індивідуальної релігійної свідомості та її культурно-соціальна специфіка.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Сучасна філософія свідомості вміло використовує трансдисциплінарну методологію як

приклад для дослідження релігійної проблематики. Постмодерна парадигма долає зацикленість і
закостенілість певних учень, сприяючи осмисленому тлумаченню й налагодженню діалогу з
сучасним поколінням, залучає найновіший релігійний досвід. «В епоху інформаційного
суспільства релігія завдяки постмодернізму здатна розширити уявлення про Бога, потребу у вірі»
[4, с. 53]. Універсум не можна описати інакше як через внутрішній світ, лише звертаючись до
досвіду духовного життя людини, запасу знань, практики і мовних концептів.

Хоча релігійна свідомість усе ще сприймається здебільшого негативно й стереотипно, вона
дискримінується на тлі домінування наукової. Наразі ми маємо ситуацію, коли переважна
більшість людей, критично мислячих, аналітично налаштованих, освічених покладається на
ізольований інтелект. Та попри це, істотну роль відіграють у масовій свідомості, навіть атеїстичній
за своїм характером, ірраціональні ідеї, що маю релігійний підтекст. Однак такі надскладні
духовно-світоглядні феномени аналізуються без урахування історико-культових деталей і
глибоких теологічних постулатів. Релігійна свідомість одвічно задовольняє одну з найголовніших
потреб людини – потребу в смислах. Тому вона є фундаментальною.

Релігійна свідомість – важливий елемент соціокультурної ситуації сучасності. Вона не
настільки очевидна для пересічної людини, однак на психологічному рівні впливає на долю
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людства. Сучасна постмодерністська ситуація в культурі й науці характеризується мозаїчністю,
амбівалентністю, мінливістю фундаменту, на якому базуються новітні духовні процеси. Це вказує
на нестачу духовних критеріїв і нерозуміння соціальних очікувань. Соціокультурні чинники
відображають деформацію системи цінностей, насування бездуховності, зрушення базових
пріоритетів, проголошення популістичних лозунгів, поширення масової культури, шаблонізацію,
техніцизм, гіпертрофію звичаїв і порядків.

За втрати людиною ціннісних орієнтацій, коли відсутні глибинні настанови, її когнітивна,
емоційна і діяльнісна сфери деформуються. Постмодерн виявляє такі моральні принципи, які у
своїй сукупності засвідчують відхилення в когнітивному, емоційному, мотиваційному планах
поведінки людини. Абстрактні моральні принципи диференціюються, при цьому одні відходять в
історичну тінь, а інші набувають вищого статусу. Наприклад, такі західноєвропейські цінності, як
свобода, справедливість, честь, менше зло, відкритість, поляризація чи бінарність і. т. ін.
утверджуються, а в релігійній свідомості переважають ситуативні цінності, зумовлені
емпіричними практиками і контекстами повсякденного досвіду.

Феномен релігійної свідомості тісно пов'язаний зі специфічними ментальними механізмами
мислення. Навіть наодинці з собою, у відносній самотності ми відчуваємо у власній свідомості
ментальні сліди інших. Релігійна свідомість не є результатом індивідуального процесу, однак
підкріплюється особистими уподобаннями і досвідом. Вона передбачає певні переживання,
моральні ідеали, духовну глибину, емоційну насиченість, відчай і самоствердження (досвід). Наше
повсякдення скоординовує нашу поведінку і наші когнітивні моделі, емоційне тло, які визначають
певні концепти світогляду. Приготування дванадцяти страв, наприклад, передбачає не просто
приховану чи активну діяльність. Це межовий набір понять і уявлень про соціальний і
національний статус, про індивідуальні права й обов’язки, ціннісні орієнтації тощо. Як
комунікативний акт – це фіксація суспільних норм і внутрішніх комунікативних прагнень до
інтерпретації сенсів. Сама подія характеризується різносторонніми якостями: умовність,
формальність, ієрархічна цінність, традиційність, обізнаність, спільність, фіксованість, єдність.
«При цьому модерністські тенденції в сучасній релігійній свідомості поєднуються з
консервативними та архаїчними» [11, с. 56]. І доки релігійні цінності та моральні настанови
доповнюють (пересікають) одна одну, вони будуть актуальними, незамінимими і перспективними.

Для людини важливо мати певну картину, модель світу. Релігійна свідомість не заперечує
раціональності й гнучкості мислення, вона формує своєрідну картину світу, в якій за допомогою
метафоричного мислення та практичного інтелекту людина долучається до світоглядного знання,
здатного забезпечити їй досягнення соціального успіху. На думку Ю. Габермаса, одного з
провідних дослідників постмодерну, релігійна свідомість має реагувати на такі сучасні умови
соціально-політичного життя: по-перше, вона повинна напрацювати когнітивно-дисонантні
взаємини з іншими конфесіями і релігіями; по-друге, віднайти свою нішу серед авторитетних наук,
які вже володіють монополією на знання; по-третє, ввійти у конституційну державу поруч із
профанною мораллю [див.: 12].

Як уже зазначалося, релігійна свідомість – це така мисленнєва модель, яка інтерпретує
зовнішній світ через внутрішній, а внутрішній – через метареальний. При цьому когнітивні
процеси спрямовані на внутрішні ресурси і певні аспекти соціальної реальності. Релігійна
свідомість неодмінно апелює до такої константи, як комунікація. Вона постає внутрішнім зв’язком
системи символічних відносин та інструментом передачі знань і переконань наступним
поколінням. Це уможливлює існування й підтримку духовних смислів і цінностей.

Релігійна свідомість – глибоко ментальний концепт, історично сформований, неоднорідний,
внутрішньо ієрархізований, насичений символами і формалізованою метамовою. Цінність її в
тому, що вона відкрита і припускає варіативність, яка в ході актуалізації не є ні нескінченною, ні
випадковою, ні хаотичною.

Складність дослідження релігійної свідомості полягає в тому, що це динамічний концепт,
який ґрунтується на вірі. Ця віра настільки велика й емоційно заряджена, що набуває
онтологічного статусу. Віра – це такий стан свідомості, коли ні знання, ні почуття не переважають
окремо, а винятково лише в єдиному акті твердої впевненості. «Коли ж цей душевний стан
огортається змістом, розкриваються онтологічні перспективи, гносеологічні характеристики і
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праксеологічні можливості віри» [див.: 9, с. 216]. Як ексклюзивна сфера, релігійний дискурс – це
дискурс віри, яка домінує над раціональним знанням і при цьому не виключає, а навпаки
передбачає знання-одкровення.

Г. Кюнг як один із перших християнських мислителів, який засвідчив переломний момент і
настання постмодерної культури, формулює екуменічну парадигму. В її межах він аналізує ті
зрушення, що відбуваютьсь у свідомості релігійної людини. Екуменізм проходить довгий шлях
становлення і розпочинається зі зрозумілості, усвідомлення, а не закритості й таємничості писань;
далі – захист не системи церкви, а пошук істини; не прокляття і взаємні анафеми, а ведення
дискусії; міждисциплінарні зв’язки з науками; діалог із філософією, літературою і поезією;
пріоритет не минулого, а сучасності; орієнтація на Євангелія як первинне й основоположне
Писання; використання не архаїзмів чи жаргонів, а зрозумілої мови; нерозривність віри і
практики, особистого й суспільного; подолання ментальної замкненості, екуменічна широта [див.:
6, с. 397-398]. Ця інтерпретація вже стала класичною.

Якщо у філософії свідомості інтенційність – це спрямованість, то для релігійної свідомості –
прагнення вийти за межі свого “Я”, наблизитись до Абсолюту. Свідомість – шлях пошуку
людиною своєї сутності, шлях пізнання різних рівнів і прагнення усвідомити смисл життя.

Загальні настанови постмодерну спрямовані на виявлення релятивності, нестійкості будь-
якого знання та інтерпретації текстів. Ми бачили, що релігійна свідомість має багато внутрішніх
суперечностей, які постмодерн підкреслює. Інформація в епоху глобалізації стає мегадоступною,
відкритою і дає суб’єктові пізнання нову ступінь духовної свободи. Комунікація та інтеграція
виводить релігійну свідомість на новий пізнавальний і світоглядний горизонт. Людина сьогодні
має справу з орієнтацією на потенційно можливе, гіпотетичне і трансцендентне.

А. Колодний відзначає, що постмодерністські риси притаманні як індивідуальній свідомості
сучасного віруючого, так і суспільству загалом. До індивідуальних він відносить: розмивання ідеї
Бога; довільний вибір системи віровчення; еклектизм вірувань; відмова від монополії на істину;
індивідуалізація релігійної свідомості; втрата для віруючого церковно-обрядової сакральності;
зникнення “домашньої церкви”; втрата релігією ролі морального імперативу; споживацький підхід
до вибору релігії; зацікавлення православ’ям [див.: 5]. На цій основі можна пояснити когнітивні
ракурси соціально-релігійної свідомості в сучасній українській ментальності. Серед них назвемо такі
принципи: “перший серед рівних”, “через терни до зірок”, голізм, теологічний модерн і егологія.

“Перший серед рівних” – методологічна настанова, описана ще 1975 року. Вона керує
нашим внутрішнім емоційним досвідом і когнітивно-лінгвістичними стилями задля підкріплення
персональної ідентичності та розгортає релігійно-культурний сценарій у вигідному світлі. «З цієї
ситуації породжується когнітивна й афективна напруга між потребою вписатись у групу (щоб
уникнути ворожості й відчуження) і потребою відрізнятися від інших...» [1, с.353]. У багатьох
випадках викривлення відбувається вже на рівні добору вихідних фактів, потім – аналіз
інформації, далі – залучення несвідомих ментальних почуттів та емоцій, інтерпретація фактів
(власними методами) і прийняття рішення. Когнітивна структура залишається рідною і незмінною,
а релігійні традиційні цінності й ідеали підтримують власну стійку самооцінку.

“Через терни до зірок” – це гносеологічна позиція, що розкривається в екзистенційній ситуації
відчаю, самотності, хвороби, приреченості чи розгубленості. Ця дорога веде через труднощі, атеїзм,
критицизм, від повного заперечення до єдино можливого сподівання на Бога. Це прагнення настільки
нездоланне, що воно породжує містицизм. «Коли ж людина відрікається від власного Я заради живого
зв’язку з Не-Я, Богом, з’являється релігія любові» [9, с. 78]. Повернення до релігії слугує своєрідним
виходом із сумнівів, подоланням відчуженості, прагненням до любові. Замкненість, зосередження на
суто індивідуальних механізмах не є природним соціальним явищем і тому нестерпна самотність
провокує пошуки адекватних відповідей. Глибина духовної насолоди поєднується з інтуїтивним
просвітленням, складними вольовими чи ритуальними практиками. Така релігійна свідомість постає
найінтимнішим станом, злиттям внутрішнього сенсу із вселенською об’єктивністю.

Голізм – науково-духовна програма, тотожна з поняттям духовність. Немає нічого
ізольованого як у зовнішньому, так і внутрішньому просторі. Цілісність світу можна порівняти із
цілісністю психічно здорової людини. Будь-які прагнення диференціювати чи розмежувати Життя
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ілюзорні. Єдність різноманіття зовнішнього світу йде від гармонії внутрішнього, від усвідомлення
ментальних переживань, власного “Я”. Внаслідок цього спостерігається гармонія, солідарність і
згуртованість у межах спільноти, схильність до глибоких взаємин. Світ єдиний, бо відображає
цілісність Абсолюту. Мета життя – саме життя, його шанування в будь-якому вияві, переживання
єдності з усім світом. Структура свідомості має не причиново-наслідкові зв’язки, а імплікативні,
потенційно можливі.

Теологічний модерн – перевага теоретично-інтуїтивного пізнання над вузько науковим, яке
не в змозі осягнути об’єкт пізнання в усій багаторівневій реальності. Це інтеграція віри і знання,
повернення до середньовічного теоцентричного гуманізму без сучасних і ренесансних стереотипів
про “темні віки”. Немає абсолютного знання, категорій чи істини, є відкрита система
нескінченного пошуку та інтерпретації.

Егологія – мисленнєвий принцип феноменології, що передбачає розуміння себе як чистої
свідомості, самосвідомість. Вона розгортається як дослідження і розмисли про культурну
соціологію, що охороняє гуманітарні науки від дегуманізації, технізації та формалізації. Розкриття
життя через вічне “зараз”. Людина не задається пошуками вищої мети, а зосереджена на пошуках
орієнтацій у цьому світі з його економічно-політичними, моральними міжособистісними
відносинами. Для такої свідомості крайнім рубежем є власне сумління. Відмінність між
трансцендентальним і світським пізнанням обмежується пізнанням я-у-світі. Попри складні та
незворотні зміни у власному організмі, кожен із нас залишається тотожним собі. Егологія скеровує
до внутрішнього “Я”, що є найбільш індивідуальним концептом. Релігійна свідомість – прагнення
до єднання з Абсолютом, яке неможливо пережити колективно.

На думку Е. Фромма, релігійна проблема – це проблема не Бога, а людини. Криза
релігійності йде від бездуховності, від підміни моральних орієнтирів народу та індивіда. Сучасне
українське суспільство переживає непрості процеси, для осмислення яких нам не вистачає
трансдисциплінарних досліджень, які посприяли б ефективному відновленню рівноваги як
внутрішньої, так і міжнародної. Вато відзначити, що війна, яка нині триває в Україні – це війна не
лише за територію, а й боротьба за свідомість. За здатність до критичного та незалежного
мислення, за дотримання гуманістичних цінностей і права на сумнів і самореалізацію.

Проблема свідомості наразі – частина глобальної інформаційної політики. Посилюються
ризики маніпуляцій, бо на відміну від європейського культурного простору, ми не можемо
побороти синдром полярності, що постійно зводить будь-які дискусії до поділу на “своїх” і
“чужих”. У такій комунікації втрачається смисл мультикультурного і міжрелігійного консенсусу.
Постмодерн засвідчив неодмінність озброєння новими методологічними підходами. Здатність до
критичного мислення, аргументації, вміння вести дискусії в межах поваги й етикету, толерантно
наводити контраргументи, історичні факти – все це так само важливе, як і сила волі захистити
власну позицію. Постнекласична картина світу принципово плюралістична, її символ – ризома.
Будь-яка толерантність має спиратися на повагу до свободи думки і практичних дій.

Філософія свідомості як одна з наймолодших і найперспективніших галузей сучасного
наукового дискурсу досліджує феномен релігійної свідомості. При цьому свідомість може
асоціюватись як із духовністю, ментальністю, так і з Силою, інформацією та Універсумом.
Філософія свідомості – широке поле, здатне інтегрувати онтологію, гносеологію, етику,
синергетику, антропний принцип і релігійно-християнське віровчення. Завдяки такому симбіозу
постнекласична картина світу стає цілісною, мультиінформативною і відкритою для герменевтики
та екзегези на довгострокову перспективу.

Сучасна картина світу стає зрозумілішою лише в контексті цілісних, духовно-
екзистенційних уявлень і переживань особистості, яка намагається не тільки пізнати світ, а й жити
у гармонії з ним і самою собою.
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Summary
Hrigorkiv-Korotchuk I. Philosophy of Mind: a Socio-Religious Dimension.

The article is devoted to analyzing how the phenomenon of religious consciousness is transformed under the
influence of contemporary global challenges, especially in Ukraine over the last few years. It is noted that economic,
national, political, environmental and religious changes are happening in unison and are the embodiment of the
intention to reveal relativity of not only knowledge but also reality.

The place of religious consciousness in the cognitive paradigm of philosophical thinking is investigated. The
article analyzes postmodern testimonies about the processes and principles of the functioning of religious
consciousness. Certain internal contradictions are considered, which the postmodern emphasizes and provides a new
impetus for the embodiment of the humane content of Christianity.

Religious consciousness is found to have potential that has not been exhausted even in the centuries of
secularization. It is emphasized that philosophy of consciousness is a field capable of integrating ontology,
epistemology, ethics, the synergistic anthropic principle, and Christian doctrine.

Keywords: consciousness, religious consciousness, postmodern, value, intentionality, spirituality, post-non-
classical picture of the world.
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ІДЕЙНИЙ ТА ВІРОПОВЧАЛЬНО-ЦІННІСНИЙ КОНТЕКСТ
ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ДИСКУСІЙ ЩОДО ГЕНДЕРНИХ

І СІМЕЙНО-ШЛЮБНИХ ПИТАНЬ

Автор вдається до аналізу ціннісних вимірів сімейно-шлюбних і гендерних проблем у світлі
протестантського віровчення та релігійно-філософської думки. Цей намір здійснюється через осмислення
спадщини Святого Письма, ідей класиків протестантської теології та сучасних богословів у контексті
окреслення реального стану новітніх тенденцій у житті протестантських Церков. Йдеться про
важливість узгодження – християнськими пасторами і богословами в руслі їхньої соціальної роботи та
ціннісної просвіти – тенденцій сучасної культури та норм християнської етики задля збереження гармонії
міжлюдського, міжрелігійного, міжкультурного спілкування, але водночас не на шкоду основам віри.

Ключові слова: етика, прикладна етика, протестантська аксіологія, гендерні проблеми, сімейно-
шлюбні відносини

Актуальність теми дослідження. Інститут сім’ї, з огляду на непересічну важливість
родинних взаємин, в українській культурі завжди вважався міцним фундаментом кристалізації
всіх інших її елементів: народних та релігійних традицій, політичної й побутової культури,
культури спілкування та облаштування ділових взаємин тощо. Як співається у відомій українській
пісні, «родина, родина, від батька до сина, від матері доні добро передам». Джерело власних
аксіологічних пріоритетів, отже, часто серед українців асоціюється також із імперативами,
закладеними сім’єю. А тому будь-які наявні чи можливі загрози інститутові сім’ї в українському
суспільстві сприймаються з доволі високим емоційним “градусом”, виливаючись у небайдужі
обговорення як серед експертів, науковців, громадських діячів, політиків, так і звичайних
громадян. Останнім часом через низку об’єктивних факторів – таких, як лібералізація міжстатевих
стосунків, урбанізація та зменшення впливу батьків на життя дітей, секуляризація та
євроінтеграція й узгодження українського законодавства з вимогами законодавчих нормативів ЄС
– ці обговорення стають дедалі частішими в Україні. Найбільш емоційно загостреними, і поряд з
тим доволі часто визначальними, в цих обговореннях є релігійні аргументи. Це актуалізує
дослідження, котрі б обмірковували зміст християнського віровчення та етики в контексті
розв’язання питань сімейно-шлюбних і гендерних проблем.

З огляду на це, метою статті є концептуалізація підходів протестантського віровчення у руслі
розкриття норм сімейно-шлюбних відносин та межі дозволеного/недозволеного в контексті
розв’язання гендерних проблем. Основні завдання зосереджують дослідницьку увагу на джерелах
протестантського вчення та умовах буття сучасного соціуму.

Стан дослідження проблеми. Окреслені в меті та завданнях проблеми перебували й
перебувають у постійному полі уваги християнського та довколахристиянського дискурсу.
Богослови, вчені й дослідники з різних позицій оцінюють християнські корені традицій виховання
дітей, облаштування сімейного життя, розкриття колізій статево-гендерних проблем сьогодення. Ми
у своєму дослідженні апелюємо до вчення засновника кальвінізму – Жана Кальвіна [4], ідей
баптистського богослова та громадського діяча – Гері Чепмена [6], а також резолюцій та ухвал
засідання-собору Лютеранської церкви в Україні [3]. Нам у пригоді також стали праці дослідників із
царини педагогіки, присвячені проблемам статевого виховання в країнах Європи, зокрема в
Німеччині – Т. Паничок [5], а також збірник матеріалів конференції “Гендерна проблематика та
антропологічні горизонти” [7]. Окрім того, специфіка предмета дослідження вимагає звертання до
соціологічних досліджень [1; 2] та відстеження актуальної інформації із інтернет-порталів новин [8].

Основний виклад матеріалу.
Вже з перших сторінок християнського Священного Писання ми отримуємо відповідь на

питання про важливість сім’ї в християнському віровченні: «І Бог на Свій образ людину створив,
на образ Божий її Він створив, як чоловіка та жінку створив їх. І поблагословив їх Бог і сказав до
них: Плодіться і розмножуйтесь, і наповнюйте землю…» (Буття 1:27, 28). «І сказав Бог: Недобре,
щоб бути чоловіку самотнім. Створю йому поміч, подібну до нього» (Буття 2:18). «І побачив Бог
усе, що вчинив. І ото – вельми добре воно!» (Буття 1:31). Задум щодо створення людей не був би
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повний, якщо б їх не було створено як пару – першу сім’ю. Чоловік і жінка, поєднані в одне тіло
заради спільного виконання Божої заповіді «наповнювати землю», ставши сім’єю виконують
власну місію не тільки як чоловік і жінка, а в першу чергу як християни. Освятивши союз чоловіка
й жінки, згідно з християнським вченням, Господь упорядкував норми життя кожної
новоствореної сім’ї: «І промовив Адам: Оце тепер вона – кість від костей моїх, і тіло від тіла мого.
Вона чоловіковою буде зватися, бо взята вона від чоловіка. Покине тому чоловік свого батька та
матір свою, та й пристане до жінки своєї, – і стануть вони одним тілом» (Буття 2:23, 24). «…Нехай
кожен муж має дружину свою, і кожна жінка має свого чоловіка» (1 Кор. 7:2).

Очевидно, згідно з християнською аксіологією, сім’я – непорушний союз, а тому розлучення
є гріхом проти Божого заповіту: «Що Бог спарував, – людина нехай не розлучує!» (Мт. 19:6).
Підставами для розлучення (припинення сімейного життя між чоловіком і жінкою) може бути
ситуація, коли один із членів подружжя свідомо відмовляється прийняти християнство, або у
випадку перелюбу, якщо зраджений не зміг пробачити винувату сторону. І ще – якщо один із
подружжя створює значну небезпеку для душі чи тіла іншого члена подружжя, або дітей і робить
спільне життя нестерпно важким. Але в різних християнських конфесіях доволі різні погляди й на
перелічені причини. Хтось їх вважає умовою лише для припинення спільного проживання, без
можливості повторно створити сім’ю (католики), хтось розширює їх перелік (православні).

Протестантські богослови також засуджують розлучення, вважаючи за справу благочестя
народження дітей в любові, а також максимальні зусилля членів подружжя задля збереження сім’ї.
І навіть соціологічні дослідження підтверджують, що лише психологічні особливості взаємин
впливають на якість сімейного життя та тривалість шлюбу. «За висновками дослідників,
успішність шлюбу залежить від індивідуально-психологічних особливостей подружжя, при цьому
об’єктивні економічні фактори мають незначний вплив (ними пояснюється лише 20% розлучень з
числа тих, що відбуваються за ініціативою чоловіків, і 12% – за ініціативою жінок). До
об’єктивних чинників, які зумовлюють нестійкість шлюбу, відносять вік, у якому взято шлюб (до
21 року); знайомство менше 6 місяців; інтенсивну міграцію (і формування пар із суперечливими
настановами); урбанізацію тощо. Наявність маленьких дітей не впливає на стабільність шлюбних
стосунків. Якщо раніше народження дитини розумілося жінкою як перешкода до розірвання
шлюбу, то тепер воно найчастіше стає каталізатором розлучення (однак за збільшення кількості
дітей ця тенденція слабшає). Натомість чоловіки, як правило, стають ініціаторами розлучень, якщо
в сім’ї народжується дитина з інвалідністю (будь-якої черговості), або інший член родини має
тривалу важку хворобу» [2, с. 32-34]. Отже, якщо переводити на мову християнської аксіології,
причина розлучень – це не економічна нестабільність, а брак дійового впливу християнської етики
на життя навіть тих людей, котрі вважають себе християнами.

Християнська аксіологія може бути справжнім ключем до гармонізації сімейних взаємин.
Адже у Біблії ми також знаходимо й відповідь на питання щодо взаємовідносин батьків і дітей:
«Шануй твого батька і матір твою, щоб довголітній був ти на землі, що Господь, Бог твій, дасть
тобі» (Вихід 20:12). «Діти, слухайтеся батьків у всьому, бо це Господеві вгодне» (Колосян 3:20).
«А й ви, батьки, не дратуйте дітей ваших, виховуйте їх у послусі й Напоумленні Господньому»
(Ефесян 6: 4). Ці настанови найефективніше можна підсумувати заповіддю любові, адже шанувати
батьків та з мудрістю виховувати дітей у дусі християнського вчення можна лише за умови
наявності у взаєминах між батьками та дітьми християнської любові, а «любов – довготерпелива,
любов – лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає
свого, не поривається до гніву, не задумує зла; не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє
правдою; все зносить, в усе вірить, усього надіється, все перетерпить. Любов ніколи не
переминає» (1 Кор. 13:4-7).

Часто у розмовах про християнську сім’ю виникає образ авторитарних батьків, які
намагаються у всьому обмежувати своїх дітей, вимагаючи від них шани і послуху. Але це лише
штамп, який не відповідає істинному духу настанов християнської етики щодо сімейних взаємин.
Бо батьки таки справді можуть вимагати від дітей послуху, але це послух любові, а не послух
авторитарного підкорення власній волі. Це яскраво ілюструють наведені вище цитати з Біблії.

Поряд із цим реальний стан справ у сучасному суспільстві, що сформувався під впливом
зміни світоглядних і культурних пріоритетів, трохи по-іншому формує бачення питань гендеру й
сімейно-шлюбних відносин. «Соціальні та філософські зміни в сучасній культурі призвели до
деконструкції традиційної моделі світу, яка орієнтувалася на суб’єкт маскулінного характеру. У
ХХ сторіччі почалося конструювання нових моделей суб’єктивності. Цей процес є наслідком
роботи екзистенціалістських філософів, феміністських теоретиків, а на більш пізніх етапах –
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дослідників у сфері гендеру, які принесли ліберальні зміни в загальне світосприйняття» [7, с. 222].
Лібералізація призвела не лише до зміни становища жінки в суспільстві, що, на нашу думку, є
позитивним зрушенням, але й до певних корозій християнських норм у баченні межі допустимого
в сімейних стосунках. Саме на цьому ґрунті виникають дискусії щодо можливості дошлюбних
сексуальних взаємин, проблеми абортів, сурогатного материнства, повторних шлюбів,
гомосексуальних зв’язків тощо. У світській площині розв’язати зазначені проблеми прикладної
етики доволі складно. Часто вирішальним у цих дискусіях є релігійний аргумент. «Релігійні
погляди й нині є ключовими аргументами в більшості політичних дискусій, передусім, коли
йдеться про гендерну політику та політику сексуальності» [1, с. 8].

Часто в українському соціумі під впливом медіа-контенту негативні конотації щодо
гендерних проблем пов’язують із цінностями ліберальної Європи. При цьому, вказуючи, що
найбільше лібералізація в ціннісно “збоченій” формі цієї сфери життя пов’язана з тим духом
свободи, який були привнесено прямо чи опосередковано Реформацією. Але такі звинувачення,
навряд чи справедливі, тому що протестантське вчення чітко вказує на цінність шлюбу, сім’ї та
непорушність Божих заповідей щодо гендерних питань.

Жан Кальвін чітко демонструє вірність біблійній традиції, але поряд із тим вказує, що саме
шлюб, сім’я – це засторога проти розбещеності, егоїзму: «Так як людина була створена з умовою,
що вона не буде жити самотньо, але буде мати собі помічника, і так як внаслідок прокляття гріха
вона ще сильніше підкорена цій доконечності, то Бог дав засіб для її задоволення –тією мірою,
якою це нам на користь. …Подружній союз встановлений для нас як неодмінний цілющий засіб,
аби тримати в покорі хтивість» [4, с. 403].

Справжня сім’я для протестантських богословів – це християнська спільнота, котра дбає
про збереження й дотримання всіх настанов Євангелія. Її християнська сутність і ціннісні
пріоритети здатні не лише сприяти міцності подружніх стосунків, глибині синівської шани, а й
збереженню християнської Церкви як спільноти, що є Тілом Христовим. «Якщо коротко, то
можна сказати, що правдива християнська сім’я – це сім’я, в котрій чоловік і дружина, їхні
діти, вірують в Ісуса Христа як свого єдиного Господа і Спасителя, а Христос, Його Євангеліє
спасіння перебувають у центрі їхнього щоденного життя. Вони в усьому покладаються на
Нього, дякують Йому за дарунок вічного життя, прощення гріхів і спасіння, люблять Боже
Слово і живуть згідно з тим, як воно навчає» [3, с. 5].

Всі протестантські богослови сходяться на тій думці, що “здорова” християнська сім’я
починається з правильного статевого виховання та свідомого ставлення до любовних взаємин із
представником протилежної статі ще на етапі початку взаємин, перших зустрічей і планування
весілля. Часта зміна предмета замилування є свідченням неправильного прочитання заповіді «Не
чини перелюбу!». Понад те – це нівелюює смисл і значущість любові та Божого задуму щодо сім’ї,
взаємин чоловіка і жінки, про які ми вже згадували. «У свідомих молодих людей часто виникає
питання: «Які фізичні вияви любові доречні під час побачень?». Будь-яка конкретна відповідь на
це питання буде лише вираженням особистої думки, але можна накреслити якісь загальні
принципи. По-перше, тому що ми прекрасно знаємо, що сексуальний зв’язок поза шлюбом ніколи
не відповідає задуму Бога, ми повинні уникати будь-яких фізичних виявів, які наближають нас до
подібного зв’язку. По-друге, оскільки фізична сторона відносин з легкістю витісняє духовну,
суспільну, інтелектуальну й емоційну сторони, ми повинні спочатку зміцнити ці, більш важливі
моменти, перш ніж переходити до фізичних виявів любові. Як ми повинні застосовувати ці
принципи? Я вважаю, що, доки обидва партнери не погодяться з тим, що зацікавлення в тривалих
стосунках, ймовірно, ведуть до шлюбу, краще утримуватися від будь-яких фізичних виявів
любові, можна хіба що триматися за руки. Час обіймів і поцілунків настає тоді, коли всі інші
сторони взаємин у порядку і в центрі відносин Христос. Як уникнути сексуального зв'язку? Є три
прості правила: ніколи не роздягатися, ніколи не засовувати руки під одяг, ніколи не лягати
поруч» [6] – твердить Гері Чепмен.

Звичайно, що такі настанови баптистського богослова не завжди знаходять схвальну
відповідь у сучасної молоді, зорієнтованої на свободу в стосунках, часто ставлячись достатньо
байдуже до релігії, перебуваючи під впливом секулярних цінностей. Понад те, інколи і в межах
окремих протестантських релігійних спільнот такі настанови вважають за норму.

Відомий факт, що англіканська церква опинилася на межі розколу через те, що в
Сполучених Штатах вона намагається відмінити терміни “чоловік” і “дружина” під час шлюбної
церемонії, а також посилання на “дітонародження” як результат створення сім’ї. Ця зміна
покликана зробити церковні церемонії одруження більш “дружніми до геїв”. Єпископи – геї і
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лесбіянки – скаржилися на те, що мова нинішньої літургії образлива й така, що обмежує права
сексуальних меншин. «З нової літургії прибирають фразу “союз чоловіка і дружини” й замінюють
її словами “союз двох людей”», – йдеться у повідомленні в “U.K. Telegraph”. Також «замінюється
частина, де йдеться про те, що частина Божого наміру щодо вступу в шлюб – “для народження
дітей”, фразою “для подарунку дітей”, щоб зробити її більш актуальною для одностатевих пар, які
можуть усиновити дітей» [8].

Такий стан речей в англіканській церкві Америки, все ж не відображає реального стану
протестантського дискурсу щодо питань сімейно-шлюбних відносин і гендеру. Понад те, навіть,
як свідчать приклади, наведені в першій частині нашої статі, – часто суперечить йому. Але варто
констатувати, що в середовищі протестантизму намітилося дві основні течії щодо консерватизму
чи більшої лібералізації статевого виховання молоді: «вивчаючи протестантське статеве
виховання, ми можемо зазначити, що й воно поділялося на два напрями: перший – наближений до
нерепресивного й емансипаційного статевого виховання, другий − до ідей католицької церкви, яка
не схвалює дошлюбну сексуальну активність. Навіть найконсервативніші представники
протестантської церкви не виступають так категорично проти абортів і контрацепції, як
представники католицької церкви. Аборти не є цілком заперечені, протестантські ідеологи
схвалюють відповідальну контрацепцію в шлюбі. Отже, попри широкий спектр ідей про ставлення
до сексуальності протестантської церкви, неможливо виділити один конкретний напрям» [5, с. 46-
47]. Такі тенденції – свідчення бажання певних протестантських лідерів і спільнот адаптуватися до
ліберальних секулярних віянь у сучасній культурі.

Висновки. Протестантська аксіологія, чітко ґрунтуючись на Святому письмі та вченні
класиків протестантської богословської і релігійно-філософської думки, орієнтує на створення
сім’ї на ґрунті любові та довіри до важливості усвідомлення сумірності місії “здорового”
сімейного життя з місією справжнього християнського життя. Попри певні тенденції, котрі
демонструють схильність певних протестантських спільнот до перейняття секулярних ліберальних
віянь у сфері гендерних і сімейно-шлюбних питань, у своїй більшості протестанти, як і християни
загалом, вболівають за життя в любові заради спасіння.
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Summary
Hunko V. Ideological and Religious-Axiological Context

of Protestant Discussions Concerning Gender, Family and Marriage Issues.
The article is a part of a comprehensive study of the ethical norms of the social doctrine of Protestantism. In

the article, the author resorts to the analysis of the value connotations of family-marriage and gender problems in the
light of Protestant dogmatic and religious-philosophical thought. The exposition is carried out through the analysis
of the heritage of Holy Scripture, the ideas of the classics of Protestant theology and modern theologians, and the
prism of determining of the actual state of the latest trends in the life of the Protestant Churches. It is concluded that
it is necessary to reconcile the trends of modern culture and norms of Christian ethics in order to preserve the
harmony of interhuman, interfaith, transcultural communication, but not to the detriment of faith in the course of
social work and axiological education by Christian pastors and theologians. The author demonstrates several
components of the Protestant teaching about the Christian family: the relationship between spouses, parenting and
sex education. As a conclusion, it is concluded that in Protestantism, two lines have now emerged: a more
conservative and a liberal one. Sex education is the most controversial issue.

Keywords: ethics, applied ethics, protestant axiology, gender issues, family-marriage relationships.
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СІМ ПЕЧАТОК У КНИЗІ ОБ’ЯВЛЕННЯ:
АНАЛІЗ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТІКОНІЯ АФРИКАНСЬКОГО

Стаття присвячена інтерпретації уривку “Сім печаток” з книги Одкровення, яка здійснена
латинським теологом Тіконієм Африканським. Висвітлено специфіку тлумачення семи печаток з погляду
західного богослов’я. Встановлено, що Тіконій використовував символічний та алегоричний метод
інтерпретації. З’ясовано позитивний аспект символічного підходу до тлумачення Об’явлення та негативні
наслідки надмірної алегоризації біблійних символів. Досліджено історицистську методологію трактування
біблійної апокаліптики Тіконія та його погляд на виконання пророцтв “семи печаток” в історії церкви.
Наголошується на важливості текстів Старого Завіту в інтерпретації Апокаліпсису. Проаналізовано
зв’язок біблійних пророцтв про антихриста з апокаліптичним уривком “семи печаток”. Автор також
обґрунтовує антропологію книги Одкровення і наводить розуміння семи печаток сучасними екзегетами.

Ключові слова: сім печаток, Апокаліпсис, Одкровення, Об’явлення Івана Богослова, Тіконій,
герменевтика, апокаліптика.

Постановка проблеми. Книга Апокаліпсис – остання книга Нового Завіту, яка була
написана Апостолом Іоанном наприкінці І століття нашої ери [див.: 4, с. 718-761]. Від того часу
наступні покоління християн трактували апокаліптичні видіння. Вже у ІІ столітті, за свідченням
християнського теолога Єроніма Стридонського* були перші спроби пояснити окремі тексти

* Єронім Стридонський (347-420), християнський пресвітер, екзегет і перекладач Святого Письма [див.: 18,
с. 336-375].

www.litmir.me/br/
www.lifesitenews.com/news/u.s.-episcopal-church-bows-to-gay-
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книги Одкровення*. Повні коментарі на біблійну книгу Об’явлення Івана Богослова з’явилися
трохи згодом*. Один із найперших належить перу християнського мученика Вікторіна* [2, c. 16].

Наступний коментар написав африканський донатист Тіконій, який жив у IV столітті *. Про
нього згадує Геннадій Марсельский*, надаючи певні відомості про його чотири праці: “Про
внутрішню боротьбу”; “Виклад різних предметів”; “Книга правил”; “Коментар на Об’явлення
Івана Богослова” [див.: 11, с. 68]. Він зазначає, що африканський донатист витлумачив книгу
Одкровення заново, закликаючи інтерпретувати її не буквально, а духовно й алегорично [див.: 11,
c. 68]. Тіконій заперечував учення про встановлення тисячолітнього царства після спільного
воскресіння і не погоджувався з уявленням про подвійне воскресіння, одне – для праведників, а
друге – для грішників. Перше воскресіння Апокаліпсису він трактував алегорично як духовне
народження, а друге – буквально, як підняття із смерті [див.: 2, c. 18].

З прикрістю констатуємо, що не зберігся коментар Тіконія на книгу Апокаліпсис. Проте
його працю було відновлено за іншими коментарями латинських отців церкви∗, оскільки вплив
Тіконія на подальші інтерпретації Одкровення був великим [див.: 13 c. 104]. Девід Робінсон
зауважує, що коментар Тіконія «формував латинське сприйняття й тлумачення Апокаліпсису
упродовж наступних восьмисот років» [28, c. 4]. Важливість коментаря Тіконія для західної
традиції та відсутність вітчизняних досліджень актуалізує аналіз тлумачення Апокаліпсису
африканського донатиста.

Аналіз останніх досліджень. Інтерпретації книги Об’явлення Івана Богослова Тіконієм
Африканським почали досліджувати у XIX столітті [див.: 13, c. 104]. Першу наукову статтю
написав німецький вчений Йоганнес Хаслейтер [30], в якій він запропонував здійснити
реконструкцію коментаря Тіконія на основі пізніших латинських праць [див.: 28, c. 5]. Перша
монографія була опублікована дослідником Трауготтом Ханом [29], яка «стала стандартним
дослідженням для ХХ століття» [28, c. 5]. Як стверджує Девід Робінсон, у монографії дослідник
Хан погодився із пропозицією Йоганнеса Хаслейтера реконструювати втрачений коментар
Одкровення Тіконія з пізніших джерел і «заніс у таблицю те, що він вважав уривками Тіконія з
цих джерел» [28, c. 5]. Важливе дослідження було виконане Кеннетом Штайнхаузером [32], у
якому автор проаналізував різні джерела та зв’язок між ними, спробувавши створити «повний
синопсис коментаря Тіконія на Апокаліпсис» [13, c. 105]. Наступний дослідник, який долучився до
відновлення коментаря африканського донатиста – бельгійський вчений Роджер Грисон, який
2011 року опублікував реконструйоване латинське видання [25] та французький переклад із
примітками [26]. А 2017 року Френсіс Гумерлок, доктор філософії з історичної теології,
університету Сент-Луїс виконав переклад на англійську мову [28]. На російській мові були
опубліковані три статті Антала Небольсіна в журналі «Вісник Православного Свято-
Тихонівського гуманітарного університету» [13; 14; 15]. У них автор наводить переклад
тлумачення Апокаліпсису Тіконія Африканського з вступною частиною та коментарями.

Виокремлення раніше не розв’язаної проблеми. Варто зазначити, що згадані дослідники
Апокаліпсису Тіконія зосереджуються лише на реконструкції коментаря, досліджуючи його вплив
на подальшу інтерпретацію Одкровення, не беручи до уваги богословський аналіз. У своїх статтях
Антал Небольсін основний акцент робить на перекладі, а коментарі в основному мають
пояснювальний характер. Такі уривки книги Апокаліпсису, як “сім церков”, “сім печаток”, “сім
труб” і “сім виразок” не були окремо досліджені науковцями. Тому відсутність критичного
богословського аналізу коментаря чи окремих уривків зумовлює важливість вивчення теологічних

* Єронім Стридонський пише: «Іван був засланий на острів Патмос і написав там Апокаліпсис, який згодом
коментували Юстин-Мученик та Іриней» [22, c. 296].
* Огляд ранніх коментарів на книгу Об’явлення Івана Богослова див.: [27; 2, с. 15-25].
* Вікторін Петавський (230-304), єпископ міста Петавія, перший латинський екзегет [див.: 19, с. 458-461].
* Тіконій Африканський (330-390), латинський християнський богослов [див.: 12, с. 241, 242].
* Геннадій Марсельский (IV ст.), християнський пресвітер міста Марсель, написав ряд полемічних праць
[див.: 20, с. 616-620].
∗ Антал Небольсін вказує на таких латинських християнських авторів: Кесарій Арльський, Прімазій
Гадруметський, Беда Шановний, Амвросій Аутперт, Беат Ліебанський [див.: 13, c. 104].
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ідей Тіконія. Через те ми розкриємо характерні риси інтерпретації уривку “сім печаток” Одкровення,
а також проаналізуємо герменевтичні принципи тлумачення африканського донатиста.

Формулювання мети і постановка завдання. Мета статті – здійснити комплексний аналіз
інтерпретації біблійного уривку “Сім печаток” (Одкр 6:1-17; 8:1) Тіконія Африканського.
Реалізація цієї мети передбачає розв’язання таких завдань: а) висвітлити трактування уривку «сім
печаток» книги Апокаліпсису екзеґета Тіконія; б) проаналізувати герменевтичні принципи
коментатора; в) дослідити теологічні ідеї латинського богослова.

Виклад основного матеріалу.
Перша печатка (Одкр 6:1,2). Тіконій вважає, що одна з чотирьох живих істот (Одкр 6:1), які

перебувають біля престолу Божого символізує всесвітню церкву. Вона покликана сприяти
проголошенню Євангелія та зміцнювати віру [див.: 28, c. 71]. Білий кінь і вершник на ньому (Одкр
6:2) – образи церкви та Ісуса Христа. Свій погляд африканський екзегет аргументує посиланням на
старозавітний текст пророка Захарії [див.: 28, c. 71]. На нашу думку, Тіконій правильно тлумачить
образ білого коня та його вершника як церкву на чолі із Сином Божим, оскільки «білий колір
завжди, без будь-яких винятків, стосується Христа і Його послідовників, і ніколи не
використовується як вказівка на сили зла» [21, c. 213]. Православний екзегет Іаннуарій Івлієв
звертає увагу на те, що починаючи з часів Іренея Ліонського (130-202)∗ першого вершника в
ранній церкві тлумачили христологічно∗ [див.: 7, с. 103]. Також Жак Дукан вказує на аналогію в
біблійному уривку Одкр 19:11-16, де Ісус Христос представлений в образі вершника на білому
коні [див.: 6, c. 63].

В ході аналізу було встановлено, що Тіконій Африканський не вбачає у білому коні та
вершнику символ проповіді Євангелія. Однак варто зазначити, що таке тлумачення виникає вже у
першому повному коментарі на книгу Апокаліпсис Вікторіна Петавського. Він пише, що «кінь
білий – це слово пророцтва з Духом Святим, посланим у світ» та посилається на слова Ісуса
Христа про поширення Євангелія (Мт 24:14) [див.: 2, c. 95]. Християнська проповідь із силою
Святого Духа проникала в серця людей і приводила їх до Господа [див.: 16, с. 139]. Звідси
випливає, що не потрібно протиставляти ці два тлумачення. Білий кінь з вершником –це метафора
як Ісуса Христа, так і поширення Його царства через проповідь Євангелія [див.: 21, c. 214], та
представляє період історії християнства у І столітті [див.: 3, с. 212].

Друга печатка (Одкр 6:3,4). Латинський богослов Тіконій тлумачить червоного коня (Одкр
6:4) як лівих людей, тобто тих, які репрезентують сторону зла. Вершник, який сидить на коні, це
образ диявола, який очолює нечестивців у війні проти переможної церкви [див.: 28, c. 72].
Африканський донатист також звертається до книги пророка Захарії. У першому розділі
провидець бачить чоловіка на червоному коні (Зах 1:8). Проте Тіконій зазначає, що у старозавітній
книзі кінь червоний від своєї власної крові, а в книзі Апокаліпсис – від крові інших людей [див.:
28, c. 72]. Коментатор трактує усунення миру як вказівку на власний мир людей, тобто мир цього
світу (Ів 14:27). Однак християни мають перевагу насолоджуватися вічним миром від самого Ісуса
Христа (Ів 14:27). Меч вершника спричиняє смерть і спрямований проти всіх [див.: 28, c. 72].

Принагідно зазначимо, що інші дослідники погоджуються з тим, що червоний кінь
символізує грішників, які противились проповіді Євангелія. Православний богослов Микола
Орлов стверджує, що червоний колір вказує на людську кров і реакцію нечестивців на
християнську проповідь [див.: 16, c. 142]. Ісус Христос попередив своїх послідовників, що
проголошення Божого Царства призведе до розділення у сім’ях та суспільстві∗. Всюди, де
з’являються місіонери, виникають переслідування і пролиття крові [див.: 16, c. 142]. Оскільки саме

∗ Іриней Ліонський у своїй праці «Проти єресей», говорячи про патріарха Якова пише, що він був
прообразом Ісуса Христа і при цьому посилається на біблійний текст Одкр 6:2: «Бо для того народився
Господь, народження Якого він символізував, і про Якого Іван в Одкровенні каже: “І вийшов Він (як) Той,
Хто перемагає, щоб перемогти”» [9, c. 386].
∗ Сам Іаннуарій Івлієв не погоджується з поглядом Іренея Ліонського, а вважає, що «В Одкр 6:1-8 коні і
вершники – символи есхатологічних катастроф на всій землі» [7, c. 105].
∗ Ранко Стефанович наводить такі біблійні тексти: Мт 10:21,22; 34-36; 24:9,10; Лк 12:51-53 [див.: 21, c. 216,
217].



Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія: Філософія. Випуск 813 159

в ІІ та ІІІ столітті були жорстокі гоніння на християн, Р. Волкославський відносить виконання
другої печатки до цього періоду християнства [3, с. 212]. Також вважаємо, що Тіконій
Африканський слушно посилається на євангельський текст Ів 14:27, в якому Ісус протиставляє
мир цього світу мирові християн, які отримали спасіння.

Аналіз інтерпретації Тіконія показує, що він дотримувався символічного й алегоричного
методу тлумачення. Зауважимо, що символічний метод узгоджується з метафоричною природою
апокаліптичної літератури. Роберт Джонсон підкреслює той факт, що «апокаліптичні твори
переповнені образністю» [5, c. 567]. Про це свідчить сама книга Об’явлення, в якій наведені
пояснення таких символів, як “сім свічників” (Одкр 1:20), “великий змій” (Одкр 12:9), “вода” (17:15)
та ін. Також у книзі записані образи, які неможливо тлумачити буквально, зокрема обосічний меч,
який виходив з уст Ісуса Христа (Одкр 1:16), коні, з уст яких виходив вогонь, дим і сірка (Одкр 9:17-
19), змій із семи головами та десятьма рогами (Одкр 12:3), дві звірини (Одкр 13) та ін.

Третя печатка (Одкр 6:5,6). Тіконій Африканський стверджує, що за допомогою символу
чорного коня Апостол Іван описує людей, причетних до брехні. Вершник із вагами в руці (Одкр
6:5) представляє тих, які мислять себе в межах справедливості, та насправді здійснює «вчинки
темряви» (Рим 13:12) [див.: 28, c. 72]. Латинський письменник тлумачить третю печатку,
використовуючи новозавітні уривки, в яких згадані темні духовні сили. Для нього фраза «не
марнуй» (Одкр 6:6) вказує на джерело будь-якої шкоди, занепалих істот, названих «таємницею
беззаконня» (2 Сол 2:7) та «піднебесними духами злоби» (Еф 6:12) [див.: 28, c. 72]. Хоча вони
володіють певною владою, Господь проводить границі їхнього впливу. Тіконій тлумачить «оливу і
вино» (Одкр 6:6) як символи помазання та крові Ісуса Христа∗ [див.: 28, c. 73], а «пшеницю та
ячмінь» (Одкр 6:6) – як образ церкви «чи то в найбільших, чи в найменших розмірах, як в
єпископах, так і в людях» [28, c. 73].

На думку окремих сучасних дослідників, пророче виконання третьої печатки пов’язане з
початком діяльності антихриста, як зазначено і в трактуванні Тіконія. Наприклад, Жак Дукан
вважає, що третя печатка відноситься до періоду, коли церква об’єдналась із політичною владою,
що призвело до матеріального збагачення й духовного занепаду [див.: 6, c.66]. На думку
Р. Волкославського, у цей період «матеріальні інтереси виходять на перший план, що особливо
виявилося в епоху з 313 до 538 р.» [3, c. 213].

Четверта печатка (Одкр 6:7,8). Для того щоб пояснити згадку «четвертої частини землі»
(Одкр 6:8) Тіконій пише про існуюче розділення у світі на дві групи людей: одні належать до
Божого народу, а інші до народу сатани [див.: 28, c. 75]. Проте народ диявола латинський теолог
також розмежовує на тих, хто перебуває у церкві, й тих, хто поза нею∗ [див.: 28, c. 75]. Така
категоризація людей, на думку Тіконія, пояснює причину, чому церква, фальшиві брати та
язичницький світ названі “третьою частиною”. Далі коментатор згадує пророцтво про антихриста
(2 Сол 2:3), зазначаючи, що перед його всесвітнім пануванням «він був уже виявлений з однієї
частини, і коли було видно три частини, тепер виявляється четверта» [28, c. 75]. Тож Тіконій
доходить висновку, що людей можна поділити на такі групи: церква, язичницький світ,
розкольники і фальшиві брати [див.: 28, c. 75]. Ми не можемо погодитися з цим, адже алегоричне
тлумачення Тіконія довільне, позаяк у самому біблійному тексті немає жодних натяків на
розділення людей на ті групи, які запропонував африканський донатист.

Тіконій стверджує, що чалий кінь є метафорою мертвих людей на чолі з дияволом, які
отримали владу нищити четверту частину, тобто церкву. Меч, голод, мор і земні звірі (Одкр 6:8)
символізують війну, голод, смерть і злих людей∗ [див.: 28, c. 75-76]. Африканський екзегет
повертається до інтерпретації попередніх печаток і зазначає, що три коні, які вийшли з того самого
місця, що й білий кінь, представляють одну силу. Чорний кінь (Одкр 6:5) символізує лицемірство,

∗ На думку Девіда Робінсона, Тіконій має на увазі хрещення та євхаристію [див.: 28, c. 73, примітка 74].
∗ На думку коментатора Девіда Робінсона, Тіконій має на увазі, що «дві частини народу диявола – це люди
поза церквою у світі, й ті, хто в церкві, але належать до лівої частини тіла Господа. Ті, хто належать до
диявола, як всередині церкви, так і зовні, борються проти єдиної справжньої церкви» [28, c. 75, примітка 88].
∗ Дослідники вважають, що Тіконій Африканський описує події того часу, які відбувались у Північній
Африці [28, c. 76, примітка 97].
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“справи темряви” (Рим 13:12), а чалий кінь (Одкр 6:8) вказує на відкрите лицемірство та
виконання пророцтва про гидоту спустошення з книги Даниїла, згадану Ісусом Христом (Мт
24:15) [див.: 28, c. 76]. Хоча робота антихриста вже звершувалася серед християн, відступлення в
африканській церкві – то прообраз майбутнього часу, коли він повною мірою явить свою силу в
усесвітньому масштабі. Далі Тіконій для підтвердження своїх висновків посилається на
старозавітні тексти (Йоіл 2:4,5; Авк 3:8,9,15) [див.: 28, c. 76-77].

На нашу думку, тлумачення “четвертої частини землі” як церкви цілком можливе.
Наприклад ,такого погляду дотримується сучасний дослідник Р. Стефанович∗. Проте ні Тіконій, ні
Р. Стефанович не наводять аргументів для такого трактування, тому вважаємо доцільнішим
стверджувати, що суд тільки над “четвертою частиною землі” означає часткове покарання. Також
варто звернути увагу на зв’язок влади антихриста з пророчим виконанням четвертої печатки.
Слова Тіконія про те, що дії антихриста вже помітні серед віруючих, узгоджуються зі словами
Апостола Павла, який стверджує, що «вже діється таємниця беззаконня» (2 Сол. 2:7). Також думка
Тіконія про майбутнє повне відкриття антихриста співзвучна з твердженням про затримку появи
есхатологічного беззаконника (2 Сол. 2:3,7). Можна погодитись із поглядом Іаннуарія Івлієва,
згідно з яким четвертий вершник уособлює смерть [див.: 7, c. 106]. Про це свідчить сам колір коня,
який нагадує колір мертвих тіл, і згадка «смерті» та «Аду» (Одкр 6:8). Відповідно четверта печатка
постає періодом духовної смерті церкви, коли вона сама почала переслідувати вірних християн.
Жак Дукан переконаний, що йдеться про «час хрестових походів, інквізиції і релігійних війн» [6,
c. 67]. Саме в період темного середньовіччя здійснилося пророцтво про “малий ріг” (Дан
7:20,21,24-26), на основі якого Павло побудував свої розмисли у 2 Сол 2.

П’ята печатка (Одкр 6:9-11). Тіконій Африканський відносить час виконання п’ятої
печатки до останнього періоду земної історії, оскільки душі, які благають Бога про помсту за свою
кров, отримують запевнення про швидку відплату. Їм потрібно ще “трохи спочити” (Одкр 6:11),
після чого розгорнеться остання велика битва перед приходом Ісуса Христа [див.: 28, c. 77]. Автор
коментаря вважає, що “жертовник” (Одкр 6:9) представляє церкву, а прийменник “під” (ὑποκάτω –
Одкр 6:9) використаний Апостолом Іваном з трьох причин. По-перше, тому що “під його очима”
були вбиті мученики [див.: 28, c. 77]. По-друге, хоча душі праведників перебувають на небесах у
божому раю, їхня кров була пролита на землі. Тому, на думку латинського екзегета, п’яту печатку
потрібно розуміти крізь призму старозавітного тексту з книги Буття 4:10, де Бог звертається до
Каїна з такими словами: «І сказав Господь: Що ти зробив? Голос крови брата твого взиває до
Мене з землі» [28, c. 77]. По-третє, коментатор допускає імовірність того, що Апостол Іван
використав фігуру мови – гіпербатон∗. Відповідно фразу “під жертівником” (Одкр 6:9) можна
розуміти в значенні “під свідченням жертівника”∗ [див.: 28, c. 77].

Варто зазначити, що п’яту печатку потрібно тлумачити в контексті служіння у святилищі. В
іншому випадку це призведе до необґрунтованих алегоричних інтерпретацій. Маючи на увазі той
факт, що у п’ятій печатці Апостол Іван описує картину мучеництва у символах, слово “душа” не
потрібно розуміти крізь призму грецької філософії, як окрему субстанцію, що може існувати після
смерті людини∗. Два тексти книги Левит, на які посилається Іаннуарій Івлієв, допомагають
правильно зрозуміти символи п’ятої печатки [див.: 7, c. 109]. У першому вірші Лев 4:7 записано,
що кров жертви потрібно виливати під жертовник, а в другому тексті Лев 17:14 сказано, що «душа
кожного тіла кров його». Тіконій Африканський слушно звертає увагу на вірш Бут 4:10, в якому
метафорично представлене волання крові до Бога за справедливістю. Так само кров християнських
мучеників взиває до Господа, щоб Він здійснив праведний суд. У п’ятій печатці Бог дає

∗ Р.Стефанович пише: «“Четверта частина землі” в Одкровенні означає Боже володіння» [21, c 220].
∗ Гіпербатон – це «стилістична фігура, яка полягає у зміні природного порядку слів і відокремленні їх одне
від одного вставними словами» [8, с. 203].
∗ Тіконій Африканський для підтвердження своєї думки посилається на слова з 2 Мак 7:36: «під заповіт
Бога» (ὑπὸ διαθήκην θεοῦ) [див.: 28, с. 77].
∗ Детальне дослідження антропології книги Об’явлення здійснив Ларрі Ліхтенволтер [10].
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запевнення переслідуваним християнам, що в кінцевому результаті вони отримають нагороду, а
їхні вороги будуть покарані. Окремі богослови вважають, що «таке підбадьорення мало особливе
значення для тих, хто жив у дні страшного середньовіччя й особливо в дні реформації з 1517 до
1755 р.» [31, c. 778].

Шоста печатка (Одкр 6:12-17). Для Тіконія Африканського вислів “велике трясіння землі”
(Одкр 6:12) це вказівка на останнє масштабне переслідування християн, а сонце, місяць і зорі
символізують церкву [див.: 28, c. 78]. Згадане Апостолом Іваном “фіґове дерево” (Одкр 6:13)
коментатор також тлумачить як церкву, “сильний вітер” (Одкр 6:13) означає гоніння, а фіґи є
метафорою злих людей, які відступили від церкви [див.: 28, c. 78]. Латинський богослов вважає, що
фраза «кожна гора, і кожен острів порушилися зі своїх місць» (Одкр 6:14) вказує на втечу людей зі
своїх місць∗ (Лк 21:21) [28, c. 78]. Описуючи страх грішників та їхнє волання про допомогу, Тіконій
часто цитує тексти із старозавітних та новозавітних книг∗. Африканський теолог виступає проти
буквального розуміння віршів, у яких записано переховування грішників у печерах і гірських скелях
(Одкр 6:15). По-перше, не скрізь є гори, в яких може сховатися людина, по-друге, прихід Ісуса
Христа буде блискавичним, тому в людей не буде часу сховатися [див.: 28, c.80].

Незважаючи на те, що Тіконій посилається на інші біблійні тексти, він не звертає увагу на
важливі уривки з пророчих книг, на які ймовірно посилався Апостол Іоанн. З прикрістю
констатуємо, що автор коментаря вдається до надмірної алегоризації символів. Як справедливо
зазначає Іаннуарій Івлієв, автор Об’явлення «дотримується юдейської апокаліптичної традиції, яка
трактувала потрясіння неба й землі як ознаку наближення й настання Судного дня» [7, c. 111].
У Святому Письмі є подібні описи природних катастроф під час Господнього суду∗. Зокрема,
пророк Ісая пише: «І небесні світила всі позникають, а небо, як сувій книжковий, буде згорнуто, і
всі його зорі попадають, як спадає оте виноградове листя, і як спадає з фіґовниці плід
недозрілий!...» (Іс 34:4). Провидець Йоіл пророкує: «Зміниться сонце на темність, а місяць на кров
перед приходом Господнього дня, великого та страшного!» (Йоіл 2:31). Вчені також звертають
увагу на паралелі з есхатологічним пророцтвом Ісуса Христа (Мт 24:29) [див.: 17, с. 133,134]. Крім
того, Р. Стефанович аргументовано доводить, що мова йде про природні катаклізми. Він вказує на
те, що в самому тексті немає натяків на символічне розуміння, а також Апостол Іван часто
повторює слово «як» (ὡς) [21, c. 231]. Тому землетрус, потемніння сонця, червоний колір місяця,
падіння зірок та інші події вказують на реальні природні явища∗, які передуватимуть Другому
приходу Ісуса Христа.

Сьома печатка (Одкр 8:1). На думку африканського донатиста “небо” (Одкр 8:1) символізує
церкву. Тиша, яка настала в церкві на півгодини вказує на початок вічної суботи [див.: 28, c. 89].
Тіконій вважає, що причина згадки короткого проміжку часу полягає в тому, що Апостол Іван мав ще
побачити інші речі, тому тиша була перервана [див.: 28, c. 89]. На нашу думку інтерпретація Тіконія не
узгоджується зі старозавітним тлом цього тексту. Хоча є дуже багато різноманітних тлумачень тиші
сьомої печатки∗, доречно звернути увагу на такі тексти Старого Завіту, як Авк 2:20, Соф 1:7 і Зах 2:13
[див.: 21, c. 233]. На підставі цих біблійних уривків можна вважати, що мовчання на небі – це
«драматична пауза, яка робить праведні Божі суди… ще більш вражаючими» [21, с. 234].

∗ Африканський екзегет також посилається на Пс 46:2, де сказано про зсув гір у серце морів [див.: 28, c. 78].
∗ Цитати та алюзії на такі тексти: Бут 35:4; 46:29; Пс 32:1; 119:41; Іс 1:29,30; 2:10,18-21; 10:10; Лк 1:78; Рим
6:6; 1 Кор 10:4; Еф 4:22; Кол 3:3,9-10,12; 1 Пт 4:8 [див.: 28, c. 79,80].
∗ Грегорі Біл наводить такі тексти: Іс 2:18-21; 24:1-6; 33:1-35:4; 50:3; Єз 32:6-8; Ос 10:8; Йоіл 3:15,16; Наум
1:5,6; Авк 3:6-11 [див.: 1, с. 199-200].
∗ Окремі дослідники вбачають виконання частини шостої печатки в таких подіях, як лісабонський землетрус
(1755 р.), чорний день 19 травня (1780 р.) та метеоритний дощ 13 листопада (1833 р.) [див.: 3 с. 217-218]
∗ Девід Аун наводить такі інтерпретації: 1. Мовчання дає можливість вислухати молитви святих;
2. Мовчання вказує на есхатологічне повернення до споконвічної тиші, яка була до створення землі;
3. Мовчання може бути прелюдією до божественних виявів; 4. Тиша благоговіння у присутності Бога під час
літургії; 5. Проголошення величі Бога через мовчання [див.: 24, с 507-508]. Також дивіться екскурс
“Безмовність” у коментарі Грегорі Біла [1, c. 249-254].
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Висновки та перспективи розвитку напряму дослідження. Аналіз інтерпретації уривку
“Сім печаток”, здійснену Тіконієм Африканським, дозволяє дійти висновку, що автор
дотримувався символічного, алегоричного та історицистського методу тлумачення. У той час, як
символічний метод узгоджується з метафоричною природою апокаліптичної літератури,
алегоричний спричиняє виникнення довільних інтерпретацій, які не знаходять підтвердження в
самому біблійному тексті. Було встановлено, що латинський екзегет добачає виконання видіння
семи печаток у подіях християнської церкви і тлумачить їх в історичному вимірі. Крім того,
Тіконій вважає, що певні події свого часу – то виконання пророцтва про антихриста, який
відкриється у повній силі в майбутньому.

Аналізуючи тлумачення Тіконія, можна дійти висновку, що його інтерпретація
наповнена посиланнями на інші старозавітні та новозавітні тексти. Хоча іноді Тіконій не
звертає уваги на важливі уривки, які проливають світло на апокаліптичні символи, у цілому
він доречно використовує їх у своєму трактуванні. З прикрістю констатуємо, що латинський
богослов не врахував цілісну єврейську антропологію Об’явлення Іоанна Богослова у
тлумаченні “душ під жертовником”. Хоча інтерпретація Тіконія має свої слабкі сторони, деякі
її аспекти узгоджуються як із самим текстом, так і з контекстом книги Апокаліпсису та всієї
Біблії. Подальше дослідження зазначеної наукової проблематики вбачаємо у з’ясуванні зв’язку
між тлумаченням уривку “Сім печаток”, здійсненого Тіконієм та іншими коментаторами його
часу, а також у детальному аналізі трактування історичних подій Тіконієм у зв’язку з видінням
семи печаток. Переконані, що це допоможе глибше зрозуміти патристичну інтерпретацію
Об’явлення, що й сприятиме новому осмисленню Біблії.
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Summary
Kuryliak B. Seven Seals in the Book of Revelation:

Analysis of the Interpretation of Ticonius an African.
The article deals with the analysis of the interpretation of the passage of the «Seven Seals» of the book of

Revelation, by Latin theologian Ticonius an African. There have been explained the specifics of the interpretation of
the seven seals from the point of view of Western theology in this work. It was found that Ticonius used a symbolic
and allegorical method of interpretation. There is highlighted the validity of the use of a symbolic approach to
interpreting the book of Revelation in relation to the metaphorical nature of apocalyptic literature. It has also been
proven that in some cases it is appropriate to interpret individual phrases in the literal sense. It is revealed that
Ticonius sometimes puts a meaning that is not present in the text itself into the biblical notions. There have been
established the negative aspects of the excessive allegorization of biblical symbols. There was explored the
historicist methodology of treating Ticonius’ biblical apocalyptic, and his view of fulfilling the prophecies of the
seven seals in the history of the church. The biblical basis of the historicist method of interpreting apocalyptic
literature is argued. Attention is drawn to the importance of the Old Testament texts in interpreting the Apocalypse,
which is filled with allusions to other texts of the Bible. There is analyzed the connection of the biblical prophecies
of antichrist with the apocalyptic passage of «Seven Seals». It is established that the vision of «Seven Seals» refers
to different periods of Christian history, beginning with the apostolic period and ending with the Second Coming of
Jesus Christ. Attention is drawn to the anthropology of the book of Revelation and the understanding of the concept
of «soul» in the context of Scripture. There is given an understanding for the seven seals of modern exegetes.

Keywords: seven seals, Apocalypse, Book of Revelation, Ticonius, hermeneutics, apocalyptic literature.
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Львівська православна богословська академія

ПРОБЛЕМА ДИХОТОМІЇ ТА ТРИХОТОМІЇ
В АНТРОПОЛОГІЇ МИТРОПОЛИТА СУРОЗЬКОГО АНТОНІЯ

Досліджується склад людської природи, зокрема взаємовплив і поєднання таких її частин, як тіло,
душа і дух в антропології митрополита Сурозького Антонія (Блума). Аналізується концепція так званого
“християнського матеріалізму” владики Антонія та поняття “душі” як психічної сфери діяльності людини.
Стверджується, що для митрополита Антонія більш притаманний трихотомічний склад людини, хоча й про
дихотомію він також розмірковує. Звертається увага на те, що цілісна людиною лише та, в якій гармонійно
поєднується матеріальний і духовний первні. Здійснено також історичний аналіз думок християнських
мислителів щодо цього питання і показано, що більшість отців Церкви говорять про трьохскладовість
людської природи. Хоча вони й розрізняють дух і душу, проте не трактують дух як самостійну, відмінну від
душі субстанцію. Зазвичай вони розуміють під духом або Дух Божий, тобто Благодать, присутню в людині,
або мають на увазі різні стани душі, що відповідає такій формулі: «Душа і дух – найменування однієї і тієї ж
сутності». Але під дією Божественної благодаті в душі встановлюється особливий життєвий лад. Іншими
словами, дух – це та ж сама душа, тільки після свого благодатного оновлення. Автор доходить висновку, що
між тілом і душею, а також духовними переживаннями існує нерозривний зв'язок, оскільки тілесні відчуття
людини – частина того, що відбувається в її душі, серці та розумі. Саме таке гармонійне поєднання всіх
трьох частин – тілесної, душевної і духовної становить ядро людської особистості.

Ключові слова: тіло, душа, дух, природа, дихотомія, трихотомія.

Постановка проблеми. Одніа з найактуальніших тем філософської антропології – питання
складу людської природи. Століттями мислителі намагались осягнути співвідношення в людині
матеріального і духовного, знайти “ключ” до розуміння людської істоти. Осмислення цієї
проблематики повинно дати відповідь на одвічне запитання: хто така людина та яке її
призначення? У цьому контексті досить вагомими є розмисли видатного церковного ієрарха
митрополита Сурозького Антонія (Блума).

Аналіз останніх досліджень. Серед публікацій, присвячених дослідженню складу людської
природи в контексті християнської антропології, крім праць А. Сурозького, варто згадати праці
відомого хірурга і богослова Л. Войно-Ясенецького “Дух, душа, тіло”, К. Вальверде “Філософська
антропологія”, монографії грецьких мислителів Й. Зізіуласа “Буття як спілкування” та Х. Яннараса
“Свобода етосу”, твори М. Лоського а також численні праці викладача Оксфордського
університету митрополита Калліста (Уера) (тут ми знаходимо, наприклад, всебічний аналіз
співучасті тіла в молитовних ісихастських практиках) [див.: 10] та багато інших.

Варто зазначити, що А.Сурозький мав медичну освіту й упродовж двадцяти років працював
лікарем, зокрема, був практикуючим хірургом. Тому темі співвідношення тіла, душі, духу владика
приділяв багато уваги не лише як священик, а й лікар. Досить часто митрополит виступав з
лекціями у медичних навчальних закладах. Серед відомих бесід варто назвати “Людські цінності в
медицині”, “Питання медичної етики”, “Тіло і матерія у духовному житті”, “Тіло, дух, душа:
цілісність людської особи” та багато інших.

Формулювання мети і постановка завдання. Мета статті – з’ясування специфіки
антропологічного дискурсу в теологічно-філософській спадщині митрополита Антонія, а також
співвіднесення цих антропологічних ідей (зокрема дихотомічної та трихономічної проблематики)
з творчістю інших християнських авторів ХХ століття.

Виклад основного матеріалу. Представники античної філософії, міркуючи про людину,
говорить про душу і тіло як різні субстанції. Та вже у середньовічній християнській філософській
традиції з’являється ідея іпостасі (особистості) та природи в її цілісності, не ділячи останню на
складники [див.: 1, с. 94]. У християнській антропології про людину говорили не як про душу і
тіло, а як іпостась і природу. З цього приводу А. Сурозький зазначає, що «людина – не просто
душа чи свідомість. Цілісна людина складається з тіла і душі разом, і повнота людини – лише в їх
спільності... Тіло без душі стає трупом, відокремлена від тіла душа стає спочилим, покійником.
Справжня ж людина – людина втілена» [2, с. 94-95].
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А. Сурозький аналізує і характеризує всі три складники людської природи, тобто тіло, душу
і дух, будучи прихильником трихотомічної структури, але й не повністю відкидаючи
дихотомічний поділ. Троїчна схема складу людської природи базується на словах апостола Павла з
1-го послання до солунян: «Сам же Бог миру нехай освятить вас у всiй повнотi, i ваш дух, i душа,
i тiло у всiй цiлостi нехай збережеться непорочно на пришестя Господа нашого Iсуса Христа» (1
Сол. 5:23). Ця схема досить поширена серед богословів, отців і вчителів Церкви. Душа, відповідно
до цієї теорії, має те ж визначення, що й у дихотомічній. А дух – це дія, енергія, дар, якість душі.
Відповідно до дихотомічної схеми, людина складається з душі й тіла, а душа і дух – синоніми. До
цієї думки тяжів святитель Василій Великий. Святий Феодорит Кирський стверджує: «Не на троє
ділить людину Божественне Писання, але мовить, що творіння це складається з душі та тіла» [8].
Отже, відповідно до цього погляду, душа, або ж дух, – безсмертна нематеріальна основа в людині,
що становить суть її життя.

Яке ж місце посідає тіло в антропології А. Сурозького? Для того, щоб відповісти на це
запитання, треба спочатку розкрити його погляд на матерію та матеріалізм. Звісно, він
відштовхується від тогочасних панівних ідей, але висуває власне розуміння матерії. Загалом
матеріалізм тлумачиться як визначальний напрям у розвитку філософії, який виходить з того, що
світ існує сам собою, ніким не створений і не знищуваний, закономірно змінюється, розвивається
в силу своїх власних причин, що він становить єдину і останню реальність, яка виключає будь-яку
надприродну силу, що матерія, буття первинні, а свідомість, мислення – вторинні, похідні, що світ
і його закономірності пізнавані. «Матеріалізм протилежний ідеалізмові» [9, с. 276].

У другій половині ХІХ ст. К. Маркс і Ф. Енгельс синтезували діалектику Г. Геґеля та
матеріалізм Л. Фойєрбаха. На цій основі вони виробили детерміністську концепцію суспільного
розвитку як зміни суспільно-економічних формацій (історичних ступенів суспільного розвитку, в
основі яких лежить певний спосіб виробництва). Робітничий клас вважався винятковою
спільнотою, покликаною перетворити світ, усуспільнити всі засоби виробництва, взявши владу в
свої руки, змінити суспільно-економічну формацію (здійснити соціальну революцію), знищити
лад, за якого меншість експлуатує більшість, і побудувати справедливе суспільство, в якому
будуть задовольнятися потреби кожної людини. У XX ст. ця теорія лягла в основу грандіозного
соціального експерименту в СРСР та інших країнах. Теорія діалектичного матеріалізму
(марксизму-ленінізму) була догматизована й вульгаризована, а політична практика стала
антигуманною, що використовувала людей як засіб досягнення певних цілей.

А. Сурозький, відповідаючи на виклики пануючих у той час матеріалістичних ідеологем, у
численних бесідах і проповідях розмірковує над ідеєю “християнського матеріалізму”.
Митрополит знаходить точку опори в тому, що очевидне: тілі, матерії, речовині. Він каже прямо:
«Християнство – це матеріалізм». Хід його міркувань такий: «Якщо звернутися до біблійного
одкровення, до духу і подій Старого і Нового Завіту, – пояснює А. Сурозький, – стане зрозумілим,
що все створене Богом було створене сповненим життя, живим, а не інертним і мертвим. Ми
говоримо про мертву матерію, про інертну матерію, тому що ми самі засліплені і нечуттєві до
життя речей і матерія уявляється нам тяжкою, непроникною і безжиттєвою. Але для Бога вона
зовсім не така. Бог усе створив таким, що воно здатне жити і радіти в Ньому. Це не означає, що у
предметів є такого ж роду свідомість, яка є у нас, але чи можна стверджувати, що той розум, та
свідомість, котрі є у нас, – краще, глибше, більш сприйнятливіші до Бога, аніж яка-небудь інша,
можливо існуюча, свідомість. Все творіння існує в Бозі, все здатне пізнавати свого Господа, здатне
сподіватися на свого Спасителя і здатне сяяти, відображати світло Самого Бога» [2, с. 98].

Подібно до таких роздумів, М. Лоський у книзі “Світ як органічне ціле”, а також у багатьох
інших працях так само пише про можливість сприйняття всіх “субстанційних діячів” світу, в тому
числі атомів і т.д., як свідомо мислячих суб’єктів [див.: 4].

Розвиваючи свою думку, А. Сурозький зазначає, що «матерія повинна нам уявлятися живою,
здатною спілкуватися з Богом, Який її створив. Тому ми можемо сказати, що і через матерію і в
самій матерії, з якої створена людина, вона має спілкування з Богом. Тож вона постає не лише
субстратом якогось матеріального її існування, а й основою всього її життя в Бозі. Дух також – і
набагато більше – очевидно корениться і сягає своїми засадами Господа. І ось, віруючі на досвіді,
а також в межах свого світогляду, стверджують, що Божественна дія може до них дійти шляхом
матеріального впливу» [2, с. 98].

Отже, якщо Бог є творцем світу і в акті творення викликав з небуття все видиме і невидиме,
в тому числі й всю матерію, то, на думку А. Сурозького, все творіння, а отже й речовина, здатна
“впізнати” свого Творця й “відгукнутися” на Його поклик.
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Ще чіткіше такий статус матерії актуалізується, в розумінні митрополита Антонія в момент
Боговтілення: «якщо цей матеріальний світ виявився здатним вмістити Самого Бога, якщо якась
частка, фізична частка цього світу могла з’єднатися з Самим Богом і в цьому не згоріти, не бути
зруйнованою, а залишитися неушкодженою, – то, справді, і матерія розкривається в наших очах до
абсолютно небачених масштабів. Чому я і кажу, що християнство – єдиний матеріалізм, який
надає граничного значення матерії, а також історії людини, через Втілення Бога раптом отримує
вічний вимір, божественний вимір, трансцендентальний вимір: не в майбутньому, а ось зараз, тому
що Бог серед цієї історії – і людина стає якоюсь дивно величною» [2, с. 196].

А. Сурозький стверджує, що християнство надає матерії абсолютного й остаточного
значення. Для матеріаліста матерія – будівельний матеріал. Для християнина матерія – щось таке,
що повинно увійти в Царство Боже, просяяти Божественним причастям, коли Бог буде все у
всьому» (1 Кор 15:28). Для підтвердження цієї думки владика Антоній посилається на слова
святого І. Сирина, який каже, що тільки той може молитися чистою молитвою, хто примирився з
Богом, із собою, з ближнім і з усіма предметами, яких він торкається, тобто, хто кожен предмет
розуміє як потенційну святиню [див.: 2, с. 370-371].

В одній із бесід А. Сурозький поділився такими спогадами: «я пам’ятаю чоловіка: коли,
задумавшись, він недбало кинув ганчірку, якою витирав стіл, то схопився, взяв її назад і поклав на
місце зі словом «Пробач!» Це може здаватися безглуздям, але це говорить про цілісне ставлення до
будь-якої матеріальної реальності» [2, с. 370-371]. Отже, на думку А. Сурозького, матерія в своїй
суті є, певною мірою, святинею, оскільки весь матеріальний світ – Боже творіння і, висловлюючись
біблійною мовою, створений “добрим”. Відтак, говорячи про тіло людини – матеріальний складник
її природи, А. Сурозький зазначає, що «тіло людини нескінченно більш значиме і володіє
нескінченно більшими можливостями, ніж люди собі зазвичай думають» [2, с. 97]. «…Потенційно
тіло кожного з нас – мощі, тому що кожен із нас покликаний до святості» [2, с. 370].

Отже, християнській антропологічній думці притаманне благоговійне ставлення до
людського тіла як до святині, що виявляється навіть у ставленні до тіла померлої людини. «Ми
благоговійно і любовно відспівуємо тіло людини, – пише А. Сурозький; – цим тілом людина
увійшла у світ, цим тілом вона сприйняла все, чим світ багатий, – і страшне, і дивне. Цим
тілом вона долучилася до Таїн Божественних – Хрещенням, Миропомазанням, Причастям
Святих Дарів, Соборуванням – усіма цими чудовими діями, якими Бог матеріально надає і
тілу, і душі, і духу людському вічне життя. Через тіло була виявлена лагідність і любов, тіло
виконувало Христові заповіді» [2, с. 65].

Проблему дихотомії і трихотомії А. Сурозький розв’язував у такий спосіб: «Ми всі
володіємо тілом і душею, і духом. Тіло і дух – ось два основні чинники, які поєднують нас із
Богом і зі створеним світом. Адам був створений з пороху земного. Він не був результатом різкого
стрибка від тваринного до людства, він не є остання стадія еволюційного розвитку. Бог не створив
його, перетворивши в людину найдосконалішу і привабливу мавпу. Бог взяв порох земний, так що
людина в усьому подібна до всього створеного Богом. Ми складаємося з тієї ж речовини, що й
кожен атом, і кожна галактика. Кожен атом і кожна галактика і все сутнє між цими крайніми
межами може впізнати себе саме в нас, у нашому тілі. А на іншому краю – наш дух. Коли був
створений Адам, Бог вдихнув у нього Своє життя (Бут 2:7). Дихання Боже всередині нас і робить
нас подібними на Бога, і дозволяє нам рости від емпіричного людства до істот, сповнених
Божества, які з невинності виростають у святість. Від безгрішності Адама, через падіння людини,
через покаяння, через викупну справу Христа, через наше єднання з Ним ми зростаємо в єдність з
Богом і стаємо співучасниками Божественної природи (2 Пет 1: 4)» [3, с. 858].

Сучасний мислитель О. Давиденков пише, що «душа і дух – найменування однієї і тієї ж
сутності. Але під дією Божественної благодаті в душі встановлюється особливий життєвий лад.
Іншими словами, дух – це та ж сама душа, тільки після свого благодатного оновлення» [5].
В апостола Павла слово “душевний” – синонімом “плотського” і в цьому розумінні
протиставляється “духовному” (1 Кор. 2, 13-3, 1). Тому протиставлення душі і духу в Євр. 4, 12
має у ап. Павла моральне, а не онтологічне значення, тобто вказує на різну спрямованість
помислів і намірів сердечних: чи спрямовані вони до “духовного”, чи до “душевного”,
“плотського”. Використовуючи метафору преподобного Симеона Нового Богослова, можна
сказати, що дух людини – це наче “душа душі” [див.: 7, с. 86].

А. Сурозький, розмірковуючи про душу, стверджує, що «між тілом і духом – людська
душа. Душа – це наш розум, наші емоції, всі форми свідомості, які є в нас. І це – вразливе
місце нашого життя, тому що сюди спрямовані всі спокуси. Диявол не може спокушати нашу
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плоть. Один з отців Церкви сказав, що коли ми говоримо про гріхи плоті, ми говоримо не про
те, що плоть наша гріховна, а про ті гріхи, які наша душа здійснює проти нашої плоті. Я
голодний, тому що тіло вимагає їжі, але я виявляю жадібність, тому що душа робить вибір між
тим, що здається жаданим, і іншим» [3, с. 858].

Говорячи про вплив душі на тіло, А. Сурозький зазначає, що «у всіх своїх виявах наше тіло
чисте і природнє. Воно втрачає природність і чистоту через те, що на нього проєктує душа, –
жадібність, хіть і т.д. Саме тут і діє диявол, бо він може підказати: «Навіщо їсти хліб, коли можна
взяти пряник? Чому не покористуватися тим-то і тим-то? (Що не зовсім незаконно, але без чого
краще було б обійтися). Тобі ж буде це приємно!. І нав'язує це нашому тілу, яке поступово
розбещується душею» [3, с. 858].

Як уже зазначалося, для А. Сурозького душа – це психіка, психічна діяльність людини. Цій
темі митрополит приділяв багато уваги, до того ж не тільки у пастирському чи теологічному
вимірі, а й у медико-психіатричному. Згадуючи про своє університетське навчання, владика
Антоній розповідав, що у нього були дуже гарні викладачі з психології та психіатрії [див.: 3,
с. 865], які, говорячи про психічне життя людини, торкалися також і фройдизму та різних новітніх
віянь у цій галузі. А.Сурозький говорив також і про те, що певний час навіть працював у
психіатричному відділенні.

Будучи вже священиком, А. Сурозький прочитав ряд лекцій на тему теолого-філософського
осмислення психічної сфери людини. У своєму виступі “Психологія і духовний досвід”, який був
виголошений у Фройдистському психоаналітичному товаристві, митрополит зазначив, що не у
всьому погоджується з підходом З. Фройда до явищ психіки. Зокрема, А. Сурозький визнає
присутність у психіці людини феномену “несвідомого”, однак для владики «несвідоме – це така
глибина, де є все те, що ми отримуємо спадково, що ми мимоволі сприймаємо від різних впливів –
усе це осідає там, але ще не готове прокинутись у повній зрілості, не готове до того, щоб бути
викликаним на поверхню, тому що незріле, ... я сприймаю несвідоме саме так: це щось дуже
дороге, дуже значне» [3, с. 865]. Говорячи про духовний досвід, А. Сурозький пише, що
«духовний досвід досягає нас і стає реальним для нас у межах нашої свідомості, нашого розуму і
часом у якийсь спосіб досягає і нашої фізичної істоти. Але при всьому цьому я не вважаю, ніби
духовний досвід можна звести до психологічної бурі, або що психологічну бурю можна звести до
чистої фізіології» [3, с. 865].

У бесідах А. Сурозького, які стосувалися психічної (душевної) сфери життя людини,
владика говорить про розум, свідомість, почуття, волю. Християнська антропологічна думка
виокремлює такі елементи душі, як розум, воля, почуття.

Висновки. Резюмуючи думки А. Сурозького про склад людської природи, можна сказати, що
владика дотримувався як дихотомічних поглядів, коли йшлося про дві головні субстанції – тіло і
дух, так і трихотомічних, коли трактував душу людини як проміжну ланку між тілом і духом, під
якою розумів чуттєвий, емоційний світ людини. Проте цілісна природа людини, – на думку
митрополита, – полягає у гармонійному поєднанні трьох складників. А. Сурозький стверджував,
що «ми – не суто духовні істоти, ми – не душа, ув’язнена в тілі чи на певний час поязана з тілом,
ми – утілений дух, і повнота людини не в її дусі чи її душі, а в її духовно-душевній єдності з
тілом» [2, с. 97]. Між тілом і душею, а також духовними переживаннями існує нерозривний
зв’язок, оскільки наші тілесні відчуття впливають і є частиною того, що відбувається в нашій
душі, серці й розумі. Саме таке гармонійне поєднання всіх трьох частин – тілесної, душевної і
духовної складає ядро людської особистості. Людину, за словами А. Сурозького, слід розуміти
тільки цілісно, поєднуючи всі три складники. Шлях до обоження, шлях розвитку людини постає
поєднанням тілесних практик з раціональними рефлексіями та психологічним досвідом
внутрішнього перетворення, а проблема особистісного внутрішнього шляху зводиться до вчення
про людську іпостасну сутність. Онтологічна основа для обоження людини міститься вже у самій
її природі, і сягає тілесних витоків буття.
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Summary
Syvak M. The Problem of Dichotomy and Trichotomy

in the Anthropology of the Metropolitan of Sourozh Anthony.
The article deals with the subject of the composition of human nature, in particular the mutual influence and

the combination of such parts as the body, soul and spirit, which is considered in the context of the anthropology of
Metropolitan Anthony of Sourozh (Bloom). The concept of so-called "Christian materialism" of Bishop Anthony
and the concept of "soul" as a mental sphere of human activity are analyzed. The article suggests that trichotomous
composition of man is more inherent to Metropolitan Anthony, although he also speaks of dichotomy. Attention is
drawn to the fact that a holistic person is only one in which the material and spiritual principle are harmoniously
combined. In the article the historical analysis of Christian thinkers is also examined on the subject, and is focused
on the fact that majority of Church Fathers talk about the threefoldness of human nature, although they distinguish
between spirit and soul, but do not view the spirit as an independent, distinct from the soul. They usually understand
the spirit to be either the Spirit of God, that is, the Grace present in man, or they mean different states of the soul,
which corresponds to the formula: "The soul and the spirit are the names of the same essence". But under the action
of Divine grace, a special life-style is established in the soul. In other words, the spirit is the same soul, but only
after its graceful renewal. The scientific publication summarizes that there is an inextricable link between body and
soul, as well as spiritual experiences, since the bodily sensations of a person influence and are part of what goes on
in the person's soul, heart and mind. This harmonious combination of all three parts, the physical, the soul and the
spiritual, forms the core of a human personality.

Keywords: body, soul, spirit, nature, dichotomy, trichotomy.
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РЕЛІГІЙНА МЕРЕЖА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ:
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ

У ПЕРШІ ДВА ДЕСЯТИЛІТТЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Здійснено дослідження та компаративний аналіз динамічних процесів релігійної мережі Чернівецькій
області в перші два десятиліття незалежної України. Шляхом залучення маловідомих джерел та
історіографічних розвідок автор окреслює тенденції змін кількісних і якісних показників релігійних
організаціях, культових споруд, кадрового потенціалу тощо.

Ключові слова: Церква, релігійні організації, церковні інституції, культові споруди.

Актуальність теми і постановка проблеми. Дослідження характеру та особливостей
релігійного життя у Чернівецькій області періоду незалежності України дозволяє констатувати,
що Церква як соціальний інститут постійно присутня в суспільному просторі та займає активну
позицію в пошуку ефективних моделей свого функціювання в умовах реформування українського
суспільства. Конфесії через суспільне служіння, підвищення духовно-морального рівня населення
та просвітництво виконують свої соціальні функції, намагаються сприяти втіленню в життя
релігійних цінностей. Тому в Чернівецькій області через кардинальні зміни, які відбулися на межі
ХХ–ХХІ ст. в усіх сферах життя суспільства, суттєво підвищився й інтерес до релігійних питань,
оскільки стрімко зростає кількість зареєстрованих релігійних організацій, церковно- та
священнослужителів, культових споруд, а поряд із цим – духовних навчальних закладів,
релігійних видань, монастирів тощо.

Мета статті – комплексно дослідити динамічні “відтінки” церковно-релігійного життя
Чернівецької області, що мали місце в перші два десятиліття суверенітету Української держави у
таких трьох показниках – релігійні організації/громади, культові споруди, церковно- та
священнослужителі. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання низки завдань: вказати
на специфіку Чернівецької області як одного з найменших регіонів України, його
мультикультурну та мультирелігійну специфіку; дослідити динаміку релігійної мережі краю за
такими даними: кількісний склад організацій/громад, матеріальна база, кадровий потенціал; здійснити
компаративний аналіз динаміки релігійної мережі в кількісних і якісних показниках.

Джерельну базу дослідження в основному склали матеріали поточного архіву відділу з
питань охорони культурної спадщини, національностей та релігій Чернівецької
облдержадміністрації, що дозволило з’ясувати характерні риси релігійного життя Чернівецької
області та його виявів у контексті суспільно-політичних трансформацій. Поряд із цим, істотний
комплекс архівних джерел із досліджуваної проблеми містить Центральний державний архів
вищих органів влади та управління України. Його матеріали дозволили з’ясувати тенденції
релігійних процесів, простежити стан релігійної мережі, кадрове та матеріальне забезпечення,
проблеми законодавчого забезпечення свободи совісті та державно-церковних відносин.

Виклад основного матеріалу. Чернівецька область, як відомо, – один із найменших регіонів
України, що займає лише 8,1 тис. кв. км (1,3% від площі країни) з чисельністю 904 тис. населення,
яке проживає у 417 населених пунктах. Поряд із цим, саме вона посідає восьме місце за кількістю і
друге місце (після Закарпатської області) за щільністю релігійних організацій (2,74 громади на 1
населений пункт) [24, арк. 117]. Водночас – це один із небагатьох регіонів, який історично
формувався під впливом поліетнічного, полікультурного та поліконфесійного чинників, що, у
свою чергу, зумовило укорінення специфічних релігійно-обрядових традицій, особливих
міжконфесійних, міжрелігійних, державно-церковних взаємовідносин і моделей ефективних схем
розв’язання проблем їхнього функціювання. Тому тут поряд із загальноукраїнськими тенденціями
в релігієтворчому процесі простежуємо його характерні особливості. Це пов’язано, найперше, з
національним складом населення (понад 80 національностей) [24, арк. 117] та географією
розташування – перетин економічних, політичних, національних і релігійних впливів з різними
культурно-історичними традиціями.
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Релігійно практикуюче населення області розподілене переважно між основними
релігійними течіями: УПЦ, УПЦ КП, УГКЦ, РКЦ, РПСЦ (Білокриницька згода), різними
протестантськими деномінаціями та іудеями. Воно, за даними інформаційного звіту 2009 р.,
становило 660 тис. осіб, або 73% від загальної кількості населення, яке сповідувало ту чи ту
релігію в області. Серед прихильників релігійних організацій частка пенсіонерів складала майже
240 тис. осіб [23, арк. 150; 3, с. 109]. Однак наведені цифри, по-перше, не варто вважати цілком
достовірними, адже чимало релігійних організацій не мають фіксованого членства, по-друге, у
кожній конфесії використовували різні методи підрахунку вірян. Понад те, існувала тенденція до
завищення керівниками релігійних організацій кількості їхніх парафіян. Один із факторів, який
впливав на об’єктивність інформації про кількість представників того чи того напряму, – це ефект
“культурного сповідання”. Він полягає в тому, що особа, яка не має власних релігійних
переконань і не виконує обрядових дій, усе ж відносить себе до одного з напрямів віросповідання.

Тим часом, осмислюючи релігійно-ціннісні потенції жителів краю, а відтак і їх історичне
минуле, неважко дійти висновку, що більшість населення Чернівецької області відносить себе до
православного напряму віросповідання. Однак сукупна кількість активно віруючих членів різних
протестантських громад за кількісними показниками перебувала та продовжує перебувати майже
на рівні з активом вірян православних конфесій краю. Варто сказати, що до числа протестантів ми
відносимо не тільки вірян традиційних для краю громад, таких як баптисти, п’ятдесятники,
адвентисти, а й організації нових релігійних рухів/течій та різноманітних угрупувань.

Аналіз діяльності релігійних громад на теренах Чернівецької області дає змогу констатувати,
що нові підходи у відносинах державних органів влади з релігійними організаціями в умовах
незалежності, дії Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» викликали
активізацію діяльності різних релігійних громад у краї [21, арк. 98]. На початку 90-х рр. ХХ ст.
розширення релігійної мережі в області набуло динамічного характеру, що увиразнювалось у
стабільній динаміці зростання релігійно-інституційної мережі. Згідно з повідомленням
уповноваженого Ради у справах релігій при Кабінеті Міністрів України по Чернівецькій області
О. Приходнюка від 27 січня 1992 р. в області за період, який минув з часу святкування 1000-літнього
ювілею християнізації Київської Русі, «відновлено діяльність, заново створено і зареєстровано
198 релігійних громад, у тому числі: УПЦ – 111, УАПЦ – 14, УГКЦ – 5, РПСЦ – 1, РКЦ – 6,
іудейського культу – 1, ЄХБ – 23, ХВЄ – 18, АСД – 19. Дозволено будівництво чи реконструкцію 65
культових будівель, зокрема УПЦ – 36, УАПЦ – 3, протестантським общинам – 26» [21, арк. 98].

Простеживши трансформаційні процеси релігійно-інституціональної мережі, спостерігаємо
достатньо високе зростання кількості релігійних громад, особливо у перше п’ятиліття існування
незалежної України. Так, у 1990 р. в Чернівецькій області діяло 519 зареєстрованих релігійних
організацій і 32 незареєстрованих. Серед них зареєстрованих: 360 громад УПЦ; 3 – УАПЦ; 10 –
РКЦ; 2 – УГКЦ; 6 – РПСЦ; 75 – ЄХБ; 26 – ХВЄП; 36 – АСД і одна іудейська громада.
Незареєстрованими були: 13 незалежних громад ХВЄП; 5 – АСД РР; 13 – Свідків Єгови та 1
громада в РЦЄХБ [20, арк. 129]. Упродовж 1991 р. їхня кількість збільшилася всього на 5 одиниць,
що становило 556 релігійних організацій, з яких – 33 не були зареєстрованими в органах
державної влади (приріст склав 0,9%) [21, арк. 5]. Уже в 1995 р. кількість релігійних громад
збільшилася до 795, з яких – 37 діяли без реєстрації (приріст склав 44%) [11, арк. 1]. Відтак, на
кінець 2000 р., як фіксують джерела, в області були представлені 15 віросповідань, у межах яких
діяли 943 релігійні організації (915 громад) і 124 – без реєстрації (приріст склав 34,2%). Серед них:
в УПЦ діяли 389 зареєстрованих та 9 незареєстрованих релігійних громад; в УПЦ КП – 119/4
(водночас 40 громад конфесії практично розпалися); РКЦ – 26; УГКЦ – 17; РПСЦ – 7/2; ЄХБ –
140/13; ХВЄП – 72/30; АСД – 86/4; ХВЄП (незалежні громади) – 5/5; АСД РР – 5/12; Свідки Єгови
– 20/21; РЦЄХБ – 2; іудеї – 8/1; мусульмани – 1;  РУНВіра – 1; Харе Крішна – 0/1; назариняни –
1/5; багаї – 1; харизмати – 11 [12, арк. 2, 15]. Отже, упродовж 1991–2000 рр. в області кількість
релігійних організацій збільшилася на 516 одиниць, що становило 93,6%.

І хоча порівняно з початком 90-х рр. зростання релігійних організацій упродовж 2001–
2010 рр. уповільнилося, що свідчить про вичерпність екстенсивного розвитку релігійного
середовища, динаміка темпів зростання кількості церковно-релігійних інституцій в Чернівецькій
області набула усталеного характеру і коливалася в межах від 0,5% до 5,6% збільшення на рік.
Зрештою, така ж динаміка зростання релігійної мережі, яка демонструє стійку тенденцію до
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зниження, спостерігається й в Україні загалом: якщо в 1990-х рр. щорічне збільшення кількості
релігійних організацій складало 5-8% на рік, то у 2000–2005 рр. – 4,5%, а за підсумками 2007–
2009 рр. – лише близько 2% [12, арк. 2; 17, с. 3].

Станом на 2005 р. в області діяли вже 1064 зареєстрованих релігійних організацій (1029
громад) та 110 незареєстрованих (приріст склав 10%). Відтак, палітра релігійної мережі області
мала вже такий вигляд: УПЦ збільшилася до 399 громад; УПЦ КП – до 142; РПСЦ – 8; АІПЦ (діє з
2002 р. як катакомбна церква, рух «непоминаючих») – 1; РКЦ – 30; УГКЦ – 22; ЄХБ – 153/7
(зареєстровані й незареєстровані відповідно); ЄХБ (незалежні громади) – 8/7;  ХВЄП – 87/8; ХВЄП
(незалежні громади) – 12/3; АСД – 94/4; АСД РР – 7/11; Свідки Єгови – 24; РЦЄХБ – 3;  РУНвіра –
3; автономна релігійна організація «Онуки Дажбожі» – 1; Харе Крішна – 0/1 громада; назариняни
– 1/5; багаї – 1; прихильники Шрі Чінмоя – 0/1; мусульмани – 1; буддисти – 1; махаріші – 0/1; рух
Санд Мат (Сурат Шабт Йога) – 0/1; Церква Повного Євангелія – 6; незалежні релігійні організації
харизматичного руху – 11/3 одиниць; об’єднання іудейських релігійних організацій України – 3;
хасиди – 2; прогресивний іудаїзм – 2; інші іудейські громади – 0/1 [15, арк. 2, 15].

Наприкінці 2010 р. в Чернівецькій області налічувалося вже 1142 релігійних організації, з
них – 1097 громад [19, с. 32; також див. : 18, с. 40], які належали до 27 віросповідань, напрямів та
течій й 127 одиниць діяли без реєстрації (приріст склав 8%). У середньому на один населений
пункт припадало по 2,74 релігійні організації. Православ’я в області було представлене 4-
ма напрямами: УПЦ налічувала 437 організацій, з них 426 громад. Варто звернути увагу на
незначну кількість осташів як внутрішньо-церковного об’єднання РумПЦ. Вони, до речі,
функціонували під патронатом, або ж безпосередньо в структурі самого Московського
Патріархату в області. УПЦ КП налічувала 168 організацій, з яких – 158 громад; УАПЦ – 6; РПСЦ
– 10/8 (зареєстрованих і незареєстрованих відповідно). Крім цього, до православних себе
відносили: 1 громада АІПЦ та 1 неохристиянська конфесія – Церква Божої Матері
Преображенської (Богородична церква). Католицизм діяв у 3 напрямах: РКЦ – 33/30; УГКЦ – 24;
вірмено-католики – 1. Протестантизм був представлений 16-ма напрямами. Серед них: ЄХБ
налічували 185 організацій, до яких відносилось 1 обласне об’єднання ЄХБ (в його
підпорядкування входило 159 громад). Водночас до цього напряму належали й 10 незалежних
громад ЄХБ та 1 Духовне управління об’єднань Церков Євангельських християн Чернівецької
області, якому підпорядковувалися 7 громад, без реєстрації діяли 3 громади РЦЄХБ. Менш
чисельним був інший релігійний напрям – ХВЄП, якому в області підпорядковувалося 106
організацій, серед яких діяло 1 обласне об’єднання, що включало 89 громад. Крім цього, діяв
1 Чернівецький обласний центр об’єднаної церкви ХВЄ, якому були підпорядковані 12
незалежних громад [24, арк. 122-127]. Церква АСД налічувала 98 організацій (95 громад), до якої
входила Буковинська конференція церков АСД, що охоплювала Чернівецьку, Івано-Франківську і
Тернопільську області. Крім того, діяла 1 незалежна громада АСД. Зрештою, адвентистський
напрям в області був представлений і церквою АСД РР, при якій діяв центр Української Уніонної
Конференції Церкви – структурна ланка Східно-Європейського Дивізіону, в їх підпорядкуванні
перебувало 19 громад [див.: 7, c. 350-352]. Щодо релігійного напряму Свідків Єгови, то в області
він був представлений 63 громадами [24, арк. 125-128].

До малочисельних у регіоні варто віднести неохристиянські церкви харизматичного
спрямування, що були представлені 1 об’єднанням Української церкви Повного Євангелія, що
включало в себе 7 громад. Також окремо діяли 12 незалежних громад цього напряму. Поряд із
цим, малочисельними були й релігійні напрями: Союз Церкви Божої в Україні – 2 громади;
Новоапостольська Церква – 1; назариняни – 6; буддисти – 1; незалежна громада мусульман – 1;
Українська лютеранська Церква – 1.

Релігійні громади іудейського культу представляли: об’єднання іудейських релігійних
організацій України – 3; об’єднання хасидів Хабат Любавич іудейських релігійних організацій –
3; прогресивний іудаїзм – 2; інші іудейські громади – 1; месіанський іудаїзм – 1.

Не отримали достатнього розвитку в області й інші новітні релігійні культи, які були
представлені прихильниками товариства свідомості Крішни – 1; прихильниками Шрі Чінмоя – 1;
Церквою Ісуса Христа Святих Останніх днів (мормони) – 1; багаями – 1; рухом Санд Мат (Сурат
Шабт Йога) – 1; махаріші – 1; «Наука Розуму» – 1. Окрему групу цього напряму представляли 4
релігійних організації неоязичників – РУНвіра: «Оберіг», «Онуки Дажбожі», «Сяйво»,
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«Верховина». Понад те, як зафіксовано в Інформаційному звіті за 2010 р., в області діяли
прихильники Агні-йоги Рехіві; вчення Іванова; церкви останнього заповіту; філія
«Біоенерготеології»; неохристиянська течія «Вселенська християнська апостольська церква
Сонця» тощо [24, арк. 128-133; 3, с. 111-112].

Отже, здійснений нами аналіз підтвердив тенденції суттєвого уповільнення зростання
релігійної мережі впродовж 2001–2010 рр. як в області, так і в Україні, на що й вказують кількісні
показники релігійних організацій, які в Чернівецькій області збільшилися всього на 202 одиниці, а
це майже у два з половиною рази менше, ніж у першому десятилітті незалежності, що у
процентному відношенні становило 18,9%, в Україні – на 11641 одиницю, що становило 49%
[17, с. 3]. У цьому контексті потрібно звернути особливу увагу й на те, що, по-перше, серед
релігійних організацій області існувала значна частина й таких, які вже не були діючими, проте
вносились у загальну кількість громад, і, по-друге, краю було притаманне постійне коливання
кількості незареєстрованих громад, які щорічно збільшувалися/зменшувалися (основну частину
таких громад – близько 90% становили протестанти).

Отже, якщо простежити динаміку зростання релігійної мережі в її кількісному вимірі, то в
досліджуваний період, загальна їхня кількість збільшилася в області на 718 одиниць, або на 128%,
а загалом в Україні – на 26431 одиницю, або на 127,1%. Це, власне, й свідчить про те, що
інституціональний склад релігійної мережі в області за кількісними показниками практично
задовольняв релігійні потреби віруючих [17, с. 3-4].

Паралельно з цим важливо відзначити й існування в Чернівецькій області таких населених
пунктів (станом на 2010 р. – 46 одиниць), у яких, з тих або тих причин, були відсутні будь-які релігійні
організації, що становило 13,4% від загальної їхньої кількості. Вони перебували в межах Вижницького
(3), Глибоцького (3), Заставнівського (4), Кельменецького (4), Кіцманського (1), Новоселицького (3),
Путильського (21), Сокирянського (3), Сторожинецького (3) та Хотинського (1) районів. Зрештою, у
краї наявні й такі населені пункти, у яких значна кількість культових будівель та церковного майна
використовувалася не за призначенням [24, арк. 120]. Це, на нашу думку, вкотре підтверджує
недостатньо розроблений механізм розв’язання проблеми реституції церковного майна.

Треба зауважити, що кількісні показники, за даними окремих дослідників церковно-
релігійного життя в області, трохи відрізняються від тих, які наводимо ми. Зокрема, це
простежується у працях В. Докаша [5; 6], В. Лешана [8; 9], М. Лагодича [2] та ін. Так, наприклад,
якщо, за даними В. Докаша,  ця цифра на початок незалежності України (1991 р.) у Чернівецькій
області становила 422 зареєстрованих громади і 179 незареєстрованих (всього – 601 одиниця)
[див.: 6, с. 104], то, згідно з даними джерел, ця цифра становила всього 556 одиниць [21, арк. 5;
10, арк. 1]. Відповідно у 1992 р. В. Лешан [див.: 8, с. 122] називає цифру – 676 зареєстрованих і 50
незареєстрованих (726 одиниць), а за даними, які отримали ми, релігійних організацій у той час
було всього 607 [21, арк. 5-6]. До цього варто додати, що помітну різницю спостерігаємо і в інших
кількісних показниках (культові споруди, священнослужителі, монастирі, ДНЗ тощо). Неточність
цифр, виявлена нами при аналізі кількісної динаміки релігійних організацій в області, дозволяє
висловити кілька припущень: похибка у підрахунках кількісних даних щодо
зареєстрованих/незареєстрованих релігійних громад краю; неналежне вивчення матеріальної бази;
неправильний підхід щодо фіксації/реєстрації релігійних організацій і громад – без чіткого їх
поділу на “релігійні організації” та “релігійні громади” (друге є складником першого); одержання
кількісних показників безпосередньо від релігійних організацій та ін.

На цьому тлі важливим аспектом, окрім власне кількості релігійних громад, є кількість і
відсоток забезпеченості конфесій культовими будівлями. Безперечно, демократизація усіх сфер
суспільного життя, створення нових можливостей для свободи релігії дали змогу значно
покращити матеріальну базу культової практики церков у Чернівецькій області. Згідно з
архівними джерелами, за роки незалежності України релігійним громадам повернуто з музейних
фондів та експозицій понад 100 предметів культового і церковного вжитку [16, арк. 7], а зростання
кількості культових будівель за цей період набуло таких динамічних змін: якщо в 1991 р.
нараховували всього 505 культових споруд [4, с. 113-114], то на початок 1992 р. їхня кількість
збільшилась уже до 539, з них – 112 будівель перебували у власності релігійних організацій; 50 є
пам’ятками архітектури; 51 будівля новобудови і 14 будувалися. Серед них: УПЦ мала 366 храмів,
у т.ч. 43 пам’ятки архітектури; УАПЦ – 6/3; РПСЦ – 6/1; РКЦ – 12/2; УГКЦ – 7/1; ЄХБ – 75;
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РЦЄХБ – 2; ХВЄП – 23; АСД – 40; іудеї – 2 [21, арк. 95-96]. У 1995 р. кількість молитовних
приміщень сягнула цифри 617 [4, с. 113-114], а в 2000 р. конфесії відправляли свої богослужіння
уже в 789 культових спорудах або в пристосованих під молитовні та 75 орендованих
приміщеннях. Загалом у власності перебувало 569 будівель, у тому числі – 491 культових і
78 пристосованих під молитовні, у користуванні – 220 одиниць, у стадії будівництва понад 100
храмів. Серед них: УПЦ володіла 375 храмами, у стані будівництва ще 41 будівля; УПЦ КП – 77/6;
РПСЦ – 6; РКЦ – 23; УГКЦ – 14/2; ЄХБ – 109/23; ХВЄП – 72/7; АСД – 86/24; АСД РР – 3/1;
Свідки Єгови – 10/4; іудеї – 5; назариняни – 1; багаї – 1; Харе Крішна – 0/1 тощо [13, арк. 30;
4, с. 113-114].   Отже, упродовж 1991–2000 рр. у Чернівецькій області було побудовано та введено
в дію 284 культові будівлі для різних напрямів віросповідання, а приріст рівня забезпеченості
релігійних організацій молитовними приміщеннями загалом у краї склав 56,2% [12, арк. 2]. Для
прикладу, в Україні за цей період було побудовано 2597 храмів і молитовних будинків, ще 1836
культових споруд будували [25, с. 6]. У цьому зв’язку варто підкреслити, що після інтенсивної
роботи над матеріальним забезпеченням культовими спорудами у перше десятиліття незалежності
України динаміка зростання культових будівель, починаючи з 2000 р., як і релігійних організацій
уповільнюється, проте залишається однією з найгостріших проблем релігійного життя в області.

Станом на 2005 р. в краї релігійні організації мали можливість вільно здійснювати
богослужіння вже у 848 культових спорудах [15, арк. 3]. Зауважимо, що в той час найкраще
забезпечені культовими будівлями були АСД – 100% та УПЦ – 96,1%. Інші релігійні організації
були забезпечені так: ХВЄП на 85,8%; ЄХБ – 70,8%; РКЦ – 72,7%; УГКЦ – 65,2%; у Свідки Єгови
– 56%; в УПЦ КП ця цифра складала лише 54,1% [22, арк. 147; 16, арк. 7].

Уже станом на 2010 р. в області було 922 молитовні споруди, що порівняно з 2000 р.
збільшилося на 133 одиниці (приріст склав – 16,8%). Зрештою, найвищий відсоток забезпеченості
релігійних громад культовими спорудами станом на 2010 р. мала Церква АСД – 100% та УПЦ –
98%; ХВЄП були забезпечені культовими будівлями на 90%; ЄХБ на 73,7%; РКЦ – 72,7%; УГКЦ –
65,2%; у Свідків Єгови – 56%; в УПЦ КП ця цифра складала лише 55% [24, арк. 124]. У цьому
контексті стає зрозумілим, що, на відміну від конфесій, які були забезпечені храмами, подальше
розв’язання проблеми нестачі культових будівель могло б бути здійснене, на нашу думку, лише за
рахунок будівництва чи купівлі нових споруд, що дозволило б збалансувати не лише матеріальну
базу, а й законодавчу. Але, як з’ясувалося, такий підхід не розв’язував усіх проблем. Певною
мірою ця ситуація заломлюється крізь призму наявного в Чернівецькій області міжцерковного
протистояння Московського та Київського Патріархатів. Адже гостра конкуренція спонукала
єпархіальні управління штучно розширювати інституційну мережу і претендувати на окремі
культові будівлі. Загалом же, рівень забезпеченості релігійних організацій культовими
приміщеннями по області становив 81% [24, арк. 124; 15, арк. 3].

Незважаючи на нестабільний політичний та економічний стан, упродовж 1991–2010 рр.
віруючими різних напрямів за підтримки органів місцевої виконавчої влади, підприємств і
спонсорів було збудовано і введено в експлуатацію 370 нових культових споруд, що складає
майже 36% від їхньої загальної кількості. У 2010 р. розробляли також схеми можливого
використання земельних ділянок для чергових забудов ще близько 100 храмів. Додамо й те, що
серед усіх культових споруд (922 одиниць) 657 будівель перебувало у власності релігійних
організацій; 185 – у безоплатному користуванні; 80 – пристосовані під молитовні потреби; 435 –
пам’ятки архітектури; 83 орендовані приміщення [24, арк. 124; 15, арк. 3]. Загалом, наведені дані
реально відображають ситуацію, яка склалася в релігійному житті області, однак свідчать про
певну невідповідність кількісних показників культових будівель з кількістю релігійних
організацій. Зрештою, якщо говорити про кількість культових будівель в Україні, то вони у
загальному масиві складали 66,5% – 15155 одиниць. Із них у 2000–2010 рр. збудовано 3075
молитовних споруд, ще 2398 – будувалися [див.: 17, с. 5].

За роки незалежності змінився й кадровий склад, який забезпечував життєдіяльність
релігійних організацій. У цьому контексті варто зважати на специфічну особливість правил
вступу в церковний клір протестантських громад, з одного боку, та конфесій православного й
католицького напрямів – з іншого. Перші відкидали принцип апостольського приємства
(рукопокладення/хіротонія), що дозволяло здобувати сан священства людям, які водночас мають
інше заняття та іншу професію. Для других – хіротонія – невід’ємний компонент отримання
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сану священства. З цього й випливає, що коефіцієнт забезпеченості протестантських громад в
області священнослужителями значно вищий. Поза сумнівом, зростання кількості
священнослужителів у краї відбувалося відповідно до розширення мережі релігійних
організацій. Так, на початок 1991 р. релігійними громадами краю опікувався 571
зареєстрований священнослужитель (пресвітери, диякони) та 922 церковнослужителі
(псаломщики, проповідники). З них в УПЦ – 220 священиків, 4 диякони, 119 псаломщиків; в
УАПЦ – 2 священики; в РКЦ – 2 священики; в УГКЦ – 1 священик; в РПСЦ – 11 священиків; в
ЄХБ – 53 пресвітери, 104 диякони, 393 проповідники; у ХВЄП – 21 пресвітер, 25 дияконів, 167
проповідників; в АСД – 117 пресвітерів, 74 дияконів, 243 проповідників. Кількість неофіційно
діючих в області церковно- та священнослужителів становила 38 одиниць, з них у ХВЄП – 16, у
свідків Єгови – 13; в АСД РР – 5; у прихильників Ради Церков ЄХБ – 4 [29, арк. 127-129]. У
1995 р. конфесії обслуговували 1164 священнослужителів [4, с. 113-114], а на кінець 2000 р. їхня
кількість збільшилася до 1250 осіб (у т.ч. 25 іноземців: 12 – в РКЦ; 2 – в ЄХБ; 2 – в ХВЄП; 2 – в
АСД; 1 – в Новоапостольській церкві; 6 – в мормонів). Окрім священнослужителів, налічувалося
близько 1500 церковнослужителів [12, арк. 3]. Отже, порівняно з 1991 р., чисельність
священнослужителів збільшилася на 679 осіб, а церковнослужителів – на 578 (приріст перших
склав 118,9%, других – 62,6%).

Так чи інакше, але в ході нашого дослідження ми вкотре відстежуємо закономірність, що
після 2000 р. зростання кількості церковно- та священнослужителів уповільнюється. На початок
2003 р. релігійними громадами області опікувалися 1484 священнослужителі (в т. ч. 25 іноземців, з
них в РКЦ – 16 (10 – з Польщі); в ЄХБ – 2 (1 – з Румунії, 1 – США); в Новоапостольській церкві –
1 (з Німеччини); в мормонів – 6 (5 – зі США, 1 – з Канади). У той час найкращий показник
забезпеченості священнослужителями був у ХВЄП, ЄХБ, АДС – понад 100%; в УПЦ – 82,7%; в
УПЦ КП – 62,5%; в УГКЦ – 57,8%; в РКЦ – 51,6%; в іудеїв – 55,5%; в РПСЦ – 41,6% [14, арк. 5].
На початок 2006 р. релігійними громадами опікувалися 1704 священнослужителі
(у т. ч. 19 іноземців). Щоправда, коефіцієнт забезпеченості релігійних громад складав тоді аж
146%, що загалом перевищувало забезпеченість протестантських громад кадрами у 2 рази, а в
православних на 91,3% [16, арк. 9]. За рік їхня кількість збільшилася на 83 особи, що в результаті
дало показник 1787 (у т. ч. 21 іноземець, серед них в УПЦ – 2; в РПСЦ – 1; в РКЦ – 4; в ЄХБ – 2;
в Духовному управлінні об’єднань церков євангельських християн області – 2; у мормонів – 7; в
іудейських громадах – 2).

Станом на кінець грудня 2010 р. всі діючі зареєстровані (1142) та незареєстровані (127)
релігійні організації краю обслуговували 1848 священнослужителів (у т. ч. 24 іноземці, серед них
в УПЦ – 2; в РПСЦ – 1; в РКЦ – 8; в ЄХБ – 4; в мормонів – 5; в іудейських громадах – 2; у ВАЦ –
2) і понад 1600 – церковнослужителів [24, арк. 122]. Незначні зміни відбулися в процентному
відношенні забезпечення кадрами духівництва релігійних організацій в області, а саме: в УПЦ цей
показник складав 93,42%; в УПЦ КП – 73,41%; в УГКЦ – 56,52%; в РКЦ – 27,58%; в РПСЦ –
37,5%. Достатньо високий цей показник був у протестантів: ЄХБ – 195,8%; ХВЄП – 304,6%; АДС
– 215,2%; Свідки Єгови – 100% [1, с. 115]. Порівняно з 2000 р. чисельність священнослужителів у
Чернівецькій області збільшилася на 598 осіб, а церковнослужителів – на 100 (приріст перших
склав 47,84%, других – 6,6%), тоді як в Україні їхня чисельність збільшилася з 21281 до 30516 осіб
(приріст склав 43,4%) [17, с. 6].

Як бачимо, чисельність духовних осіб в області перевищувала потреби в кадрах на 706
одиниць. За статистикою, в середньому припадало 1,3 священнослужителя на одну релігійну
громаду. Такий значний приріст пояснюється ще й тим, що за цей період як в Україні, так і в
Чернівецькій області значно збільшилася кільькість духовних навчальних закладів, що у свою
чергу дозволило збільшити й кількість слухачів. Отже, з поданого матеріалу чітко видно, що
коефіцієнт забезпеченості релігійних громад краю церковно- та священнослужителями  залишався
більш задовільним у протестантських громадах, аніж у православних чи католиків, і перевищував
потреби, як уже вказано, майже у 2 рази. Це дає підстави стверджувати, що конфесійно-релігійна
конфігурація церковно-релігійної мережі в Чернівецькій області була сталою. Так, і в Україні
коефіцієнт забезпеченості релігійних громад священнослужителями у протестантів вищий, ніж
у православних (1,5 та 0,9 у 2010 р., відповідно 1,4 та 0,8 у 2000 р.) [див.: 17, с. 6].
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Висновки. Отже, здійснений нами аналіз, метою якого було виявити динаміку релігійної
мережі Чернівецької області в її різноманітних виявах, дає нам підстави констатувати, що зміни
релігійного життя краю репрезентували ситуацію в Україні загалом. Варто наголосити на етапі
екстенсивного розвитку релігійного життя області, адже період активності (з 1991 р. по 2000 р.)
поступився періоду помірного зростання (з 2001 р. до 2010 р.) релігійної мережі зі сталим
показником 4% збільшення на рік. Подальше зростання релігійних організацій залежало
здебільшого від прихильності Церкви до нових форм катехизації, місіонерської роботи і
підвищення освітніх вимог до церковно- та священнослужителів тощо. Зрештою, демократизація
державно-церковних відносин і розвиток їхньої інфраструктури загалом дозволили конфесіям
успішно виконувати своє пряме призначення – задовольняти релігійні та духовні потреби вірян.
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Summary
Lutzan I. Religious Network of Chernivtsi Region:

Comparative Analysis of Dynamics in the First Two Decades of Ukraine’s Independence.
The article focuses on comparative analysis of the dynamic processes of religious network in Chernivtsi

region during the two decades of Ukraine's independence. Through the dissemination of little-known sources and
historiographical analysis the author elaborates on tendency changes in quantitative and qualitative parameters of
religious organizations, buildings, and human resources.

Keywords: Church, tendency change, religious organization, church institutions, parishes, cultural
buildings, clergy.
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РЕЦЕНЗІЇ

© Людмила Филипович
Інститут філософії НАН України ім. Г. С. Сковороди (м. Київ)

ДУМКИ ПРО СЕКУЛЯРНЕ І РЕЛІГІЙНЕ
В КОНТЕКСТІ ПРАЦЬ Ч. ТЕЙЛОРА І Х. КАЗАНОВИ

Останні роки подарували нам, українським гуманітаріям, високоякісний інтелектуальний
продукт - переклади праць всесвітньовідомих мислителів, серед яких на особливу увагу
заслуговують Чарльз Тейлор і Хосе Казанова.

Книга Чарльза Тейлора “Секулярна доба” в 2-х частинах [9, 10] - головна праця видатного
канадського дослідника, одного з беззаперечних лідерів сучасної світової філософської, зокрема
релігієзнавчої думки. Ця праця, що надзвичайно якісно перекладена українською О.Паничем, є
авторитетним джерелом та прекрасною аналітикою сучасного стану західної культури. Вчений
скрупульозно досліджує, як історично сформувався саме цей, секулярний, тип суспільства,
внаслідок чого наступила така доба, якими є їх справжні істотні ознаки (духовні, суспільні,
філософські, світоглядні, ідеологічні тощо). Поруч із безліччю безцінних ідей, які перевертають
наше усталене уявлення про релігійність і секулярність, є просто революційна за своїм значенням
ідея про те, що різні світоглядні позиції - релігійна і секулярна - “конче необхідні одна одній” [5].

Не менш вражаючими нашу пострадянську свідомість, але суголосними Тейлорівським, є
праці американського соціолога релігії Хосе Казанови “По той бік секуляризації. Релігійна та
секулярна динаміка нашої глобальної доби” [3] та “Релігія в сучасному світі: плюралізм,
секуляризація, глобалізація” [4], які пропонують по-новому подивитися на взаємодію двох світів -
релігійного і секулярного. У них вони постають не як ворогуючі чи опозиційні, а як
взаємодоповнюючі, які, знов таки, не можуть існувати один без одного.

Ці два автори надають унікальний матеріал для плідних роздумів, що й було вже частково
зроблено [11]. Українські вчені постійно осмислюють українську реальність в нових парадигмах.
В нечисленних, але таки присутніх в українському науковому просторі працях релігієзнавців,
істориків, соціологів, богословів [2, 7, 12] йдеться про взаємини релігійного і секулярного, які,
зокрема, на відміну від російських чи польських відрізняються відсутністю такої яскравої
антагоністичності, яка притаманна московсько-православній або польсько-католицькій моделям.
Українські автори, спираючись на попередні дослідження своїх же колег, збагачують свій
методологічний фундамент, опановуючи сучасні теорії, які пояснюють нові тенденції в розвитку
світу. Як правило, йдеться про різноманітні концепції, що описують релігійну дійсність в поняттях
“секуляризація”, “постсекуляризація”, “десекуляризація”. Серед "батьків" згаданих теорій
присутні імена авторитетних закордонних дослідників, які прагнули відрефлексувати релігійні
процеси глобально, виявити загальні закономірності трансформації релігії в сучасних умовах. До
спадщини П.Бергера, П.Беєра, М.Спіро, Т.Лукманна, К.Гірца, П.Норріса і Р.Інґлегарта, П.Нінаса,
Талал Асада та ін. українські вчені вже неодноразово зверталися. Праці згаданих науковців мають
не просто згадуватися в бездонному списку літератури нібито для підтвердження авторитетності
дослідження, а бути глибоко переосмисленими нашими вченими через читання оригінальних і
перекладних видань, через участь в міжнародних конференціях, де проголошуються і
обговорюються ідеї нових книг. Це добра західна традиція апробації своїх досягнень в
професійному середовищі поступово проширюється і у нас.

Включення в міжнародний науковий простір має відбуватися не тільки і не стільки завдяки
наші афілійованій присутності в міжнародних асоціаціях чи спільно випитому бокалу
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шампанського на прийомі з приводу конференції, а через всмоктування нових ідей і концептів,
через осмислення та інтеграцію різних позицій, через рівноправну теоретичну дискусію.

Саме згадані мислителі фактично визначали світовий дискурс наукового аналізу релігійної
сфери, основні тенденції її змін, присутності в приватному та публічному житті, вплив на політику
- як внутрішню, так і зовнішню - більшості країн, на процеси ідентифікації різних народів, на роль
релігії в існуючих конфліктах тощо. Постаті Ч.Тейлора і Х.Казанови природно продовжують цю
плеяду блискучих аналітиків і займають серед них достойне місце.

Безцінною постає збірка статей Х.Казанови, яка щойно вийшла у видавництві УКУ в
перекладі Романа Скакуна [4], що є логічним продовженням ініціативи видавництва "Дух і
Літера" [3]. І хоча професіонали читали Казанову в оригіналі, особливо класичну вже працю
"Public religions in the modern world" (1994) [1], яка якимсь чином опинилась в бібліотеці
НаУКМА і не могла не привернути уваги через колір обкладинки і незвичність постулатів як для
суцільно постатеїстичного суспільства, яке все ще мислило релігію в обмеженому полі
персональної релігійності, поява цієї книги в чудовому перекладі українською мовою є
своєрідною революцією, яка відбувається в мізках навіть фахівців, і яка має відбутися в
свідомості представників наукової громадськості, державної влади, а головно - релігійних
організацій. В чому ж така новизна і революційність ідей, які, неодноразово повторюючись в
статтях, що запропоновані автором для збірки, мають об’єктивізувати наш погляд на релігійне і
секулярне, їх співвідношення і взаємодію в історії і сьогоденні людства, зокрема нашого
народу? Чи зможемо ми усвідомити, наскільки серйозно українське суспільство сприймає
релігію, не бутафорно, не для годиться, не як надлишок чи залишок попередніх епох, а як силу,
яка здатна щось змінити не тільки в релігійному, а й світському житті.

Осмислюючи події в Україні, науковці вважають, що найбільш наближеною до українських
реалій є теорія десекуляризації, повністю покладаючись на запропоновані західними колегами
підходи [6]. Чи враховують вони, що західні дослідники релігії моніторили і узагальнювали
ситуацію Європи та Америки, а відтак їх концептуалізація процесів базується на знанні відмінної
від української реальності? До речі, західні колеги не вважали теорію секуляризації, наприклад,
всезагальною, яка пояснює все і всюди. Ч.Тейлор, який про секуляризацію знає майже все, в своїй
передмові до українського перекладу його відомої “A Secular Age”, застерігав, що його книга
“стосується лише розвитку секулярності в латинському християнстві”. Він вважав, що “різні
шляхи модернізації, а серед них і ті, які можна описати як “секуляризація”, в різних провідних
цивілізаціях світу є дуже відмінними. Це не єдиний процес, який відбувається повсюдно, десь
раніше, а десь пізніше, як звикли вважати західні вчені... ”. Тейлор свідомо обмежився описом
північноатлантичного контексту [9, с. 9]. Тобто будь-яка теорія (теорія секуляризації, теорія
десекуляризації) - це результат дослідницького досвіду певного вченого у вивченні певного
об’єкту, що не завжди береться до уваги вітчизняними вченими.

Звертаючись до наукового доробку Х.Казанови, який добре знає ситуацію в Україні, не
знайдемо в його працях думки про процеси в Україні як десекуляризаційні. А це певне тому,
що Казанова не вважав, що Україна зазнала секуляризації. Звернувшись до його збірки “По
той бік секуляризації” [3, с. 253-262], читаємо лише про “релігійне відродження”. Тому,
гадаємо, використання західних теорій у поясненні українських реалій має бути більш
критичним і контекстуальним.

Часто, базуючись на величезних статистичних даних (показниках динаміки релігійної
мережі в Україні від 1991 р.) та даних масових репрезентативних опитувань населення
України, соціологи вважають, що вони “свідчать на користь масштабної десекуляризації
нашої країни” [6, с. 9]. У релігієзнавців виникають певні сумніви в однозначному розумінні
зростання кількості релігійних організацій і віруючих як прояв десекуляризаційних
тенденцій. Вважаємо, що потрібно враховувати особливості нашого історичного, в т.ч. і
релігійно-історичного розвитку. Є думка, що Україна, як частина СРСР, не пережила доби
секуляризації. В Україні занепад релігії відбувся не в результаті модернізації суспільства, а
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через знищення владними інституціями релігії як конкурента комуністичної ідеології, яка
сама перетворилася на своєрідний вид релігії, через насильницьке витіснення із соціума
віруючих людей і кліра, замінених на нововіруючих і нову партійну ієрархію, через
компенсацію традицій церковної ритуалістики культом нових соціалістичних обрядів, де
старі форми наповнювалися новим змістом. Та потворні елементи системи, в яких нібито
існувала секуляризація в соціалістичній Україні, як і в СРСР загалом (войовничий антитеїзм,
знищення храмів, релігійних книг і витворів мистецтва як пам’ятників культури,
обездуховення освіти тощо), далекі від класики секулярності.

Крім того, знову таки завдяки Х. Казанові, який вважає, що скоріше секуляризуються
конфесійно-гомогенні суспільства, а релігійно-плюралістичні суспільства зазнають слабшого
впливу секуляризації [8], екстраполюючи це на Україну, яка ніколи не була моноконфесійною, а
тому завдяки балансуванню між православ’ям і католицизмом, греко-католицизмом і
протестантизмом, зберігала високий рівень релігійності, ми схильні вважати, що сплеск
самосвідомості, духовності, прагнення до ідентифікації, вирізнення себе від іншого (російського,
польського, американського тощо) в період суспільно-політичної кризи (ба навіть конфлікту)
відбувся не завдяки десекуляризації, яка розуміється як “реакція на попередній чи одночасний
процес секуляризації”, а завдяки неусталеності, недоформованості як релігійного, так і світського
світу, певній дифузії секулярного в релігійне і релігійного в секулярне. Українці ніколи не жили в
ситуації чи добі чисто секулярній або релігійній, а особливо в роки радянської влади, де
оманливою була як релігійність, так й атеїстичність. Ні в контексті громадського простору, ні в
світлі приписів, ритуальної чи церемоніальної присутності, ні з позицій становища віри в
суспільстві (про ці три значення секулярності говорить Ч.Тейлор) у нас немає достатніх підстав
вважати Україну секулярною країною. Вона скоріше є псевдо-секулярною, де секулярність
встановлена силоміць, під тиском владного режиму. Тут не можна не погодитися з Тейлором в
тому, що “доба чи суспільство є чи не є секулярними залежно від умов духовного досвіду та
духовного пошуку” [9, с. 17].

Роздумуючи над тим, як релігія взаємодіє з основними соціальними інститутами в
українському суспільстві, як зростає її авторитет і запитуваність, помилково робиться висновок
про десекуляризацію українського суспільства. В результаті критичного аналізу взаємин релігії і
держави, релігії і економічних інститутів, релігії і освіти, права, родини, армії, громадянського
суспільства, ніби напрошується популістський висновок: секулярна українська держава здає свої
позиції в угоду релігійним організаціям. Нам видається, що “наступ” релігії на світське життя
трохи перебільшений, а десекуляризаційні процеси дещо абсолютизовані, навіть якщо йдеться
не про тотальну, а часткову десекуляризацію. Чи пройшла Україна вповні процес відокремлення
церкви і держави, як західні країни, а тому відносини між цими двома суб’єктами базуються на
принципах партнерства? Чи готова держава і церква бути партнерами - за рівнем освіти, за
рівнем розуміння спільних проблем, за презентацією, за здатністю формувати і формулювати
життєві сенси для країни? Чому й досі присутність церкви в публічному просторі сприймається
як середньовіччя і клерикалізація, а дії деяких державних структур - як совєтські методи
боротьби із релігією?

Висновки. Дуалістично-антагоністичне сприйняття релігійного і секулярного, яке й досі
панує в нашій свідомості як вияв радянського атавізму, на сьогодні вже не є продуктивним.
Притаманний релігійному світу страх перед секуляризацією, і навпаки - світу секулярному перед
релігієзацією/клерикалізацією давно вже не відповідає глобальним тенденціям розвитку людства,
яке відмовляється від опозиції "секулярний-релігійний". В ситуації “дедалі дужчої плюралізації як
релігійних, так і нерелігійних варіантів світоглядного вибору” [4, с. 316] актуальним постає і
переосмислення плюралістичної глобальної релігійної системи, і секулярного світоустрою, а
головно - їх відносин, умов співжиття, бо вони приречені жити поруч і разом. Нинішній період
духовного розвитку України ми схильні розглядати в контексті двох взаємодоповнювальних
процесів: з одного боку, життя в Україні дедалі релігієзується, нехай навіть зовнішньо,
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кількісними показниками, а з іншого - вибудовується справжня секулярність, що ґрунтується не на
боротьбі з релігією, не на протиставленні, а на розмежуванні функціонального призначення і сфер
впливу релігійного і світського.

Враховуючи наявну плюральність - і світоглядну, і віросповідну - як релігійне середовище,
так і секулярне, в т.ч. і секулярна держава, однаково мають виходити із визнання невід’ємного
права кожної людини на свободу совісті і свободу релігії, що ґрунтується на священній гідності
людської особи.
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ЕВРИСТИЧНА ВАРТІСТЬ ТЕОЛОГІЇ ДІАЛОГУ:
ПРАВОСЛАВНИЙ ВНЕСОК

Матеріал являє собою наукову рецензію на монографію української науковиці Наталії Іщук «Сучасна
православна теологія діалогу» (Київ, 2018, 304 с.). Комплексно аналізується зміст цієї праці, її методоло-
гічне новаторство, соціальні та ціннісні контексти застосування ідей, що досліджуються авторкою.
Зокрема, висвітлено інтерпретацію Наталією Іщук співвідношення ключових понять теології діалогу
сьогодення, її осмислення напрацювань в інтерпретації феномена спілкування представниками богослов’я і
релігійної філософії новітнього часу. Піддається огляду бачення авторкою монографії особливостей
койнонійної моделі релігійної спільнотності і її презентації у працях знаних сучасних богословів
православної орбіти. Рецензія розкриває новаторство наукового внеску Наталії Іщук в аналіз принципів
сьогоденного богослов’я діалогу і подальших векторів розвитку теолдіалогіки в її ціннісних і соціальних
аспектах. Автор рецензії також презентує своє бачення ролі цього дослідження в активізації низки
релігієзнавчих і богословських студій щодо актуальних для українського богослов’я й освіти питань і тем.

Ключові слова: теологія діалогу, спілкування, койнонія, теодіалогіка, богословська освіта.

Одна з ключових дослідницьких інтенцій релігієзнавства – глибинно рефлексувати над
концептуалізованими формами релігійної свідомості, її презентацією в богословських ідеях і
вченнях та методології теологічного пізнання, яке, за визначенням, передбачає синтез досвіду
релігійності із активністю теоретичного мислення щодо містичного, ревеляційного, богоодкро-
венного смислового матеріалу. А водночас релігієзнавство покликане виявляти й практично
унаочнювати горизонти соціальної та комунікативної координованості ціннісних ідей, народжених у
надрах певної релігійної системи. І серед таких ціннісних ідей сучасного християнського богослов’я
одне з чільних місць належить надбанням осмислення феномена діалогу.

А отже, обравши таку важливу тему, українська філософиня та релігієзнавиця Наталія Іщук
націлюється на компенсацію низки істотних прогалин, що наявні в сучасній українській
релігієзнавчій науці. Завдяки кристалізації потенціалу православного богослов’я діалогу
відкриваються реальні перспективи зміцнення паростків розвитку теологічного пізнання в
сучасній Україні, набуття ним належного місця в системі гуманітарного знання відповідно до
сучасних стандартів науковості. До того ж, такі теоретичні реконструкції, як здійснена в
монографії, можуть стати ідейними мотиваторами підсилення позитивних ефектів діалогізації й
усередині конкретних конфесій, і на міжконфесійному терені та в межах реалізації публічних й
соціокультурних функцій релігії і релігійності.

Тема, комплексно осмислювана в монографії Н. Іщук, багато в чому торкається не лише
внутрішньо богословських («схоластичних») проблем, а «виходить» і безпосередньо на царину
практичного розуму (коли вживати термінологію І.Канта). Адже проблеми теології діалогу вносять у
предметне поле розгляду аксіодіяльнісний аспект життєвого самовизначення вірян, що включає
також і їхнє спілкування з прибічниками інших світоглядних традицій, узгодження соціально
значущих зусиль релігійних спільнот із симетричними ініціативами інших структур соціуму та
культури. Усе це свідчить про велику як теоретичну, так і практичну значущість обраної теми.

Якісна й функціональна структурованість розвідки надає пізнавальним проекціям
цілісності, на ґрунті якої з’являються класифікаційні можливості щодо форм православної
теології діалогу з урахуванням комплексу її онтологічних, людинознавчих, епістемологічних і
праксеологічних атракторів.

Перший розділ торкається іманентності діалогізму для самого духу та ціннісного й
комунікативного єства християнського світогляду. При цьому авторка привертає увагу до, так би
мовити, імпульсів відживлення діалогічних інтенцій в християнських дискурсах і практиках на
початку ХХ століття. І вплив філософії діалогу оцінюється тут як доволі значущий і як ціннісно
конструктивна альтернатива монологізму, за якого вірянин осягається лише в пасивності його
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зв’язку з Трансцендентним. Натомість за діалогічної акцентуації його буття осмислюється як
динаміка спів-буття в єднанні з Абсолютним буттям через партнерський діалог із ним та його
епіфеноменами у світі природи, соціуму, культури. У цьому розділі врівноважуються принципи
філософської і теологічної рефлексії щодо діалогу та діалогічності. А особливо цінне те, що
набувають конкретизації парадигмальні особливості сьогоденної православної теології діалогу. На
цьому тлі авторка проектує ключові методологічні лінії, за якими здійснюватиметься подальше
розгортання її комплексної розвідки.

Логічно, що наступний, другий, розділ диференціює й узгоджує у смислову систему низку
провідних концептів сучасної теології діалогу. Авторка пропонує ретельну систематизацію
комплексу тих понять, якими оперує богослов’я діалогу сьогодення. І в межах цієї дослідницької
лінії даються їхні різнорівневі та рельєфні дефініції, а також набувають структуризації поняттєво-
категоріальні компоненти християнської рефлексії щодо сутності й призначення спілкування.
Розгортаючи контексти дієвості цього смислового фактора як ключового для життєдіяння
свідомості, наснаженої вірою, Наталія Іщук зміцнює підґрунтя для класифікації основних
християнських понять, через які бачиться в цій релігії і вертикальна, і горизонтальна інтенції
спілкування. А отже, авторка виходить на окреслення найістотніших і онологічних, і
людиномірних виявів комунікації, зважаючи на її сакральні, моральні, психологічні, соціально-
практичні форми та їхню синергію. Діалогізм як внутрішньо притаманна релігійності риса
обґрунтовується в дослідженні з проекціями конкретизації явища діалогу у смисловому
континуумі християнського богослов’я сучасності і з акцентуванням на внескові в нього ряду
православних авторів.

Тому у третьому розділі монографії теоретичні й методологічні здобутки інтерпретації
богоспілкування розкриваються на прикладі найприкметніших і найбільш евристично значущих, з
точки зору Н. Іщук, теологічних і релігійно-філософських концепцій кінця минулого і перших
двох десятиліть теперішнього століть. Відповідно, в подробицях аналізуються теоестетичні
настанови Д. Б. Гарта; піддаються розгляду суть та логічна структура теофеноменологічної
матриці осягнення богоспілкування в працях Дж. П. Мануссакіса; контекстуалізуються
особливості діалогічної позиції «людина – Бог» згідно з філософсько-теологічними орієнтирами
ідей М. Бубера та Е. Левінаса.

У четвертому розділі рецензованої розвідки авторка презентує смислові терени дієвості
такого істотного для православного світорозуміння феномена, як «койнонія». Конструюється
дедуктивно чіткий логічний «ланцюжок» – від обмірковування базового змісту категорії
«койнонія» (спільнотність, спілкування, комунікативна злагодженість боголюдських і
міжлюдських взаємин) до синтезування візії «койнонійної соціальності». При цьому дається
розуміння ідейно-історичних, культурних, суспільно-ціннісних передумов формування ідеї
«койнонійної соціальності» та розкриваються особливості тих історичних надбань християнської
думки і цивілізації, які наближали цей соціокультурний і ціннісно-комунікативний образ. В руслі
цього Наталія Іщук дає рефлексивне витлумачення і тих теоретичних ресурсів, у яких поставала й
розвивалася койнонійна матриця православного бачення комунікації та діалогу. Відповідно,
найбільшу увагу тут приділено баченню таких мислителів, як Микола Афанасьєв, Йоанн Зізіулас,
Христос Яннарас, Кирил (Сергій) Говорун.

Відтак, у п’ятому розділі, читач може побачити розгорнуту схему взаємодії принципів
сьогоденного богослов’я діалогу. Це такий комплекс засад, як «іпостась-у відношеннях»,
принципи «підтвердженого діалогу», «асиметрій спілкування», «євхаристійно-літургійного
центризму», «емпіризму» (а богословсько-діалогічна думка розуміє цей принцип в злагодженості
двох міцно переплетених між собою проявів богоспілкування – досвіду-діяльності і досвіду-
переживання). Також береться до уваги й засада «пізнання через спілкування»). Власне у цьому
розділі здійснюється методологічне вивершення концепції дослідження через аналіз суспільних та
етичних аплікацій православного богослов’я діалогу. Здійснюється вдала й гостро проблемна
екстраполяція відповідних ідей на реалії існування сучасних православних церков і громад.
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І відповідно, у шостому розділі проектується концептуальний і ціннісний простір
теодіалогіки, обмірковуються механізми її практичної дієвості в релігійних громадах, котрі
можуть продемонструвати власним досвідом взірці саме койнонійної моделі спілкування в її
модернізованих та узгоджених із тенденціями сучасності формах. Авторка монографії виявляє тут
сутнісні риси сьогоденної духовно-антропологічної ситуації і ставить питання про чинники
оптимізації ціннісного клімату релігійних спільнот через заохочення розвитку койнонійної
спільнотності та її ролі для соціальних ціннісно-комунікативних практик загалом. Тож у фокус
уваги залучаються такі явища, як «громада-неотрайб», «полілогічна соціальність» (в
теодіалогічних аспектах її осягнення). Дослідниця виходить на аргументування ролі практичного
етичного ентузіазму релігійно-спільнотного життя як теодіалогічного мотиватора оновлення
життєтворчої функції релігійності.

Аналітична сумлінність, високий рівень методологічної культури розвідки, влучність та
ефективність обраної авторкою пізнавальної оптики забезпечують дослідницькі результати з
вагомою мірою наукової новизни. І найбільше свідчить про це новаторство системна
реконструкція істотних рис православного теолого-діалогічного дискурсу з окресленням не тільки
його внутрішньонаукового змісту, а й з висвітленням його ціннісної зорієнтованості на динаміку
оптимізації суспільного та етичного активізму вірян і їхніх громад. Таке розуміння можливостей
теології діалогу ще більше виявляє її здатність ідейно заохочувати такі аксіостандарти, за яких
вартість і гідність особистості релігійної людини визначається далеко не лише її енергійністю в
обрядовому поклонінні та очікуванні «винагороди» за «благочестя», а передусім її живим етичним
зусиллям і життєво-творчою натхненністю, емпатійністю та солідаризаційним духом спів-
відповідальності з іншими членами спільноти і соціуму. Якщо вірянин через такі модуси
усвідомлює власний статус «образу і подоби Творця», то він – на слушному шляху.

До речі, авторка часто солідаризує власну думку зі змістом тієї теологічної аргументації, яка
досліджується. На перший погляд, це може справляти враження «розхитування» нейтральності
релгієзнавчого пізнання. А проте саме це й виводить роботу на феноменологічний рівень
інтеріоризації в ті смисли, що обмірковуються. І це дає позитивний синергійний результат
емпатійної уваги дослідниці до особливої внутрішньої життєвості та ціннісної активності
аналізованих ідей.

Надамо й низку рекомендаційних міркувань. При актуалізації теми, як видається, варто було
стисло, але концентровано відзначити конкретні прогнозовані позитивні ціннісні трансформації в
релігійному просторі України, які могли б пожвавитися саме завдяки системній релігієзнавчій
актуалізації теології діалогу, і православної також. Мається на увазі орієнтир на те, щоб уже в
накресленні актуальності теми сфокусувати увагу на блокові найгостріших ціннісно колізійних
вузлів розбудови релігійного життя України, які, на погляд, авторки бодай частково можуть бути
розв’язані (або принаймні результативно осмислені) внаслідок провадження в інтелектуальну
сферу релігійної комунікації України ідей богослов’я діалогу. Завдяки цьому теоретичний вимір
актуальності цієї теми набув би ще більшої збалансованості з практично-ціннісними
гуманізаційними потребами функціонування релігійності в нашій країні.

Більша питома вага компаративних зіставлень з надбанням інших релігій надала б
можливість використати евристичну роль бачення загальнорелігійних інваріантів діалогізму між
людиною і сакральною реальністю. Звернення до співвідносного досвіду діалогізму в інших
релігійних традиціях підсилила б розуміння меж універсальності антропологічних базисів
релігійного діалогу в його вертикальних і горизонтальних векторах. Це увиразнило б проекцію
осмислення можливостей ціннісного діалогу сучасних християн з прибічниками альтернативних
світоглядних позицій, зокрема, на ґрунті синергії духовного досвіду, представленого в релігійно
тематизованому мистецтві як наддогматичній платформі міжособистісного і міжкультурного
ціннісного обміну смислами, позначеними прагненням до сакрального.

Сьогоденний український гуманітарний простір стоїть перед важливим завданням
модернізації методології теологічної науки і форм та змісту богословської освіти. А тому влучно
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вписався б у зміст цієї розвідки аналіз ролі православної теології діалогу саме для оптимізації
теоретико-методологічного оснащення академічної теологічної освіти. Стали б корисними тут й
авторські візії щодо системи тих дисциплін і навчальних модулів, які могли б зробити
потужнішими саме діалогічні якості змісту богословської освіти, збільшивши її практично-
ціннісну результативність для конструктивної майбутньої діяльності випускників відповідних
богословських академічних закладів.

А ще особливий інтерес читача міг би викликати аналітичний «моніторинг» міри реальної
впливовості православної теології діалогу на ціннісну сферу тих суспільств, у яких православ’я
або має статус державної релігії, або особливо міцно інтегроване в соціальний простір (наприклад,
такі традиційно православні країни, як Грецька Республіка або сусідня з Україною Румунія). Таке
осмислення, можливо, посприяло б і проясненню таких важливих для сучасної України питань, як
тема припустимих меж діалогічної інтеграції державних інститутів і Церкви, а також позитивних і
деструктивних ефектів й «анти-ефектів», що можуть мотивуватися цим процесом. На цьому тлі
можна було б здобути й корисний експертний потенціал для оцінки можливих асиметрій між
висотою ідейних надбань православного богослов’я щодо діалогу і реальної стихії ціннісних,
моральних колізій соціального життя суспільств з виразним домінуванням православної
культурної та світоглядно-ментальної тотожності.

Але, поза сумнівом ці рекомендаційні міркування не ставлять під сумнів велику вагу
здійсненої дослідницької праці, а лише увиразнюють проблемно-тематичні лінії розгортання
майбутніх досліджень у цій продуктивній дослідницькій площині.

Дослідження, представлене в монографії Наталії Іщук «Сучасна православна теологія
діалогу», справді стане у пригоді і для богословів, і для філософів та релігієзнавців, і для
культурологів, і для гуманітаріїв іншого профілю, а також для багатьох, небайдужих до тематики
цінностей та світогляду в умовах сьогодення.

Summary
Brodetskyi O. The Theology of Dialogue Heuristic Role:

the Orthodox Christianity Contribution.
The material is a scientific review of the Ukrainian scientist N. Ishchuk’s monograph. The content of this

work, its methodological innovation, social and value contexts of the application of investigated ideas are
comprehensively analyzed. In particular, the reviewer highlights Ischuk’s interpretation of the correlation of
modern theology of dialogue key concepts. There has been outlined Ishchuk’s understanding of the developments
in the study about communication phenomenon by modern theologians and religious philosophers. The author’s
vision on the peculiarities of the koinonia model of a religious community and its presentation in the works of
famous modern Orthodox theologians is covered in the review. The review reveals the innovativeness of Ischuk’s
scientific contribution to the analysis of the principles of today's theology of dialogue and subsequent vectors of
development of theodialogics in its value and social aspects. The reviewer also presents his vision of the role of
this study in activating a number of religious studies and theological works concerning issues and topics which
are relevant to Ukrainian theological education.

Keywords: theology of dialogue, religiosity, communication, koinonia, theodialogics, theological education.
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