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Наука у глобалізованому світі. 
Етос вченого та сучасна науко-
ва етика та методологія  

 
 

 

 
УДК 167.7 

О.В. Живага  
___________________________________ 

 

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ НАУКИ: 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД 

   
У статті досліджено тенденції популяризації науки у світі 

та Україні. Проаналізовано питання переходу суспільства від «куль-
тури споживання» до «культури участі», тобто активної і усвідом-
леної участі людей в навколишніх соціальних процесах. Під науковою 
комунікацією спочатку розумілися виключно відносини між вченими і 
науковими колективами в процесі спільної наукової роботи, наразі 
науковою комунікацією все частіше називають взаємодію науки і пуб-
ліки.  Доведено, що сучасний вчений має не лише бездоганно володіти 
своєю дисципліною, збирати, створювати та систематизувати нові 
знання, а й займатись менеджментом та маркетингом задля органі-
зації та популяризації своєї діяльності. Західні вчені зобов’язані інфо-
рмувати громадськість про свої досягнення, оскільки там існує сис-
тема конкуренції між університетами та науково-дослідними інсти-
тутами, які змагаються за фінансування науки. Встановлено, що 
популяризація вченими своїх досягнень сприяє підвищенню до них інте-
ресу з боку потенційних бізнес-інвесторів, дає змогу апелювати до 
влади щодо підвищення фінансування, залучати талановиті кадри та 
коригувати наукові теми, відповідно до потреб суспільства. Дослі-
джено стан та тенденції розвитку наукової журналістики в західних 
країнах. На Заході пропаганда науки та індустрія навчання наукових 
журналістів є дуже розвиненими, а робота наукового журналіста 
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високо цінується і оплачується. В Україні ж спостерігається зни-
ження рівня популяризації науки та підготовки наукових журналістів. 
За результатами опитувань відзначається падіння престижу вченого, 
водночас  соціальна привабливість цієї професії в масовій свідомості 
залишається високою. Однією з основних проблем науки в Україні 
наразі є недолік фінансування, стрімка втрата інтересу і довіри до 
неї у населення і підміна критичного наукового мислення псевдонауко-
вими і псевдорелігійними міфами. 

Ключові слова: популяризація науки, престиж вченого, науко-
ва журналістика.      

 
The tendencies of popularization of science in the world and 

Ukraine are studied. It is analyzed the issues on transition of society from 
«culture of consumption» to «culture of participation», active and con-
scious people’s participation in social processes. Science communication 
initially was meant a relationship between scientists and research teams in 
process of joint scientific work, nowadays it is frequently referred to as 
interaction between science and the public. It is sustained that modern sci-
entist must not only immensely master his discipline, collect, create and 
systematize new knowledge, but also intensively be engaged with manage-
ment and marketing in order to organize and popularize his activities. 
Western scholars are obliged to inform public about their achievements 
since there is competition system between universities and research insti-
tutes that compete for science funding. It has been established that popu-
larization of achievements by scientists contributes to raising the interest of 
potential business investors towards them, allows appeal to authorities for 
funding increase, to involve talented staff and adjust scientific topics ac-
cording to the needs of society. The state and trends of science journalism 
development in the western countries are studied. In the West the diffusion 
of science and training of science journalists are highly developed; the 
work of science journalist is highly appreciated and paid. In Ukraine there 
is a decrease in science popularization and training of science journalists. 
According to the survey there is a decline of prestige of the scientists, 
alongside the social attractiveness of the profession in the mass conscious 
remains high. One of the main problems in science of Ukraine is the lack of 
funding, the rapid loss of interest and trust in it among the population and 
substitution of critical scientific thinking by pseudo-scientific and pseudo-
religious myths. 

Key words: popularization of science, prestige of scientist, science 
journalism.  
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Функціонування науки як соціальної інституції передбачає ак-
тивну взаємодію наукового середовища з суспільством. Якщо спочатку 
під науковою комунікацією розумілися виключно відносини між вче-
ними і науковими колективами в процесі спільної наукової роботи, то 
наразі все частіше науковою комунікацією називають взаємодію науки 
і публіки. В останні роки в науковому співтоваристві все частіше обго-
ворюється питання переходу суспільства від «культури споживання» 
до суспільства нової формації, так званої, «культури участі» (participa-
tory culture), тобто культури, що ґрунтується на активній і усвідомле-
ній участі людей в навколишніх соціальних процесах, які б давали 
можливість для них бути не тільки «споживачами» або об’єктами 
впливу, але й здійснювати цей вплив, роблячи свій внесок у проекту-
вання різних культурних подій (виставок, освітніх програм тощо) [1, c. 
8]. 

Громадська думка, загальні уявлення людей щодо низки пи-
тань стосовно ролі науки в суспільстві, престижу професії науковця, 
довіри до вчених дуже важливі для ефективного діалогу влади і науки, 
влади і суспільства. В розвинених країнах світу проводять регулярні 
опитування населення з приводу ставлення до науки. Так, Національ-
ний науковий фонд США кожні два роки оцінює ставлення суспільст-
ва до науки, наукової і науково-технічної діяльності. У країнах Євро-
союзу в рамках спеціального проекту Євробарометр також здійсню-
ється постійний моніторинг громадської думки стосовно цих проблем. 
Зокрема, отримані дані за 2013 р. свідчать, що питання розвитку науки 
і техніки цікавлять половину жителів країн Європи, в яких проходило 
опитування (53%). Переважна більшість населення країн ЄС згодна з 
тим, що наука і техніка позитивно впливають на суспільство (77%), 
роблять життя більш легким, комфортним і здоровим (66%) [2].  

Інтерес серед росіян до новин науки протягом останніх років 
постійно знижується, що відзначено соціологами Всеросійського 
центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), за результатами інтер-
активного всеросійського опитування, проведеного у 2013 р. У 2007 р. 
за даними ВЦВГД наукою цікавилися 68% опитаних, а у 2011 р. їх 
частка зменшилася до 54%, у 2013 р. – до 47% [3]. При цьому зросла 
кількість росіян, яких нові досягнення в науці і техніці не цікавлять. 
Згідно з тим же опитуванням інтерес росіян до природних і фізико-
математичних наук є низьким.  

В Україні жодного разу не проводилося таке масштабне і ком-
плексне дослідження. Проте кілька разів науковці Інституту соціології 
НАН України в рамках масових опитувань за певними фрагментарни-
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ми індикаторами відстежували громадську думку стосовно вітчизняної 
науки і науковців. 

Сучасний вчений має не лише бездоганно володіти своєю дис-
ципліною, збирати, створювати та систематизувати нові знання, а й 
інтенсивно займатись менеджментом та маркетингом задля організації 
та популяризації своєї діяльності. Науковцям важливо продемонстру-
вати суспільству місце і роль науки в сучасному світі, показати актуа-
льність і необхідність впровадження наукового знання в життя людей.  

В Європі майже всі наукові дослідження здійснюються за ко-
шти громадян, прямо чи опосередковано отримані від платників пода-
тків, тому науковцям довелося навчитися відповідати перед громадсь-
кістю за ці кошти. Західні вчені зобов’язані розповідати про свої від-
криття не тільки в професійних, а й в популярних виданнях, через свої 
інтернет-сторінки, публічні лекції і телебачення. Крім підвищення 
інтересу з боку потенційних бізнес-інвесторів така практика дозволяє 
вченим апелювати до влади щодо підвищення фінансування, маючи 
підтримку громадськості, залучати талановиті кадри, коригувати нау-
кові теми відповідно до потреб суспільства. 

Протягом останніх двадцяти років наукова комунікація у Ве-
ликобританії перетворилася на важливу складову повсякденного жит-
тя. Між наукою і суспільством в країні існував невидимий соціальний 
контракт, згідно з яким громадськість мала не тільки розуміти зміст 
наукової діяльності, але також залучатися до неї на різних етапах ви-
робництва і верифікації наукового знання. В країні виник рух, орієнто-
ваний на вдосконалення комунікації між наукою і суспільством, метою 
якого було розуміння неспеціалістами наукового знання – «public un-
derstanding of science». Початок цього руху покладений виступом У. 
Бодмера на зборах Королівського Товариства в 1985 р., і був присвя-
чений проблемам слабкої громадської обізнаності про наукову діяль-
ність. Згодом, за підсумками зборів Королівського товариства в 1985 р. 
був створений Комітет громадського розуміння науки (Committee on 
the Public Understanding of Science, або COPUS).  

В 2000-х рр. на перший план вийшла нова – діалогічна конце-
пція взаємодії науки і суспільства. Ця модель, як і попередня, мала 
британське походження і швидко розповсюдилася в зарубіжній соціо-
логії науки в цілому. Вона отримала назву «public engagement in sci-
ence and technology»  «залучення громадськості до науки та техноло-
гій». Затвердження цієї концепції в Європі помітно навіть у норматив-
ному контексті: у багатьох країнах, а також на рівні Європейського 
союзу, ключові слова в планах фінансування та програмних докумен-
тах змінилися з «суспільної інформованості про науку» (public aware-
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ness of science) на «залучення громадськості», з «повідомлення» на 
«діалог», з «наука і суспільство» на «наука в суспільстві» [4]. Як при-
клад «моделі залучення» можна привести суперечки, що потрапили в 
систему правового регулювання США про законність викладання тео-
рії еволюції Ч. Дарвіна як «єдино вірної» на уроках біології в середній 
школі. Питання про «нерівність» теорії Дарвіна і теорії креаціонізму 
стало предметом обговорення з залученням громадськості. До цих 
дебатів  було залучено велику кількість соціальних груп, які мали різні 
релігійні, політичні, культурні та інші інтереси. Верховний суд США 
ухвалив рішення не на користь теорії Дарвіна, зобов’язавши в підруч-
никах дати альтернативну теорію креаціонізму школярам.   

На тлі концептуальних змін у взаємодії між наукою і суспільс-
твом «класичною» формою висвітлення науки виступає наукова і нау-
ково-популярна журналістика. На практиці ці поняття часто перети-
наються, тому використовуються як синонімічні або об’єднуються в 
єдину сферу під загальною назвою «наукова журналістика». Це явище 
особливо поширене в зарубіжних дослідженнях в світлі процесу осла-
блення популяризаторського вектору у висвітленні науки і, отже, рід-
кісного використання самого поняття «популяризація» (рopularization) 
у тематичній літературі. 

Наукові журналісти сприяють зв’язку між науковцями, ЗМІ та 
громадськістю. Зокрема, у Британії є міцна вільна преса та незалежні 
наукові експерти, котрі знають, як зробити, щоб їхній голос був почу-
тий через ЗМІ. В країні існує система конкуренції між університетами 
та науково-дослідними інститутами, які змагаються за державне фі-
нансування науки, кошти благодійних організацій та промислові інве-
стиції. Ця конкуренція спонукає окремих науковців, науково-дослідні 
департаменти та інститути випускати високоякісні прес-релізи про свої 
наукові досягнення. До редакцій газет, на радіо, телебачення та на 
електронні ЗМІ щодня надходять сотні високоякісних прес-релізів, що 
дає журналістам змогу вибрати найцікавіші теми і найчіткіше написані 
прес-релізи як основу для формування своїх новин. Велику роль у 
пропаганді наукових знань у Великобританії відіграє BBC. Основна 
частина новин BBC присвячена повідомленнями про наукові дослі-
дження і роботи вчених. Завдяки зусиллям і великим коштам ВВС і 
Nаtiоnаl Gеоgrаphiс з’явився новий напрямок наукової популяризації – 
дорогі експедиційні зйомки природи і комп’ютерні реконструкції ми-
нулого. Наукові журнали «New Scientist» і «Nature» збільшили свої 
тиражі по всьому світу за останні десять років. Експертне висвітлення 
науки у британських ЗМІ сприяло подальшому зміцненню довіри нау-
ковців до журналістів і заохотило їх до громадського обговорення 



 10 

таких складних тем, як зміна клімату, нанотехнології, біорізноманіття, 
генетична модифікація та ін. В країні з’явилися окремі інститути, мета 
яких – готувати наукових комунікаторів (фахівців з science communica-
tion), які можуть здійснювати зв’язок науки і суспільства, маючи від-
повідну освіту. 

За словами А. Сергеєва, для передачі інформації від вчених і 
журналістів між ними повинно існувати спеціально створене двошаро-
ве середовище. Перший шар  це прес-служби на місцях (в наукових 
установах), другий  наукові інформаційні агентства, що збирають і 
систематизують інформацію від прес-служб, а також від організацій, 
які самою наукою не займаються, але пов’язані з впровадженням, оці-
нкою, регулюванням досягнень науки [5]. Як приклад першого можна 
назвати діяльність Комунікаційної групи Європейської організації з 
ядерних досліджень (CERN), в якій працює близько 20 чоловік, серед 
яких у двох є докторська ступінь з фізики. Ця Комунікаційна група 
щорічно публікує звіт про діяльність CERN, організовує візити журна-
лістів, висвітлює всі організаційні події, підтримує сайт і активність у 
соціальних мережах, видає електронний журнал CERN COURIER для 
міжнародної спільноти фізиків та ін. Також група проводить медіа-
тренінги  навчає дослідників спілкуватися з журналістами, а також 
постійно забезпечує їх ключовими повідомленнями. В CERN працює 
близько 2500 чоловік, тобто співвідношення приблизно 8 піарників на 
тисячу співробітників. За словами Джеймса Гілліса, керівника Комуні-
каційної групи CERN, приблизно така сама ситуація у відомих йому 
установах, наприклад, Аргонській лабораторії. На його думку, це є 
нормою для Європи і США. Зокрема, університети Південної Каліфо-
рнії витрачають близько 2% свого валового доходу на зовнішні кому-
нікації. В CERN цей показник нижче – менше 1% [6]. 

Другий шар  агентства наукової інформації, які почали вини-
кати на початку 90-х рр. ХХ ст., і метою яких стала просвіта журналіс-
тів в питаннях науки, забезпечення їх свіжою інформацією і допомога 
в пошуку матеріалів («Newswise», «EurekAlert!», «AlphaGalileo»). Ці 
ЗМІ публікують по 10-15 новин, серед яких більше половини зі сфери 
медицини і здоров’я населення, а інформація відбирається за новизною 
події.   

З метою аналізу стану наукової журналістики в країнах Євро-
пи були проведені дослідження, які ґрунтувалися на спостереженні за 
висвітленням новин науки у пресі. Так, Національний фонд дослі-
джень (FNS – Le Fonds national suisse de la recherche scientifique) в 2005 
р. фінансував проведення такого дослідження у Франції. Воно було 
засноване на результатах спостереження за трьома французькими на-
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ціональними щоденними виданнями («Le Monde», «Le Figaro», 
«Liberation») протягом трьох місяців, і показало, що не всі теми в рів-
ній мірі представлені пресою. Майже третина з більш як тисячі пред-
ставлених в списку статей наукового характеру стосувалися  питань 
здоров’я. Натомість фізика, хімія, а також математика в сукупності 
склали лише 3% статей. Крім цього, майже половина статей в пресі 
були опубліковані в рубриках, які не мали відношення до науки [7]. 
Подібне дослідження у Швейцарії показало, що в країні дуже мало 
ЗМІ з власною науковою рубрикою. Якщо така рубрика існує, то ме-
дичні та/або наукові журналісти публікують в ній частіше статті на 
природничу або медичну тематику. Втім, статті про науку можуть 
публікуватися і в інших рубриках, таких, як «політика», «регіон» або 
«економіка». 

За результатами досліджень, виведено процентне співвідно-
шення наукових тем, які висвітлюють в щоденній пресі Франції і 
Швейцарії: 30% становлять теми, що стосуються здоров’я людини, 
22%  навколишнього середовища, 13%  біології, 11%  космосу, 8% 
 технології, 5%  археології, 4%  соціології, психології, 4%  інше 
(політики досліджень...), 2%  фізики, хімії, 1%  математики. З цього 
можна зробити висновок, що для наукової інформації недостатньо 
бути добре популяризованою, щоб потрапити в широку пресу. Новини 
медицини, зокрема, мають більше шансів бути опублікованим, ніж 
новини фізики або хімії. Нерівномірний розподіл наукових тем свід-
чить про те, що інтерес ЗМІ звернений в першу чергу до дисциплін, що 
мають значний суспільний і соціальний характер [7].  

Інститут соціології НАН України також провів дослідження з 
метою визначити наскільки українці цікавляться новинами у сфері 
науки, і порівняли це з їх інтересом до новин в інших сферах життя, а 
також з даними обстеження громадської думки в європейських держа-
вах. За його результатами українці серед новин різної тематики обира-
ли передусім політику (58%). Спортивні новини і проблеми навколи-
шнього середовища цікавлять істотно менші частки громадян (19% і 
18% відповідно). Новими науковими відкриттями і технологічними 
досягненнями цікавиться лише 15% населення. Незважаючи на відмін-
ності в інструментарії опитувань, через які неможливо було повноцін-
но порівняти результати європейського і українського досліджень, 
певні висновки стали очевидними. Європейців насамперед цікавлять 
проблеми навколишнього середовища, нові медичні і наукові відкрит-
тя, а спортивні новини, культура і політика посідають останнє місце 
[8].  
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Нині тенденція скорочення наукових розділів і редакцій в па-
перовій пресі стало загальносвітовим трендом, що пов’язано, перш за 
все, з економічними причинами, які впливають на редакційну політику 
видань. Так, в США з 95 щотижневих наукових рубрик, що існували в 
1989 р., лише 19 протрималися до 2012 р. Це пов’язано, зокрема, зі 
зміною ставлення суспільства до науки: воно перемістилось на пери-
ферію соціальної свідомості, поступившись місцем розважальним 
новинам. Разом з тим, інтерес до науки, який зберігся, має значною 
мірою прагматичний характер, що впливає й на процес її репрезентації 
в ЗМІ [9].  

За оцінками європейських експертів Європа значно відстає від 
США в розумінні важливості пропаганди науки, за винятком Велико-
британії та в певній мірі Франції. Європейські журналісти набагато 
частіше використовують американські ресурси інформації. У США 
наукова журналістика та пропаганда науки розвиваються на дуже ви-
сокому рівні. В країні працює чітко налагоджений механізм трансферу 
науки в суспільство і виховання суспільної свідомості. Якщо в 
європейські центри кошти спрямовує держава, то в США кошти на 
дослідження заробляються. Для цього потрібно довести, що 
дослідження перспективне і цікаве. Вчені у США мають високу 
заробітну плату і вигідні умови праці не лише у великих компаніях і 
наукових центрах, але й в університетах, тому багато вчених, зокрема 
європейських, намагаються виїхати до США.  

Робота наукового журналіста на Заході високо цінується і 
оплачується, оскільки тема науки вважається дуже складною. В цих 
країнах існують курси для професійних журналістів, які оплачуються 
самими виданнями, зокрема, популярною є робота вільного журналіс-
та, так званого «фрілансера». У США дуже розвинена індустрія на-
вчання наукових журналістів. Наприклад, при Колумбійському універ-
ситеті діє програма, за якою можна отримати подвійний диплом – 
геолога і журналіста.  

Першими європейськими країнами, де була заснована наукова 
комунікація в якості навчальної дисципліни на рівні вищої освіти, 
стали Великобританія (Імперський коледж Лондона, 1991 р.), та Італія 
(Вища міжнародна школа передових досліджень (SISSA) в Трієсті, 
1993 р.). Зокрема, Трієстський вищій навчальний заклад не тільки по-
клав початок професіоналізації наукової комунікації в Італії, але і віді-
грав провідну роль у формуванні відповідного професійного середо-
вища в цілому. Слідом за Вищою міжнародною школою передових 
досліджень свої магістерські програми в сфері наукової комунікації та 
журналістики розробили й інші провідні італійські виші: Римський 
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університет «Ла Сапієнца»,  Університет «Тор Вергата», Бікокка, Па-
дуанський університет, Університет Феррари. Крім того, Університет 
Барі пропонує магістерську програму з комунікації та наукової освіти, 
а Сієнський університет  програму в сфері музейних і природно-
історичних колекцій [9]. 

У Франції більший відсоток наукових журналістів, які мають 
профільну освіту, випускаються з п’яти основних шкіл журналістики, 
які забезпечують підготовку за даною спеціальністю (таку освіту мож-
на отримати в Ліллі, Бордо, Страсбурзі і Парижі). Студенти, як прави-
ло, вивчають різні методи письма і виразу думки. Так, наприклад, в 
Університеті Париж VII ім. Дені Дідро існує магістерська програма, 
створена у 1980-ті рр. для студентів з початковою науковою освітою, 
яка розрахована на два роки і включає такі дисципліни, як «діалоги 
про науку», «референтне письмо», «технологія дослідження», «проти-
річчя в науці» та ін. [10]. В дійсності не дуже багато фахівців залиша-
ються працювати в цій вузькій сфері до кінця кар’єри. Набагато більше 
можливостей для журналіста все ж існує за межами наукової сфери.  

Форумом, на якому учасники розробляють свою загальну по-
літику і стратегію з питань популяризації наукового знання, зокрема, є 
ряд міжнародних організацій:  

 Популяризація науки є однією з найстаріших програм 
ЮНЕСКО, міжнародної міжурядової організації. В 1951 р. організаці-
єю започаткована премія Калінгі за популяризацію науки. Зокрема, 
лауреатом цією премії у 1956 р. став український астрофізик Георгій 
Гамов. ЮНЕСКО нагороджує також рядом інших премій за успіхи в 
окремій науковій галузі [11].  

 Американська асоціація сприяння розвитку науки (The 
American Association for the Advancement of Science) є організацією з 
найбільшим у світі загальним науковим товариством. Вона заснована у 
1848 р. і включає в себе близько 250 філіалів і академій наук, в яких 
працює 10 млн. чол.  

 Ecsite  – наукова мережа наукових центрів та музеїв, 
заснована у 1989 р., охоплює близько 350 організацій Європи та світу.  

 Європейська асоціація по залученню до науки (Euro-
pean Science Engagement Association), заснована у 2001 р. в Австрії і 
об’єднує близько 100 інститутів  Європи і світу. 

В сфері популяризації наукового знання існує також ряд пре-
мій. Зокрема, в Британії у 2016 р. було засновано медаль Стівена Хокі-
нга за популяризацію науки, яка щорічно вручається на Міжнародному 
фестивалі STARMUS, що проходить на Тенеріфе. В 2014 р. Міністерс-
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тво освіти і науки РФ започаткувало премію у сфері популяризації 
наукових досягнень – «За вірність науці» та ін.   

Неоднозначно виглядає ситуація з престижністю професії вче-
ного та популяризацією науки в Україні. З одного боку, громадська 
думка оцінює її досить високо. За даними моніторингу 2012 р., ця 
професія входила до числа найпрестижніших і посідала п’яте-шосте 
місце серед 31 найменування найрізноманітніших за рівнем кваліфіка-
ції й освіти професій. Більшість опитаних (63%) оцінювали престиж, 
повагу до професії вченого на високому рівні, кожний п’ятий – на 
середньому, а кожний десятий – на низькому. На запитання «Як зміни-
вся престиж професії вченого в Україні за останні роки?», за даними 
попередніх опитувань, приблизно половина відповідала «знизився». 
Що стосується групи найосвіченіших і найкомпетентніших українсь-
ких громадян, більшість з них (65%) стабільно відзначали падіння 
престижу. Водночас соціальна привабливість професії вченого в масо-
вій свідомості залишається високою. За даними ж опитування, прове-
деного Міжнародним кадровим порталом «HeadHunter Україна» у 
вересні 2014 р., професія вченого перебувала в десятці найменш пре-
стижних професій [8]. Якщо говорити про довіру населення України 
до науковців, то за даними опитування вченим НАН України довіря-
ють 35% населення. Це досить високий показник, набагато вищий за 
рівень довіри громадян до Уряду (17%), Верховної Ради (9%), ЗМІ 
(25%). Отже,  на рівні суспільної свідомості є протиріччя між прести-
жністю професії вченого і повагою до цієї професії.  

Можна стверджувати, що наука в Україні втратила свою пре-
стижність, а статус академічних науковців надто низький у порівнянні 
з бізнесменами, які надають робочі місця, створюють матеріальні бла-
га та пропонують суспільству економічні стимули. Науково-популярна 
журналістика в Україні розвивається на неналежному рівні, що зумов-
лено, зокрема, малим попитом на тематику науково-популярного зміс-
ту, високою витратністю випуску подібного журналу, низькою купіве-
льною спроможністю українців та відсутністю кваліфікованих журна-
лістів. Однією з основних загроз науці в Україні є як недолік фінансу-
вання, так і стрімка втрата інтересу і довіри до неї у населення і підмі-
на критичного наукового мислення псевдонауковими і псевдорелігій-
ними міфами. 

В Національній академії наук України працює Комісія з боро-
тьби із псевдонаукою та Національний комітет з біоетики, які мають 
виступати ініціаторами створення низки законів чи законодавчих актів 
щодо регулювання морально-етичних стосунків, зокрема у медично-
лікарському середовищі. Суттєвим є формулювання обмежень на дія-
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льність у сфері нетрадиційної медицини. Росія прийняла одну з таких 
правових норм –  страхування від непрофесійної роботи лікарів та 
інших осіб, яка призвела (навіть ненавмисно) до погіршення здоров’я, 
втрати працездатності чи життя. У законі прописано суми компенса-
цій, що сягають у деяких випадках мільйонів рублів. Подібне варто 
було б зробити і в нашій державі [12].  

Пропаганда антинауки, псевдонауки, безграмотні повідомлен-
ня про наукові дослідження, які породжують надії і страхи – це серйо-
зний виклик для суспільства. Протидія цьому процесу з боку самої 
науки і держави практично відсутня. На думку А. Сергєєва, потрібно 
займатися спеціальною науковою популяризацією, спрямованою на 
молодь, що вибирає професію, проте наразі широка, масова загальна 
популяризація науки є набагато важливішою [5].  

Для ефективної роботи з популяризації науки в нашій країні 
зокрема потрібно зробити наступні кроки:  

 здійснення соціальної реклами наукової популяризації 
в цілому і науково-популярних книг;  

 створення школи наукового журналіста з метою під-
вищення якості публікацій і телесюжетів із питань науки;  

 створення системи наукових прес-служб та інформа-
гентств, а також підготовка їх співробітників, включаючи курси основ 
журналістики і стажування в іноземних організаціях подібного профі-
лю;   

 активізація діяльності спеціальної комісії зі лженауки 
для оперативного реагування на повідомлення про сумнівні наукові 
результати та ін.  

До вирішення цих завдань та роботи з популяризації наукових 
знань і світогляду окрім самих науковців потрібно залучати також 
вищі навчальні заклади, ЗМІ, журналістів, видавців та вітчизняні й 
зарубіжні благодійні фонди тощо. Використання ЗМІ науковцями 
сприятиме широкому визнанню їхніх наукових досягнень, що, в свою 
чергу, сприятиме формуванню позитивного міжнародного іміджу, 
налагодженню наукових зв’язків з іншими міжнародними інституція-
ми і, нарешті, відкриє їм доступ до міжнародного грантового фінансу-
вання та співпраці, а читачі отримають цікаву та корисну інформацію. 
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УДК 101.1 

Ю.А. Іщенко  
___________________________________ 

 

НАВЧАННЯ НАУКОВОМУ ДИСКУРСУ 
 

Питання – це бажання зрозуміти 
(Ст. Лем) 

Ми ще далекі від осмислення,поки 
 просто щось усвідомлюємо.  

Осмислення потребує більшого. Воно –  
відданість гідному запитуванню. 

(М.Гайдеггер) 
 

Просвітницька ідеологія вела до оволодіння нормами та цін-
ностями природничонаукового розуму   за критеріями «фізичної» нау-
ковості, а серед них такими вартощами як предметність, 
об’єктність і об’єктивність мислення,відтак й логічною послідовніс-
тю, обґрунтованістю,  критичністю. Зрештою, вони становлять 
підґрунтя етосу науки, й не лише природничо-наукової та технічної. 
Гуманітарні науки з їхньою суб’єктною організацією додають до 
цього феноменологічні та герменевтичні методи та способи струк-
турування знання. Це виводять наукове знання в неосяжне поле інтер-
суб’єктивності та комунікації, що згодом веде до утвердження у 
філософії науки поняття «наукового дискурсу», яке істотно транс-
формує просвітницьку парадигму отримання знання. В умовах сучас-
ної корпоративізації і започаткованим Модерним часом тренду  бю-
рократизації науки (що найбільше характеризує становище українсь-
кої науки) моральне ядро Просвітництва й надалі продовжує інтенси-
вно розпадатися. Однак це ще більше загострює проблеми свободи та 
відповідальності вчених, в тому колі й  у вирішенні завдань підготовки 
молодих наукових кадрів у спосіб та в контексті навчання науковому 
дискурсу.   

Ключові слова: наука, освіта, науковий дискурс, цінності та 
норми наукового знання.      

Просветительская идеология  предусматривала овладение но-
рмами и ценностями естественнонаучного разума, и среди них таки-
ми как предметность, объектность, объективность научного мыш-
ления и,  соответственно, логической последовательностью, обосно-
ванностью, критичностью. Гуманитарные  науки  с их субъектно 
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ориентированной структурой добавляют к этому феноменологичес-
кие и герменевтические методы организации  знания,  и выводят нау-
чное знание в широкое поле интерсубъективности и коммуникации. 
Это способствует  утверждению в философии науки понятия науч-
ного  дискурса, которое существенно трансформирует просветите-
льскую идеологию наукоучения. В условиях современной корпоративи-
зации научных исследований, с одной стороны, и бюрократизации 
науки – с другой (что наиболее характерно для украинской науки), 
моральное ядро Просвещения, которое определяло этос науки,  продо-
лжает интенсивно распадаться. Это ещё более обостряет проблемы 
свободы и ответственности учёных, в том числе и в области заданий 
подготовки молодых научных кадров в контексте обучаемости уме-
ниям и навыкам ведения научного дискурса.  

Ключевые слова: наука, образование, научный дискурс, ценно-
сти и нормы научного знания. 

 
Enlightementive ideology  foresaw a capture norms and values of 

natural-science  reason, and among them such  as subjectivity, objectivity of 
scientific thought and,  accordingly,   by a logical sequence, validity, criti-
cism. Humanities  with their  the subject the oriented structure is add the 
fenomenological and germeneutics methods of organization  of  knowledge 
to it,  and destroy scientific knowledge in the wide field of intersubjektivity 
and communications. It con-
duces to the statement in philosophy of science of conceptof scientific disco
urs, that transforms Enlightementive ideology of scientific. 
 In the conditions of modern corporatization 
of scientific researches, from one side, and bureaucratization of science – 
 with other (that most characteristically  for Ukrainian science),  the moral 
core of the Enlightenment, which defined the ethos of science continues to 
intensively decrease. This further exacerbates the problems of freedom and 
responsibility of scientists, including in the field of training of young scien-
tific personnel jobs in the context of learning skills and reference of scien-
tific discourse.  

Key words: science, education, scientific discourse, values and 
norms of scientific knowledge.  

 
Як жити без благодаті і справедливості?  Згідно А. Камю на це 

питання відповів лише нігілізм, і відповів  формулою романтичних 
бунтарів: «Безумом». Історичний безум – це влада, і воля до влади, 
зрештою,  підмінила прагнення до справедливості. Втім, ще на початку 
ХХ ст. досягнення тотальної соціальної справедливості мислилось 
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цілком можливим. Гарантом  цього виступали фундаментальні знання 
і освіта, що  давало підстави одному з теоретиків радикальної зміни 
світу на засадах рівності і справедливості проголосити: «Теорія має 
підпорядкувати собі стихійність». Це було зроблено в праці  Володи-
мира Леніна «Що робити?» (1902 р.). Саме в ній  послідовник (при-
наймні, він сам так вважав) Маркса і Енгельса розвиває, але вже стосо-
вно стратегії і тактики підготовки до революції, тезу останнього щодо 
перетворення  соціалізму з утопії в науку. Передовсім, як і належить 
людині вихованій «Маніфестом Комуністичної партії» (1848 р.),  Ленін 
опікується  формами  класової боротьби. Головна думка  –  доповнення 
економічної і політичної боротьби  ідеологічною, ядро якої становить 
марксистська теорія  як система знань про закони історії та суспільно-
го розвитку. В обґрунтуванні цієї думки посутньо відтворюється про-
світницька парадигма – віра в розум та силу знання: на основі фунда-
ментальних знань історичного розвитку (законів класової боротьби) 
має формуватись прагматика історичної дії.  Це у Леніна  вбирається в 
одежі раціонального проекту, у підґрунтя  якого закладалась наступна 
концепція: як рушійну силу (суб’єкта) історії необхідно створити  
робітничу партію, що робом  просвіти – агітації і пропаганди – форму-
вала і вносила б  революційну свідомість у маси, відтак перетворювала 
стихійний масовий протест пролетарів у свідому цілеспрямовану боро-
тьбу проти капіталістичного способу виробництва як ґрунту буржуаз-
ного суспільства.  Долався не лише «економізм» мислення і пов’язана 
з ним стихійність протесту (страйки, мітинги, демонстрації), а й  при-
боркувався  тероризм (за Леніним безглузде і пихате позування) і лега-
лізувалось насильство (як, за Марксом, «баба-пупорізка історії»)   у 
формі організованого збройного повстання. У такий спосіб розвивала-
ся догматика «вчення», що згодом й отримало назву «науковий кому-
нізм». 

Відлуння, не стільки догматики, скільки самого способу мис-
лення, що спирається на просвітницьку парадигму і філософію само-
свідомості, ми бачимо і в карикатурній спробі впровадження «науко-
вого націоналізму» з його програмою виховання національно свідомих 
громадян.   Об’єднує їх  те,  що на протилежному полюсі, а саме в 
філософському мисленні, було позначено Мартіном Гайдеггером як 
«метафізично-технічна реакція на біль». 

Марксизм-ленінізм історично й постав такою реакцією. В 
ньому європейський нігілізм як заперечення просвітницьких цінностей 
в оперті на природничо-науковий розум закономірно переріс у цинізм 
– цинічний прагматизм. Як зазначав П. Слотердайк, у творах К. Марк-
са нема розриву між «ідеологічною» й «науковою» фазами, натомість 
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існує розрив між двома модальностями рефлексії – клінічно-
наступальною, гуманістичною, емансипативною рефлексією та 
об’єктивістичною владно-цинічною рефлексією, що в стилі функціо-
наліської критики ідеології глумиться над прагненням інших бути 
вільними. Маркс має, з одного боку дещо від бунтівника, з іншого – 
від монарха [2, c. 104]. Так Маркс стає вчителем логіки історії та пат-
роном пролетаріату, якого він має за наперед визначеного учня для 
його теорії. Він хотів би бути його визволителем, залучивши себе як 
вчителя робітничого руху до європейської історії [там само, с. 105]. В 
цьому  полягає спорідненість поглядів Маркса і Леніна, в якого «сила 
наукового знання» легітимує практичне насилля, а раціональна доці-
льна дія виправдовує ірраціональні  потяги спонтанного насилля  мас 
як рушія історії. 

Ще від часів європейського романтизму, пише той самий П. 
Слотердайк, розвиткові модерного раціоналізму чинять опір так звані 
ірраціональні течії. А нині ми переживаємо хвилю антираціоналізму, 
де змішані мотиви «іншого розуму» – мотив логіки почуттів і містики, 
медіації і саморозуміння, міфу і магічної картини світу. Потойбіч ме-
ханіки маятникового бігу між захопленням і огидою Просвітництво 
продовжує дотримуватися свого завдання – релятивізації  наук у куль-
турі. Втім, цілком слушно підкреслює філософ,  хто бачить «Інше», 
мав би також інакше висловлюватись. А хто супроводжує висловлю-
вання про «осягнуте» потойбіч вузького раціоналізму, домаганням 
визнати найсерйознішу значимість його знань, той компрометує як 
ірраціональне, так і раціональне. Вихід він вбачає у проясненні відно-
шення між різновидами інтелекту, зокрема між такими різноманітними 
формами розумності, як наука і мудрість, вченість і недремність духу, 
що протистоять одне одному [там само, с. 98-99].  

Просвітницька ідеологія вела до оволодіння нормами та цін-
ностями природничонаукового розуму як оволодіння нормами, ціннос-
тями, критеріями «фізичної» науковості, а серед них такими вартоща-
ми як предметністю, об’єктністю і об’єктивністю мислення, відтак й 
логічною послідовністю, обґрунтованістю,  критичністю. Зрештою, 
вони становлять підґрунтя етосу науки, й не лише природничо-
наукової та технічної. Гуманітарні науки з їхньою суб’єктною органі-
зацією додають до цього феноменологічні та герменевтичні методи та 
способи організації знання й виводять наукове знання в неосяжне поле 
інтерсуб’єктивності та комунікації, що згодом веде до утвердження у 
філософії науки поняття «наукового дискурсу», яке істотно трансфор-
мує просвітницьку парадигму наукового знання. Філософія Просвіт-
ництва не наважувалась розірвати союз з природничо-науковим знан-
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ням та природознавчо-технічною цивілізацією, відтак й по-новому 
поставитись до наук. Надто вже могутнім є новочасова парадигма 
зрівняння  розуму з наукою. Та все ж сутінки сцієнтизму були  не за 
горами. І хоча наука своїми засобами ніколи не зможе прозирнути в 
сутність науки, все ж кожний дослідник і викладач, кожна людина 
зайнята тією чи іншою наукою, як мисляча істота, здатні рухатись на 
різних рівнях осмислення і підтримувати його, зазначав Гайдеггер [5, 
с. 252].  

Втім, зміна просвітницької парадигми наукового мислення 
йшла на різних рівнях рефлексії і в різних її формах, в тому колі й 
науковими засобами. Якщо проінтерпретувати концепцію Т. Куна з 
точки зору когнітивної соціології науки, то парадигма – це, по-перше, 
певна «дисциплінарна матриця», а по-друге, якась «теоретична онто-
логія», що задає горизонт  об’єктного і разом із тим ціннісно-
нормативного бачення дійсності. Генетично-іманентний зв’язок цінні-
сно-нормативних настанов та форм мислення зберігається і в сучасно-
му науковому мисленні. Будучи там присутнім неявно, і приховано 
діючи в мові наукових текстів через організацію дискурсів її розгор-
нення, він завжди проявляється в безпосередній внутрішньонауковій 
комунікації вчених (дискусіях, обговореннях, полеміці) та в практич-
них дискурсах оприлюднення і адаптації результатів наукових дослі-
джень в соціумі. В будь-якому науковому дискурсі у трансформовано-
му вигляді завжди виявляються нормативно виражені цінності розу-
міння блага, сенсу життя, особистісної ідентичності, гідності і автен-
тичності, а також свободи, справедливості та людської солідарності. 
На цьому ґрунті виростають специфічно внутрішньонаукові норми і 
цінності наукової раціональності, такі, що регулюють комунікацію в 
середині наукового співтовариства і які, слід за Р. Мертоном, можна 
позначити як «універсалізм», «комуналізм», «незацікавленість», «ор-
ганізований скептицизм» [див.: 4]. З іншого боку, в якості когнітивних 
і епістемічних нормативних цінностей тут діють, якщо йти за Т. Ку-
ном, такі: «точність передбачення», «внутрішня узгодженість», «зов-
нішня узгодженість», «продуктивність», «простота». Звичайно, кожна 
з них, може інтерпретуватись по-різному, виходячи з уподобань, віру-
вань і переконань вчених. Це, зрештою, позначається й на виборі пев-
ної парадигми та програми дослідження. 

Отже, важливу роль в формуванні змісту наукової теорії поряд 
з отримуваним на емпіричному рівні знанням відіграє система загаль-
них філософських принципів і ціннісно-нормативних мотивацій. Вона 
складається або внаслідок приєднання вченого до певної наукової 
традиції, школи, авторитету, або ж на ґрунті власної актуалізації куль-
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турних норм і цінностей аж до творчого їх оновлення у власному нау-
ковому пошуку та творенні нових стандартів мислення і загального 
бачення досліджуваної реальності, як це відбувалось, скажімо, в 
трансформації думки Галілея, Декарта, Ньютона,  Чарльза Дарвіна.    

З цього погляду, важливою складовою процесу наукового пі-
знання виступає когнітивне спілкування, що ґрунтується на розумінні 
принципово міжсуб’єктного (інтерсуб’єктивного) характеру мислення 
і відповідних його форм. Адже будь-який мислительний акт, як на 
мене, завжди має, так би мовити, подвійну інтенціональність: 1) фено-
менологічну спрямованість на певний предмет і рефлексивну зверне-
ність на себе, 2) мовну (мовленнєву) спрямованість до деякого 
суб’єкта – адресата думки, іншого «Я», яка, по-перше, потенційно 
прихована в поняттях і концептах, якими оперує  («судить») мислення, 
а по-друге, актуально і симультанно виявляється в дискурсному його 
розгорненні. В цьому сенсі мислення не лише суб’єкт-об’єктне, але й 
суб’єкт-суб’єктне, діалогічне. «Інший» у мисленні часто-густо  висту-
пає своєрідним alter ego. Звідси, когнітивне спілкування можна розу-
міти як спілкування зі самим собою, в процесі якого відбувається по-
яснення і аргументоване доведення певних знань самому собі як іншо-
му. В цьому випадку мислення виступає як звернутий діалог і набуває 
форми монологу. Проте, як свідчать дані сучасної когнітивістики, 
зокрема когнітивної лінгвістики, така трансформація мислення лише 
свого роду «мімікрія» колективної інтерсуб’єктивної (діалогічної) 
природи наукового мислення. Часто, щоб добитися розуміння з боку 
іншого, науковець має дивитися на себе його очима, здійснювати реф-
лексію щодо своїх мотивацій та аргументів. Зрештою, такі процедури 
наукового пізнання як пояснення, доведення, розуміння та ін. спрямо-
вані на переконання Іншого як самого себе у своїй правоті (істинності 
своїх суджень). 

В цьому плані великого значення для розуміння когнітивних і 
нормативних вимірів трансформації наукового мислення має поняття 
когнітивного рішення. Воно ґрунтується на розумінні тієї обставини, 
що не існує доконечного (абсолютного) емпіричного і теоретичного 
обґрунтування будь-якої концепції, що в тому і тому випадку  припи-
нення регресу у безкінечність здійснюється лише на підставі  прийнят-
тя конкретними суб’єктами пізнання рішення про достатність наявних 
когнітивних і нормативних засад для позитивної чи негативної оцінки 
результатів дослідження. Прийняття даних рішень спирається на усві-
домлену свободу волі суб’єктів пізнання і визначається великою суку-
пністю  факторів особистісного, практичного і культурного характеру. 
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Когнітивні рішення в науці базуються і мають на меті досягнення пі-
знавального наукового консенсусу. 

З логіко-методологічного боку необхідність консенсусу зумо-
влюється завжди існуючою актуальною чи потенційною недовизначе-
ністю  будь-яких наукових висловлювань як в теоретичному (можли-
вість безкінечного регресу за їхнього дедуктивного обґрунтування), 
так і емпіричному відношенні (необхідність у все нових емпіричних 
даних на підтвердження чи спростування). Припинення регресу в обох 
випадках завжди здійснюється прийняттям індивідуального чи колек-
тивного рішення, що носить когнітивно-вольовий характер. Іншою 
спонукою вироблення наукового консенсусу  як специфічної форми 
толерування тих чи тих припущень, гіпотез, концепцій, обґрунтованих 
не повною мірою, але  виправданих в евристичному плані або ж умов-
но істинних, є розуміння відсутності смислової однозначності і зна-
чень термінів в мові  наукових суджень. Відтак з’ясовується та обста-
вина, що неможливо адекватно пояснити ні процес відкриття, ні про-
цес обґрунтування, не звертаючись до суб’єкт-суб’єктного відношен-
ня, тобто не враховуючи комунікацію вчених у процесі вироблення і 
прийняття реальним науковим співтовариством когнітивних рішень на 
всіх етапах і рівнях наукового пізнання.  

Однією з найпростіших форм виявлення наукового консенсусу 
є наукові конвенції. Вони полягають: 1) у прийнятті домовленостей 
щодо значень наукових термінів (на основі явних чи неявних аксіома-
тичних визначень), 2) у домовленностях про системи вимірів, стандар-
тів, еталонних одиниць, 3) у прийнятті форм репрезентації наукових 
результатів емпіричного і теоретичного характеру, 4) у прийнятті за-
конів про авторське право в науці, захисту інтелектуальної власності 
тощо. При цьому не можна залишати поза увагою ту обставину, що 
наукові конвенції як форма наукового консенсусу досягається вченими 
як представниками однієї, так і декількох наукових спільнот, що мо-
жуть виступати носіями різних парадигм  пізнання.  

У такий спосіб актуалізується питання про когнітивні ціннос-
ті, які регулюють процеси прийняття рішень, досягнення наукового 
консенсусу, вироблення конвенцій в науці тощо. До таких цінностей, 
безумовно, належать раціональність, істинність, доказовість, корис-
ність, що конкретизуються у змісті ідеалів та норм наукового пізнан-
ня. З іншого боку, ці цінності виявляються у взаємодії з моральними  
нормами і цінностями, а в сукупності утворюють етос науки. Як відо-
мо, одна з перших експлікацій етосу науки була запропонована Р. Ме-
ртоном, який на його погляд включав вже зазначені вище інституалі-
зовані норми, а саме – колективізм, універсальність, незацікавленість, 



 25 

організований скептицизм (пізніше до них було добавлено ще два 
ціннісних імперативи – раціональності та емоційної нейтральності).  У 
такому розумінні етос науки відмінний від власне етики науки, яка 
окрім наукового етосу як відношення в середині і поміж науковими 
співтовариствами (когнітивна і комунікативна свобода та  відповідаль-
ність), включає відношення-ставлення вчених до суспільства і держави 
та їхню екзистенційну свободу і відповідальність.  

Нерозуміння когнітивних комунікацій між членами наукового 
співтовариства, що було логічним продовженням уявлення про суб’єкт 
пізнання як атомізованого індивіда (окремого мислителя чи дослідни-
ка), звичайно, позначалось на виробленні і прийнятті когнітивних рі-
шень,  зокрема, на виробленні і обґрунтуванні тих чи тих концептів та 
визначенні понять. Поза кадром опинялась й дискурсна природа і мов-
на опосередкованість наукових тверджень. Це великою мірою стосу-
ється й комунікативного і, відповідно, дискурсного простору вироб-
лення та функціонування концепту життя. 

Дискурс тут доцільно  розглядати  не просто як певну форму 
вираження, а як мовленнєву комунікацию, мовленнєву діяльність і 
більше того, як символічну практику взагалі. За такого достатньо ши-
рокого розуміння дискурсу він не ототожнюється з процесом розмір-
ковування, що постає як ланцюжок логічних ланок – висловлювань. 
Дискурс тлумачиться як складна амальгама мовленнєвих актів, їхніх 
інтерпретацій, об’єктів, різних модальностей символічного вираження, 
понять, методів, стратегій тощо. Наукове знання виявляється у такий 
спосіб одним з видів дискурсу  поряд з літературою, філософією, релі-
гією, історичним описом та ін. Так, М. Фуко в «Археології знання» 
виходить в аналізі знання з поняття «дискурсу» і вказує на існування 
різних «дискурсивних формацій» – цілісного поля, що  об’єднує в собі 
певну кількість висловлювань, об’єктів, типів виражень, тематичних 
рішень, понять і підпорядковує всі ці компоненти єдиному правилу. За 
Фуко, систему мислення треба визначати, виходячи з певної сукупнос-
ті дискурсів. Науковий дискурс конституюється дискурсивною прак-
тикою і може бути визначеним завдяки включенню предметів, які 
обговорюються, типів вираження, що супроводжують дію, понять, які 
використовуються, і стратегій, що створюються. Єдність всіх цих ком-
понентів й складає дискурсивну формацію науки. Відтак, знання Фуко 
розуміє як дискурсивну практику, що включає в себе всі ці компонен-
ти, як деяке поле координації і субординації висловлювань, де вини-
кають, визначаються, змінюються і використовуються поняття  «Наука 
з’являється лише в стихії дискурсивної формації і на основі знання» [3, 
с. 262]. Пізніше, переходячи від «археології знання» до пояснення 
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«генеалогії влади», Фуко провадить думку про те, що будь-який дис-
курс є елементом або тактичним блоком в полі силових відносин. Не-
можна припустити існування дискурсу влади, з одного боку, і йому 
протилежного, безвладного дискурсу, з другого. Вчений завжди вклю-
чений в поле силових взаємин різних соціальних груп, і не може пере-
бувати поза політичним простором влади, він не існує в особливій 
«екологичній ниші». Відтак, по-перше, прийняті у суспільстві на тому 
чи тому етапі розвитку стандарти, кліше, зразки, способи вираження 
так чи інакше знаходять своє втілення  в науковій творчості, свідомо 
чи несвідомо просякають мислення вченого, позаяк науковий дискурс 
– лише компонент  практики, що характеризує суспільство того чи 
іншого періоду. А, по-друге,   вчений не може бути вільним від диску-
рсу влади цього суспільства.  

Можна твердити, що ці особливості наукового дискурсу  зав-
жди виявляються в мисленні вченого. Виявляються вони й у вироб-
ленні мислителями концепту життя та  розбудові ними системи знань 
про життя. Показовими тут є філософські системи, в яких концепт 
життя, з одного боку,  неявно конституюється в процесі самотлума-
чення  і розуміння  мислителем свого місця в певному універсумі, а з 
другого – становить онтологію раціонального дискурсу, що познача-
ється на виробленні і наповнені змістом понять, за допомоги яких 
концепт життя як певне передрозуміння вводиться до  системи  су-
джень, що пояснюють як самі поняття, так і саме життя [докладніше 
див.: 1, с. 162-170].  

Введення концепту життя (саме як концепту, а не метафори чи 
філософеми) до наукового дискурсу дає можливість прояснити такі 
вітальні виміри наукового знання  як його «чуттєво-надчуттєвий» ха-
рактер, людиномірність, а в прагматику знання ввести  його волютати-
вно-інтенційний вимір. В контексті останнього по-новому прочитуєть-
ся й постмодерний сенс, загублений модерним просвітницьким отото-
жненням розуму з природичонауковим знанням,  волі до освіти, в тому 
колі й волі до навчання науковому дискурсу. Під  волею до освіти 
звичайно розуміють прагнення людської істоти, уповні «природне», 
позаяк воно  укорінене екзистенційною специфікою її буття у встанов-
лені терміни сформувати себе як деяке значиме ціле з метою зробити в 
подальшому можливим «персональне» – в формі знання – оволодіння 
сущим. Але освіта не може бути власною метою, до неї не можна пра-
гнути в цій якості, навіть в рефлексії вихователя: «мета освіти» тут 
другорядний концепт, поскільки  освіта не редукується до простого 
культивування  здатностей і набуття знань та вмінь. Вона є  практич-
ним формуванням  за допомоги  набуття  знань  розуміння. Розум як 
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уміння, що доводить історія гуманітаристики і філософії, це практич-
не володіння розумом1. Воно уможливлюється  в запитуванні образу 
(«Лиця») людини в його двоосмисленості, позаяк виходить з  екзисте-
нційної презумпції Іншого, передбачає його і спрямоване  до нього, 
відтак  утверджується як  жива комунікація особистостей з їхнім непо-
вторним обличчям.  

Звідси зрозуміле звернення  до  гуманітарної традиції  і  філо-
софським ідеям: вони допомагають не тільки обґрунтувати ту чи ту 
освітню програму,  але набагато більше – радикально проблематизу-
вати сучасний  освітянський проект як такий. Тут йдеться про пер-
спективу нової освітянської політики. Нової хоча б тому, що освіта 
розглянута посутньо завше намагається  випередити «свій час політи-
ки» позаяк «старе» не може бути миттєво змінене. Будучи деконстру-
йованим робом запитуванням  сенсів в  посталому незвичному комуні-
кативному середовищі, «усталене» минулим має бути подолане  прак-
тично діючими індивідами (та їх співтовариствами), спираючись на 
віднайдені нові засоби мислення і дії, маючи не меті  формування го-
товності індивідів  зустрітися з чимось принципово іншим. Втім, на-
самперед потрібно ще зуміти досягнути того пункту, звідки може від-
критися подібна перспектива.  

Тривіальним є твердження, що ми нічого не зрозуміємо у су-
часному стані української науки, яка, втім, відображує, на жаль й сві-
тові, по-перше,  фінансово-економічні корпоративні  й транснаціона-
льні тренди, а по-друге,   її структурні трансформації в «технонауку» 
під тиском нових NBICS технологій, якщо не викриємо специфічний 
соціокультурний і психологічний контекст її  теперішнього животіння  
в українських реаліях. Даний контекст сформувався за понад чверть 
століття розкладу радянської системи, в утворених розривах зв’язків і 
залежностей якої й стало можливим  існування, так би мовити, «виві-
льнених радикалів», однак за інерцією системи  масово політично 
оформившихся не як  позитивна свобода творення громадянського 
суспільства, а як переживання  стихії незалежності від попереднього 
стану   тоталізованого примусу до «від’ємної» праці (низька продукти-
вність, невідповідна оплата) та маніпуляції потребами, фундованої 
глибоко закоріненої в соціалістичну мілітарну командно-
адміністративну економіку дефіцитністю споживацького ринку. Ра-
дянська людина розвинутого соціалізму з її  розподільчою  патерналі-
стською свідомістю в умовах повернення до  інституцій приватної 

                                                           
1 Згадаймо Канта, котрий визначав просвіту, водночас беручи 

її за критерій  зрілості особистості,  як вміння користуватись розумом.  
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власності, власне, капіталізму  мінових товарно-грошових  відносин, 
раптом втратила свою суспільну ідентичність соціального конформіз-
му, партійно-владно утвореного системою соціального захисту у спо-
сіб надання переваг та стримувань бажань. Паралелізм її існування 
щодо владних структур, що в умовах небезпек та загроз   фізичному 
існуванню індивідів стимулював боротьбу з ними у вигляді оперетко-
вого висміювання (розквіт жанру мюзиклів та опереток) та анекдотич-
ної критики (тотальна завантаженість свідомості  анекдотами), маніфе-
стувався  відтепер  у сприйняття  спонтанних соціальних флуктуацій  у  
modus vivendi, котрий  Петер Слоттердайк в своєму осмисленні  реалій 
Веймарської республіки влучно означив  як «Го-пля, живемо?». Деякі 
його означення, як на мене, цілком придатні й для осмислення сучас-
них українських, якщо йти за Дельозом/Гваттарі,  «постЕдипових  
реалій», тобто далі більшого утвердження у нас суспільної капіталіс-
тичної шизофренії. Відтак на весь зріст постала Тінь від постаті Вели-
кої поразки наукової (і не лише її) інтелігенції, що очевидно рівною 
мірою спиралась на ідоли та ідеали Просвітницького розуму. Однак 
виявилася не лише криза Просвітництва і просвітників, а й, зрештою, 
просвітницької практики, зрештою мети та сенсу освітянської діяльно-
сті, відтак й криза заангажованості вчених. Тепер підіймається пи-
тання не про «партійність літератури» в широкому, дискурсному зна-
ченні цього слова, а про «зацікавленість» зі змішаним почуттям схва-
лення і поблажливості, адже торкатися цього тонкого психологічного 
шару переконань («покликання») після розвідок Макса Вебера  можна 
лише  з великою обережністю і в межах певного «інтервалу абстрак-
ції». В умовах сучасної корпоративізації і започаткованим у Модерний 
час тренду  бюрократизації науки (що найбільше характеризує стано-
вище української науки) моральне ядро Просвітництва й надалі продо-
вжує інтенсивно розпадатися. Однак це ще більше загострює проблеми 
свободи та відповідальності вчених, в тому колі й у вирішенні завдань 
підготовки молодих наукових кадрів у спосіб та в контексті навчання 
науковому дискурсу.   
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СМІЛИВІСТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК 
ОСНОВНИЙ ПРИНЦИП НОВОЇ ЕТИКИ 

НАУКИ 
 
 
В статті ставиться проблема діяльності вченого в нових на-

укових реаліях. Першочергове його завдання полягає в обранні принци-
пу відповідальності у наукових пошуках, задля усвідомлення своєї при-
четності до майбутнього. Такий підхід у розумінні пізнавальної діяль-
ності є основною умовою «дорослішання» суспільства, здатності 
сприймати і визнавати недосконалість класичних етичних принципів 
та уникати й прогнозувати небажані для людства наслідки своєї 
діяльності. 

Ключові слова: наука, гуманізм, гуманізація науки, відповіда-
льність вченого, екзистенційний принцип етики вченого.      

 
The article deals with the problem of the scientist's activity in new 

scientific realities. His primary task is to choose the principle of responsi-
bility in scientific research, in order to realize his involvement in the future. 
Such an approach in the understanding of cognitive activity is a prerequi-
site for the "maturing" of society, the ability to perceive and recognize the 
imperfection of classical ethical principles, and to avoid and predict the 
consequences of their activities undesirable for humanity. 

Key words: science, humanism, hunanization of science, responsi-
bility of the scientist, existential principle of the scientist’s ethics.  

 
Процес наукового пізнання нерозривно пов’язаний з діяльністю 

самого науковця, що приймає безпосередню участь у ньому. За норма-
ми сучасної наукової етики в нього входять як загальнолюдські мора-
льні принципи («не нашкодь»), так і принципи, що характерні для 
відстоювання, власне, наукових цінностей («відстоювання істини»). 
Причому, сучасні норми наукової етики не вимагають, щоб отримані 
знання носили характер істинних, а лише, щоб отриманий результат 
дослідження був новим, експериментально обґрунтованим знанням. 

Норми наукової етики, за теорією Роберта Мертона, ґрунтуються 
навколо наступних основоположних принципів: 
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1. Універсалізм – оцінка будь-якої наукової ідеї чи гіпотези за-
лежить лише від її змісту і не залежить, наприклад, від наці-
ональності або наукового статусу автора. 

2. Спільність – відкритість і доступність результатів наукових 
досліджень. 

3. Безкорисність – дослідник не повинен прагнути до отримання 
власної вигони від одержаних результатів. 

4. Організований скептицизм – намагання критично ставитись як 
до власних ідей, так і до ідей колег [1, с. 769]. 

В історії розвитку людства виділяють три типи наукової раціо-
нальності (класичний, некласичний та постнекласичний), що напряму 
розкривають розуміння етики вченого і його включення в пізнаваль-
ний процес. Кожен з таких етапів починався і супроводжувався глоба-
льними науковими революціями і для кожного з них характерне різне 
розуміння наукової діяльності. 

В класичному типі наукової раціональності цілі і цінності науки, 
стратегії дослідження визначаються переважними для культури світо-
глядними настановами і ціннісними орієнтаціями. Та класична наука 
не переймається осмисленням цих настанов. 

Некласичний тип, так само як і класичний, не враховує зв’язок 
між науковими і соціальними цінностями і цілями, хоч вони і визна-
чають характер знань (що саме і яким чином  виділяємо у світі). 

Постнекласичний тип наукової раціональності вирізняється з-
поміж інших вивченням власне зв’язку наукових цілей і цінностей з 
ненауковими, тобто соціальними. Такий підхід є сьогодні найбільш 
сприятливим для розуміння етики вченого, бо «техногенні цивілізація 
зараз вступає у смугу особливого типу прогресу, коли гуманістичні 
орієнтири стають основоположники у визначенні стратегій наукового 
пошуку» [2]. 

Стрімкий цивілізаційний розвиток, що прямо впливає на появу 
самих неочікуваних наукових відкриттів, нагально потребує сьогодні 
втручання філософії та гуманізації наукового пізнання, бо лише таким 
чином  можливо обґрунтувати основоположні етичні принципи, одним 
з яких є принцип відповідальності вченого за свої відкриття перед 
суспільством, його майбутнім і, особливо, перед самим собою.   

Питання гуманізації науки, зокрема етичної її складо-
вої, в останні роки піднімається все частіше, бо є одним із способів, на 
думку вчених, вийти з тієї гуманітарної кризи, в якій опинилась наука 
та її досягнення, завдяки стрімкому процесу розвитку цивілізації. Під-
твердженням цьому факту є Всесвітній Економічний Форум у Давосі, 
на якому  Клаус Шваб презентував думку про те, що людство і світова 
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економіка перебувають в стадії IV промислової революції. Перші три 
промислові революції К. Шваб визначає так: революція кінця ХVIII-го 
століття; масове виробництво – революція кінця ХІХ-го століття і 
комп’ютерна революція 1960-х років. Сьогодні швидкість і вплив нові-
тніх технологій є настільки стрімкими і непередбачуваними, що вони 
заслуговують називатись революцією. Клаус Шваб стверджує, що 
«зміни настільки значні, що, з перспективи людської історії, ніколи не 
було більш обнадійливих чи, навпаки, потенційно, більш небезпечних 
часів» [3]. 

Та, якщо оптимістичні прогнози стоять ще під питанням, то не-
безпека вже є реальною. А заява відомого фізика сучасності Стіва 
Хокінга про те, що стрімкий розвиток штучного інтелекту загрожує 
загибелі людства, є лише зайвим тому підтверджен-
ням. Для Хокінга єдиним шляхом до вирішення даної проблеми – є 
негайно починати колонізацію інших планет, бо на цій для людства 
немає майбутнього. Як би не фантастично звучали такі заклики, вони 
лише повинні спонукати людство до кардинальних дій. І починати 
потрібно з малого – з особистої відповідальності кожного за свої дії і 
свій вибір та їх усвідомлення, але цього замало. Потрібна державна 
програма, в якій зійшлися б  як суспільство, так і державні інститути в 
єдиному прагненні взяти на себе відповідальність за майбутнє людст-
ва. 

В даному контексті принцип гуманізації науки, на нашу думку, 
зміг би прийняти на себе частину функцій в сенсі зміни свідомості та 
відповідальності вченого за свої дії. Особливо це стосується технічної 
галузі науки. А основні принципи теорії регіонального розвитку, як то 
зміни в суспільній свідомості та пошук нових світоглядних настанов в 
глобалізованому світі, спонукали б суспільство і державу в цілому 
контролювати і впливати на вибір і дії вченого. Такі приклади вже 
існують в світі. Один з перших наукових рухів є – Відкрита наука, що 
ставить собі за мету зробити доступними наукові дослідження і їх 
результати для всіх рівнів зацікавленого і активного суспільства, як 
любителів так і професіоналів. Такий рух, не дивлячись на його проти-
вників, ставить питання про необхідність гуманітарного контролю в 
науці, що полягає у зростанні відповідальності вченого перед суспіль-
ством за результати наукової діяльності. 

Ідея включення науки в систему суспільних інститутів, її соціа-
лізація, є одним із сучасних напрямків філософії науки. Так, М. Фішер 
запропонував інституційний підхід до переосмислення ролі науки і 
технології в суспільстві. На його думку, наука і технології повинні 
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стати справжніми соціальними інститутами, тобто стати «органічною 
частиною соціально-культурного простору» [4, с. 80]. 

Такі ж принципи відображені і в Третьому гуманістичному ма-
ніфесті, що опублікований в 2003 році Американською гуманістичною 
асоціацією (АГА) [див: Вікіпедія]. Особлива увага в ньому приділяєть-
ся науці і, нерозривно пов’язаній з нею техніці. В цілому Маніфест 
формулює багато положень відповідних до концепції сталого розвит-
ку: відповідальність перед майбутніми поколіннями, цивілізаційний 
рівень вирішення глобальних проблем, неможливість зупинити науко-
во-технічний прогрес тощо. Але, в Маніфесті, більшою мірою відо-
бражена більш конкретна проблема і можливі шляхи її вирішення саме 
в науковій галузі. 

Відомий американський футуролог Джон Нейсбіт в своїй праці 
«Висока технологія, глибока гуманність» (2005) запропонував прин-
цип, завдяки якому технологія, її виробники і споживачі повинні бути 
соціально відповідальними і керуватись метою розвитку, а не руйну-
вання гуманних засад суспільства. «Глибока гуманність» в даному 
контексті розглядається Нейсбітом як поєднання технологічних інте-
ресів людини і суспільства [5]. Йому вдалося сформулювати такий собі 
імператив соціальної відповідальності технології і її творців. 

Проблема відповідальності наукового колективу або вченого за 
оприлюднені результати своїх відкриттів, їх відповідальність за досто-
вірність екологічних, чи інших експериментів та проектів, відповіда-
льність влади за організацію гуманітарного контролю над впрова-
дженням наукових результатів – все це В.К. Сергеєв трактує в екзисте-
нційній площині, бо мова, на його думку, йде не лише про відповіда-
льність людини перед суспільством і природою, але ж і перед собою. І 
тут є можливим говорити про екзистенційний аспект гуманізації нау-
ки [6, с. 51]. 

Для пояснення дії принципу відповідальності сучасного вченого, 
варто згадати есе І. Канта «Що таке Просвітництво?», що  опублікова-
не в 1784 році в журналі «Berlinishe Monatschrift» i, разом з ним,  робо-
ту М. Фуко «Що таке Просвітництво», яка була покликана проаналізу-
вати принципи Просвітництва в нових історичних реаліях. Згадані 
праці чітко вирізняють проблему і сенс сучасної епохи через призму 
проблеми дорослішання суспільства і, в цьому ж контексті, принципу 
відповідальності за прийняті рішення.  

Для І. Канта, Просвітництво – це та межа, яку потрібно перейти, 
щоб людство вийшло з дитячого стану, в якому воно підкорене волі 
Іншого. «Неповноліття – це нездатність користуватись своєю свідоміс-
тю без керівництва збоку когось іншого» [7].  Для Канта в даній роботі 
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властиво зупинитись власне на методах здобуття знань в епоху Про-
світництва. Тут, немов, на підтвердження його слів, виступає думка 
Жан Поль Сартра, який у творі «Нудота» згадує про метод залучення 
до культури, чи дозволяє він користуватись своїм розумом без допо-
моги іншого. «Мені на пам’ять приходять прізвища авторів тих книг, 
які він брав останнім часом: Ламбер, Ланглуа, … Латерн. Мене раптом 
осінило – я розгадав метод Самоучки: він засвоює знання в алфавітно-
му порядку… Сьогодні він добрався до “Л”. “К” після “І”… І наближа-
ється день, коли закривши останній том, він скаже: “Що ж тепер?”» 
[8].  

Проблему Просвітництва І. Кант сприймає як спосіб позбутися 
стану «неповноліття». Він вирізняє три ознаки, за якими ми можемо 
визначити, в якому стані ми знаходимось, та чи подолали ми стан ди-
тинства: 

1. Якщо книга заміняє нам спосіб судження. 
2. Якщо духовний наставник замінює нам совість.  
3. Якщо лікар визначає за нас наш режим [див.: 9]. 

Як можемо бачити, період дорослішання людства триває і сьо-
годні. Суть проблеми полягає в тому, що людина сама повинна нести 
відповідальність за той стан, в якому вона опинилась. Процес дорос-
лішання вимагає неабиякої сміливості від кожної людини. Як нам ви-
дається, з часів проголошення Кантом ознак дитинства людства сплив-
ло багато часу, з урахуванням тих історичних потрясінь, які воно пе-
режило, але всі три ознаки стану дитинства присутні в нашому суспі-
льстві і сьогодні. «Книга, яка замінює нам здатність судження, – це 
підручник або збірка законів, які ми прийняли на віру ще в школі. 
Духовний наставник, який заміняє нам совість – це начальник, якому 
ми підкорюємось, перекладаючи на нього відповідальність за свої дії. 
А лікар, що визначає наш режим – це суспільні цінності і звичаї» [10].  

Сформульований Кантом девіз Просвітництва – «Вмій корис-
туватись своїм розумом без втручання когось іншого», – ліг в основу 
мислення сучасного суспільства. Але, чи навчилось людство брати на 
себе відповідальність за прийняті рішення? Процес прийняття рішень 
має обов’язково включати в себе своєрідний «акт сміливості», який 
здійснюється особисто, не дивлячись на процес колективної дії, що 
набуває актуальності в сучасному суспільстві. В епоху глобалізації, де 
спільні дії впливають на майбутнє людства, саме рішення, прийняті 
кожним особисто, мають складати основу всього процесу.  

 Своєрідний принцип дії для кожної людини окремо в подо-
ланні стану дитинства був сформульований і М. Фуко. Полягає він в 
особливому стані свідомості, свободному виборі, який здійснюється 
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людиною. Це «спосіб мислити, відчувати, діяти, усвідомлюючи відпо-
відальність, згідно тим принципам, які приймаємо за істинні, які ми 
виробляємо, завдяки своєму розуму, а не сприймаємо на віру. Така 
установка вимагає мужності, бо, проголошуючи що-небудь сьогодні, 
необхідно діяти, а не залишатись осторонь, а значить, відповідати 
перед собою і іншими за діяльність свого розуму [9].  

В етиці відповідальності, сформульованій М. Вебером,  світ 
потрібно приймати зі всіма його недоліками і, тому особливу увагу 
слід приділяти засобам реалізації цілей та відповідати за наслідки сво-
їх дій, які потрібно передбачити [див.: 11]. Тому, сьогодні ми маємо 
прийняти як недолік той стан дитинства, про який говорив ще Кант і 
свідомо, ставлячи перед собою цілі, йти до них поступово, мужньо 
брати  на себе відповідальність за свої дії на кожному етапі. Це зро-
бить людину самостійною в історичному процесі, а значить, і «дорос-
лою» (за І. Кантом). 
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ВЧЕНИЙ І НАУКОВА 
КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУСПІЛЬСТВА  

 
Для сучасної пересічної людини, не зважаючи на сферу профе-

сійної діяльності, важливим є володіння науковим світоглядом, науко-
вою картиною світу. Проте  просто необхідним є вміння оцінити 
експертну інформацію про впливи техніки, технологій, корисність чи 
ризикованість споживання тих чи інших продуктів. Іноді від цього 
залежить стан здоров’я чи навіть життя. Саме тому розвинені кра-
їни регулярно проводять опитування з метою вияснення наукової ком-
петентності суспільства. Результати цих опитувань як правило де-
монструють низький рівень наукової компетентності суспільства, і 
примушують задуматися над причинами недовіри до науки та шукати 
способи представлення інформації про науку.  

В статті дана проблема розглядається з погляду трансфор-
мації етичних норм і цінностей науки, які відбуваються внаслідок її 
прагматичної переорієнтації. А також у зв’язку з загостренням про-
блеми добросовісності вчених при виконанні досліджень, здійсненні 
наукових комунікацій, представленні інформації в наукових часописах. 
Зроблено висновки, що сподіватися на інтерес широкого загалу до 
науки, так само і довіру до вчених як експертів з конкретних проблем, 
неможливо за умови, коли наука перестає розумітися як інститут, 
вищою цінністю якого є істина, а вчені, як неупереджені пошукувачі 
істинного знання. У випадку, коли в угоду своїм кар’єрним амбіціям, чи 
бізнес інтересам вчені порушують принципи наукової етики, довіра до 
науки падає. Наукова компетентність, наукова грамотність втрача-
ють еквівалент інтелектуальної цінності. В статті розглядаються 
приклади розв’язання цих проблем як шляхом формування певних ін-
ституційних структур, які здійснюють розробку формальних норм і 
правил, завдання яких унеможливлювати етичні викривлення в науці, 
так і індивідуальні ініціативи вчених, спрямовані на виправлення си-
туації.  

Таким чином наука демонструє свою здатність до самоорга-
нізації, яка є запорукою отримання нового істинного знання, виправ-
лення помилок, тим самим наука відстоює правомірність свого світо-
глядного статусу і здатність турботи про наукову компетентність 
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суспільства. Водночас це є свідченням помилковості протиставлення 
наукового знання і мудрості, раціонального, прагматичного і гумані-
тарного виміру науки.  

Ключові слова: наукова компетентність, етика науки, ака-
демічна доброчесність, науковий світогляд, мудрість.      

 
For a modern average person, regardless of the field of profes-

sional activity, the possession of a scientific outlook, a scientific picture of 
the world is important. However, it is simply necessary to be able to assess 
expert information about the impact of technologies, utility or risk taking of 
a particular product. Sometimes, the state of health or even life depends on 
it. That is why the developed countries regularly conduct surveys in order to 
clarify the scientific competence of society. The results of these surveys 
usually indicates a low level of scientific competence of society, and compel 
to think about the causes of mistrust of science and to seek ways to present 
information about science.  

In the paper, this problem is considered from the point of view of 
the transformation of ethical norms and values of science, which are due to 
its pragmatic reorientation. And also in connection with the exacerbation of 
the problem of integrity of scientists in the conduction of research, the im-
plementation of scientific communications and the presentation of informa-
tion in scientific journals. It is concluded that the hope for the interest of the 
general public in science, as well as the trust in scientists as experts on 
specific problems, is impossible under the condition that science ceases to 
be understood as an institution whose highest value is truth, and scientists 
as impartial searchers of true knowledge. In the case when in pursuit of 
their career ambitions, or business interests, scientists violate the principles 
of scientific ethics, trust in science falls. Scientific competence, scientific 
literacy loses the equivalent of intellectual value. In the paper, examples of 
solving these problems by a way of forming certain institutional structures 
that develop formal norms and rules whose task is to make ethical distor-
tions in science impossible, as well as individual initiatives of scholars 
aimed at correcting the situation.  

Thus, science demonstrates its ability to self-organization, which is 
the key to obtaining new true knowledge, correcting mistakes, thereby sci-
ence upholds the legitimacy of its worldview status and the ability to care 
for the scientific competence of society. At the same time, this is evidence of 
the falsity of opposition of scientific knowledge and wisdom, rational, 
pragmatic, and humanitarian dimensions of science. 

Key words: scientific competence, ethics of science, academic in-
tegrity, scientific outlook, wisdom.  
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Для сучасної пересічної людини, не зважаючи на сферу про-

фесійної діяльності, важливим є володіння науковим світоглядом, 
науковою картиною світу. Проте просто необхідним є вміння оцінити 
експертну інформацію про впливи техніки, технологій, корисність чи 
ризикованість споживання тих чи інших продуктів. Іноді від цього 
залежить стан здоров’я чи навіть життя. Вияснення думки широкого 
загалу стосовно сприйняття наукових впроваджень, ознайомлення зі 
здобутками науки останніми роками стало прийнятою нормою серед 
багатьох країн світу. Для ілюстрації наведемо кілька прикладів. Стан 
наукової грамотності, розуміння науки і техніки широким загалом 
регулярно відслідковує і оприлюднює Національна рада по науці 
США. Поряд з визначенням наукової компетентності в основних дис-
циплінах, відстежується оцінка результатів науки та праці вчених як 
корисних чи шкідливих, здатності науки розв’язувати проблеми, бути 
корисною для кожної особи, і навіть сприйняття вчених як дивних і 
своєрідних. Також увага приділяється виявленню ставлення до ядерної 
енергетики, нанотехнологій, до експериментів зі стовбуровими кліти-
нами і клонування, тобто до технологій, які породжують чисельні ети-
чні проблеми і супроводжуються публічними дебатами [1]. В країнах 
Євросоюзу проводяться масштабні і різноспрямовані опитування, які 
виявляють соціальні оцінки розвитку науки, технологій, етичні про-
блеми нових технологій, уяву про майбутнє розвитку науки та техно-
логій, ставлення молоді до науки, висвітлення проблем науки та тех-
нологій в ЗМІ [2]. Науково-дослідний інститут популяризації науки 
Китаю (CRISP, Китай) приділяє увагу виявленню стану наукової ком-
петентності населення. Такі дослідження проводились в 2006, 2010 
роках і заплановані на 2020 рік. Стан наукової компетентності насе-
лення вимірюється, зважаючи на володіння трьома видами знань – 
наявністю необхідних фактологічних знань, володіння основними 
науковими методами, знайомство з науковим етосом. Респонденти, які 
можуть продемонструвати відповідний рівень володіння цими видами 
знань, вважаються такими, що мають базову наукову грамотність [3]. 
В Україні Інститутом соціології НАН України проводились опитуван-
ня населення лише стосовно загальних питань, наприклад, довіри до 
вчених України, інтересу до новин науки, обізнаності щодо досягнень 
НАН України [4]. 

Подібні опитування важливі загалом для вияснення наукової 
грамотності суспільства, а особливо у зв’язку з потенційними негатив-
ними наслідками тих чи інших продуктів, технологій. Інформація про 
випадки негативних наслідків наукових впроваджень час від часу по-
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трапляє до ЗМІ, викликаючи суспільний резонанс. Наприклад, популя-
рний тижневий часопис [5] описав моторошну історію використання, 
ніби то, безпечного препарату. В середині минулого століття в бага-
тьох країнах західної Європи і США як заспокійливий і снодійний 
засіб, а також для усунення неприємних симптомів при вагітності ши-
роко використовувався препарат талідомід. Але через кілька років 
вчені звернули увагу на різке зростання кількості новонароджених з 
вадами кінцівок. Дослідження показало, що їх матері вживали талідо-
мід на ранніх строках вагітності. Препарат прибрали з аптек, компанії 
відшкодовували збитки потерпілим. Всього біля 40 тис. осіб отримали 
периферичний неврит, від 8 до 12 тис. немовлят народилося з фізич-
ними вадами, з них лише 5 тисяч не загинули в ранньому віці, залиши-
лись інвалідами на все життя. В цій же статті відмічається, що пода-
льші дослідження виявили ефективність цього препарату для лікуван-
ня тяжких хвороб – запущених форм прокази, туберкульозу, навіть 
СНІДу. Крім того вдалося виявити дію препарату на певні види білків, 
що буде дуже корисним для розробки нових ліків. Тобто в даному разі 
йдеться не про небезпечне знання, а про «небезпечне незнання» (цей 
термін використовував Р. Поттер), якого повністю уникнути неможна, 
але можна урівноважити людською розважливістю у використанні 
знань. Р. Поттер у зв’язку з цим писав: «Небезпечним є таке знання, 
яке накопичується швидше, ніж мудрість, необхідна для управління 
ним, чи, іншими словами, це таке знання, яке випереджає в розвитку 
інші різновиди людського знання і тим самим викликає тимчасовий 
соціальний дисбаланс» [6, с. 86]. В діалозі науки з суспільством це 
потрібно всіляко підкреслювати, адже практична користь в сучасній 
європейській культурі вважається головною складовою успішної дія-
льності і прагматична орієнтація науки часто випереджає морально-
етичний аналіз та філософську рефлексію стосовно потенційних ризи-
ків впровадження. 

Питання суспільного розуміння науки не є зовсім новими. Ще 
в середині минулого століття розмірковував над проблемами суспіль-
ного розуміння науки і потребами формування сприятливого «кліма-
ту» для проведення фундаментальних досліджень, видатний біолог Г. 
Сельє [7, с. 147-148]. Це не просте завдання, бо люди просто бояться 
можливих негативних впливів науки, так і культурно-гуманітарних, 
зокрема світоглядних проблем. Справа в тому, що світогляд укоріне-
ний в традиції, історію і люди не хочуть його змінювати навіть під 
впливом наукових фактів. Точніше, не можуть змінювати надто швид-
ко, бо укоріненість в минуле – це основа людського життя. 
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Світоглядні наслідки  розвитку науки провокують не менш  
драматичні події. Г. Сельє пише: «Наука руйнує звичні, виплекані 
людством уявлення. Вона скидає фальшиві божества, народжені з 
пересуд і забобонів. А тому впродовж століть людство безжалісно 
переслідувало багатьох своїх видатних вчених» [7, с. 148]. Підтвер-
дженням цих слів є доля Сократа, Дж. Бруно, Везалія, Сервета, Г. Га-
лілея, Н. Коперника. В гітлерівській Німеччині праці А. Ейнштейна, О. 
Леві, О. Варбурга і багатьох інших були проголошені «єврейськими», 
тобто ненауковими. В СРСР розвиток генетики та кібернетики також 
зазнав значних деформацій. Г. Сельє зазначає: «в наш час соціальний 
демагог, маючи доступ до засобів масових комунікацій, набагато лег-
ше, ніж в середні віки, за якісь кілька місяців може так дезорієнтувати 
суспільну думку, що сліпа ненависть натовпу обрушиться на видатних 
представників власної національної культури, на картини, на книги, 
навіть якщо вони не загальнозрозумілі. З метою навчитися використо-
вувати владу, яку дає наука, і попереджувати зловживання нею ми 
повинні створювати умови для того, щоб суспільство краще розуміло 
проблеми фундаментальної науки» [7, с. 148-149]. Тому, пише далі Г. 
Сельє, подобається це чи ні, вчений повинен періодично знаходити 
час, щоб покинувши тишу свого кабінету, намагатися сприяти зрос-
танню суспільного розуміння науки, бо тільки він здатен це зробити.  

В контексті усього щойно зазначеного все більшого значення 
набуває т. з. проблема «добросовісності в дослідженнях», адже пору-
шення вченими норм наукового етосу безпосередньо впливають на 
довіру до науки, вчених. До недобросовісних досліджень відносять 
фабрикацію, фальсифікацію даних та плагіат і відхилення від звичних 
практик проведення дослідження. Звичайно не можна говорити, що ця 
проблема виникла сьогодні, що раніше вчені були «криштально чес-
ними», а зараз тільки й намагаються ошукати колег та суспільство. Але 
сучасність має особливі риси, які роблять порушення наукової етики 
надто шкідливими з причин, пов’язаних, передусім, з важливістю і 
глибиною впливу науки на всі сфери буття людини та суспільства. 

Відомий філософ Б.Г. Юдін [8], у зв’язку з  даною проблемою, 
звертає увагу на наступне: по-перше, дослідження сьогодні, як прави-
ло, проводяться не заради задоволення цікавості, а для отримання 
практично значимих результатів; по-друге, вони потребують значних 
витрат, фінансових, матеріальних, людських та інших; по-третє, нау-
кові знання стають основою прийняття  рішень у економічній, полі-
тичній, соціальній та інших сферах, які стосуються інтересів і долі 
багатьох людей. Тому суспільство очікує від науки результатів, на які 
можна спиратися при виборі державних, комерційних стратегій, при-
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йнятті важливих політичних, економічних рішень, так само як і стосо-
вно проблем приватного життя. 

У зв’язку з цим сподіватися, що наукові «помилки» з часом 
виправить «логіка розвитку науки» і поступово будуть спростовані 
невірні твердження, які з’являються в науці в результаті недобросовіс-
ності досліджень, стає неприпустимо. 

Неналежно проведені дослідження завдають пряму  шкоду 
окремим особам, суспільству, інституціям: пацієнтам, які беруть 
участь в якості піддослідних при неналежних дослідженнях; суспільс-
тву, в якому довіра до науки знижується; відповідальним особам, які 
вимушені приймати рішення, спираючись не ненадійні дослідження; 
платникам податків та інвесторам, гроші яких тратяться даремно; зага-
лом суспільству, яке втрачає довіру до науки; науковій літературі, 
дослідницьким архівам, які поповнюються недостовірними даними [8].  

Зрозуміло, що вивчати неналежну поведінку вчених при про-
веденні досліджень не просто. Слід враховувати складність і пробле-
матичність винесення суджень з цього приводу. Але в літературі наво-
дяться вражаючі приклади, які ґрунтуються на зізнаннях самих вчених. 
«Опитування 3600 вчених середнього віку і 4160 з тих, що недавно 
захистили дисертації, проведене в США в 2002 році, дало такі резуль-
тати – 33% респондентів (38% середнього віку, 28% молодих дослід-
ників), зізналися, що за минулі три роки вони здійснили серйозні по-
рушення наукової етики, включаючи фальсифікацію та фабрикацію 
даних, замовчування конфлікту інтересів, використання результатів 
колег без посилання, замовчування фактів, які суперечать раніше 
отриманим власним результатам». За даними експертів Єврокомісії, 
опублікованими в березні 2007 року, недобросовісними виявляються 
від 0.1 до 0.3% дослідників. Тобто якщо в країнах Євросоюзу 1.2 млн. 
дослідників, то навіть при 0.1 % виявляється біля 1200 нечесних дослі-
дників. Окрім цього викликає занепокоєння наявність великої долі (від 
10% до 40%) т. з. суперечливих дослідницьких практик [8]. 

В Україні масштабних досліджень такого плану не проводи-
лось, але співробітники ДУ «ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва» провели 
експертне опитування 39 фахівців НАН України, і результати також 
дають привід для занепокоєння. Так, з різними порушеннями норм 
наукової етики у професійній діяльності стикалися переважна біль-
шість опитаних: з плагіатом – 56% (22 експерта з 32, що відповіли), з 
використанням службового становища – 80% (31 експерт з 37, що від-
повіли), з поширенням науково не обґрунтованих даних – 62% (24 
експерта з 32, що відповіли), з порушенням культури наукової дискусії 
– 72% (28 експертів з 34, що відповіли). Слід звернути увагу на те, що 
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велика кількість респондентів взагалі уникнули відповіді на ці питан-
ня, це також наводить на певні роздуми про становище українських 
вчених, їх відчуття впевненості, чи точніше, невпевненості, загалом 
про рівень свободи і демократії. 

Потрібно не лише боротися з негативними явищами, але й шу-
кати причини їх існування. Розглянемо деякі причини.  Існування ін-
ституту науки в ринковій економіці і за принципами ринку передбачає 
конкуренцію та суперництво. Власне ця ситуація і формує небезпеку 
для наукової доброчесності. Адже кожен вчений і науковий колектив в 
конкурентному середовищі прагне випередити колег-конкурентів, 
намагання підкреслити пріоритет досягнення підштовхує до публікації 
«сирих» результатів з метою «застовпити» першість; прагнення вико-
нати вимогу щодо кількості публікацій, серед вчених існує жартівли-
вий, але точний імператив: «друкуйся, або помри», призводить до того, 
що поспішаючи, автор «забуває» зробити відповідні посилання, або ж 
часто одні й ті самі власні результати публікує в різних журналах. 
Останній тип порушень отримав назву «самоплагіат». Хоча в деяких 
випадках публікація одного і того ж матеріалу в різних виданнях є 
доцільною, з метою більшого поширення нової важливої інформації. 
Звичайно, потрібно зазначати де текст був опублікований вперше. 

Тобто у даному разі етичні проблеми не мають однозначного 
розв’язку, і вчений повинен діяти відповідно ситуації. Хоча є спроби 
виробити схеми, норми «етичної поведінки», як загальні зразки вони 
можуть бути корисні. 

Російська дослідниця Е.Г. Баландіна [9], аналізуючи проблему 
плагіату, в тім колі і в історичному контексті, звертає увагу, що плагі-
ат, як феномен, має багато проявів, тлумачень, по різному оцінюється 
в залежності від дисципліни, від того який рівень науки розглядається. 
Тривалий час в інтелектуальній діяльності проблеми плагіату не існу-
вало, навпаки, схвалювалося слідування канонам, чи копіювання сти-
лю творів видатних попередників. Лише доба Відродження, яка зна-
менна усвідомленням особистістю власної гідності і унікальності, 
поставила проблему авторства. Технічно можливим відстоювати інте-
лектуальні пріоритети розпочали з винайденням книгодрукування, 
коли авторський текст стало можливим передавати без спотворень. 

Боротьба з плагіатом найзапекліша серед представників при-
родничих дисциплін, лояльніше до цього явища відносяться в гумані-
тарних колах, зокрема в літературі, де відзначається обмежена кіль-
кість сюжетів і поширеною є презентація авторського бачення чи ін-
терпретації того чи іншого сюжету. Також відмінним є відношення до 
цього феномену на різних рівнях науки. На рівні дисциплінарної мат-



 44 

риці йдеться про науку як знання і дублювання не впливає на якість, 
хоча і поширює «інформаційні шуми». На рівні  соціальної матриці, 
тобто на рівні наукових шкіл, колективів, окремих вчених боротьба з 
плагіатом має сенс як відстоювання пріоритету, авторства наукового 
відкриття. Хоча і тут деякі вчені не звертають уваги на девіантні фе-
номени науки, бо це відволікає від основного – пошуку істини. На 
рівні системи управління наукою боротьба з плагіатом найбільш важ-
лива, бо його наявність впливає на оцінку внеску вченого, на управлін-
ські рішення, на фінансування науки, на сприйняття науки загалом.  

Крім цього, існує неоднозначність щодо розуміння сутності 
плагіату. До плагіату, зазвичай відносять крім прямого запозичення 
тексту, крадіжку ідей, влучних слів і словосполучень, представлення 
як нового раніш відомого тощо. Складність полягає в тому, що в науці 
багато ідей «літають в повітрі», деякі з них занурені своїм корінням в 
історію і буває складно, а то і неможливо, встановити їх авторство. 
Е.Г. Баландіна вважає, що «Боротьба з плагіатом необхідна, як з будь-
яким видом шахрайства, але повністю від плагіату звільнитись можна 
лише тоді, коли не буде мати значення авторство, наукові знання ста-
нуть всезагальним і безособовим здобутком. З низки причин в най-
ближчому майбутньому це неможливо. Міри, які пропонуються сього-
дні науковим товариством і адміністративними структурами, можуть 
стати паліативом: не знищити плагіат, а обмежити його» [9, с. 71].  

Стримуючими від девіантної поведінки факторами можуть бу-
ти різного роду декларації, етичні кодекси тощо. Скажімо, загальними 
зборами НАН України 15 квітня 2009 року було затверджено Етичний 
кодекс ученого України [10]. В ньому прописані загальні принципи 
етики науки, етичні проблеми наукових досліджень, етичні аспекти 
діяльності вченого як автора, ученого як керівника, як викладача, як 
експерта, консультанта та ученого як громадянина. 

Про складність етичних проблем в науці свідчить діяльність 
Комітету по етиці наукових публікацій (COPE) [11], організація зареє-
стрована в Англії в Уельсі з метою допомоги редакторам, видавницт-
вам, власникам часописів здійснювати етичну оцінку публікацій та 
надання рекомендацій щодо дій у випадку етичних порушень. На фо-
румі сайту розглядаються «типові» приклади етичних порушень, вка-
зуються складності їх ідентифікації і даються рекомендації дій в тих 
чи інших випадках. 

Існування в ринковому конкурентному середовищі накладає 
відбиток не лише на діяльність окремих вчених, чи колективів, але й 
на інфраструктурні елементи. Наукові часописи як засіб презентації 
наукових результатів давно перетворилися в сферу бізнесу з жорсткою 
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конкуренцією. Проявами якої є  намагання потрапити в список фахо-
вих видань, отримати статус «міжнародного» часопису, боротьба за 
підвищення імпакт-фактора.  І хоча самі по собі ці атрибути досить 
умовні, але також можна погодитися, що вони вимагають виконання 
певних вимог, які на меті мають сприяти підвищенню якості публіка-
цій. Водночас фінансові трудності видавництв, а іноді і бажання отри-
мати прибуток, диктують свої порядки. І часто, спроможність авторів 
оплатити публікацію стає вагомим «аргументом» для прийняття до 
друку. Або інша ситуація, коли журнали намагаються друкувати стат-
ті, проблематика яких популярна серед читачів. В цьому випадку існує 
небезпека, що новітні  напрямки дослідження, за якими майбутнє нау-
ки, не отримають висвітлення, що призведе до відставання в розвитку, 
втраті пріоритету. 

В Україні досить часто в ЗМІ з’являються повідомлення про 
порушення норм наукової етики, зокрема про плагіат в дисертаційних 
роботах, в тім колі і роботах осіб, які належать до владних структур 
[12]. Існують громадські організації, які відслідковують наявність 
плагіату в наукових роботах, інформують про це на своєму сайті, звер-
таються з закликом вжити заходи до фахівців відповідного профілю 
[13]. 

Останнім часом для виявлення стану академічної доброчесно-
сті було проведено кілька ґрунтовних досліджень. Так,  з грудня 2014 
р. по липень 2015 р. за підтримки Міжнародного фонду «Відроджен-
ня», Східноукраїнського фонду соціальних досліджень та Харківсько-
го національного університету ім. В.Н. Каразіна було реалізовано про-
ект «Академічна культура українського студентства: основні чинники 
формування та розвитку» [14]. Результати  свідчать про значні про-
блеми: лише 22% студентів вважають, що їх колеги складають іспити 
самостійно, 78% студентів використовують ті або інші види академіч-
ного шахрайства під час іспитів, 90% студентів використовують у 
власній навчальній діяльності плагіат. Така ситуація потребує деталь-
ного аналізу. Але певні пояснення можуть дати і об’єктивні дані. Зок-
рема стосовно мотивації на навчання, виваженості рішення вступити 
до того чи іншого навчального закладу. Виявилося, що українські сту-
денти – наймолодші: середній вік опитаних студентів в Україні стано-
вить 20 років (для порівняння: у Фінляндії – 28 років, у Швеції та Нор-
вегії – 29 років, в Угорщині та Чехії – 25 років); отримання вищої осві-
ти стало масовим явищем: майже 80% випускників середніх шкіл 
вступають у вищі навчальні заклади; серед мотивації до навчання 33% 
опитаних назвали «отримання професійних знань», 26 % –  «отриман-
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ня диплому та схвалення батьків», у 41%  була відсутня домінуюча 
мотивація. 

Проблемі доброчесності в освіті приділяє увагу Організація 
економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), зокрема її представ-
ники за підтримки та допомозі експертів з України в  жовтні – листо-
паді 2015 року провели дослідження, результати якого оприлюднені в 
звіті «Огляди ОЕСР на тему доброчесності в освіті: Україна 2017» [15], 
подібна робота проводилася і в інших країнах, зокрема в Сербії та 
Тунісі. Висновки про стан доброчесності в освіті різних рівнів ґрунту-
ється на вивченні законодавчої та регуляторної бази, зборі та аналізі 
освітніх даних; відвідуваннях освітніх установ та проведенні фокус-
груп з учнями та студентами, викладачами та адміністраторами у п’яти 
областях України. Звернемо увагу лише на окремі представлені в огля-
ді факти стосовно проблем з недоброчесністю у студентській аудито-
рії, пов’язану з навчальним і дослідницьким процесом. «В Україні 
найпоширеніший ризик такої недоброчесності спостерігається у формі 
плагіату, включно з використанням робіт і дисертацій, які продаються 
на комерційній основі, та списування… Під час зустрічей із освітянами 
співрозмовники повідомляли, що плагіат не лише поширений, але й є 
невід’ємною частиною академічної культури української університет-
ської спільноти. Дані опитувань це підтверджують. Плагіат у певній 
формі практикують 93% студентів, і «в середньому не менше 50% 
дисертацій не відповідають мінімальним стандартам академічної якос-
ті, містять плагіат, або ж і те, й інше» [15, с. 143-144]. Хоча останнім 
часом університети почали впроваджувати використання інформацій-
них систем «антиплагіат» для перевірки студентських робіт принаймні 
магістерського рівню. У огляді робиться слушне зауваження, що вико-
ристання антиплагіатного програмного забезпечення важливе, але 
поряд з цим необхідні комплексно підходити до вирішення питання 
академічної доброчесності, розвивати культуру чесності в університет-
ських колах. Вагомим кроком в цьому напрямку буде прийняття уні-
верситетами етичних хартій, кодексів поведінки, які б чітко формулю-
вали принципи академічної доброчесності. Водночас в даному огляді 
зазначається, що найпевнішим гарантом етичної поведінки студентів є 
внутрішня мотивація до навчання. Коли студента цікавить здобуття 
знань і бажання стати гарним фахівцем, тоді він не зацікавлений по-
рушувати академічну доброчесність. Коли ж мотивами є зовнішні 
чинники, такі як отримання диплома, висока майбутня зарплата, репу-
тація, статус тощо, принципи етичні порушуються частіше [15, с. 151]. 

Звичайно, таку інформацію потрібно не лише брати до уваги  і 
активно реагувати, але намагатися знайти причини, аналізувати мож-
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ливі шляхи уникнення подібних випадків. Важливим доробком в цьо-
му зв’язку є  узагальнююча праця, що вийшла за редакцією Т.В. Фіні-
кова, А.Є. Артюхова [14]. Автори аналізують моральні, етичні, право-
ві, культурні аспекти академічної культури, шляхи культивування 
академічної доброчесності та можливості подолання девіантних про-
явів, розглядають приклади з українського і світового контексту, дія-
льність міжнародних організацій, специфіку різноманітних етичних 
кодексів, хартій, декларацій. У передмові, голова Спілки ректорів ви-
щих навчальних закладів України академік НАН України  Л. Губерсь-
кий, підкреслює важливість  етичного розвитку сфери вищої освіти та 
науки для розбудови суспільства знання. Оскільки від академічного 
співтовариства залежить не лише розвиток фундаментальної і прикла-
дної науки, формування майбутніх соціальних та професійних еліт, але 
також воно впливає на інтерпретацію, розповсюдження та використан-
ня нового знання [16, с. 5].  

Студенти – це майбутні фахівці, ймовірно частина з них 
пов’яжуть свою діяльність з наукою. В цій сфері існують проблеми, які 
можна віднести до об’єктивних, які суттєво впливають і на якість до-
сліджень і на академічну культуру. Зокрема  стан доступу до наукової 
інформації, особливо для вчених з країн які розвиваються, інформація 
певних видань виявляється просто надто дорогою. Це  стає причиною 
появи руху «за відкриту науку», основна ідея якого зводиться до того, 
що обмін ідеями, інформацією має здійснюватися без будь-яких пере-
пон і посередників, журнали повинні, мовляв, організовуватися за 
принципами так званих «відкритих журналів». Ідея «відкритості» 
означає, що тексти статей цих журналів знаходяться у вільному досту-
пі в інтернеті, і читачі можуть безкоштовно завантажувати потрібну 
інформацію. В цьому випадку фінансовий тягар лягає на авторів (вар-
тість друку однієї статті 1.5-2.0 тис. дол.), бо вважається, що вчені 
зацікавлені в оприлюдненні своїх праць. Редакція забезпечує експер-
тизу, а читачі можуть знайомитися з матеріалом безкоштовно. Уряди 
деяких країн, підтримуючи політику відкритого доступу до наукових 
результатів, які отримані на кошти податкоплатників, зобов’язують 
вчених друкувати результати досліджень, які виконані за державні 
кошти, в часописах з відкритим доступом, або ж дають гранти для 
оплати. 

Часописи з відкритим доступом з’являються, великою мірою, 
на противагу монополії наукових видавництв. Зараз у світі більше 50% 
наукових публікацій здійснює п’ять видавництв: Elsevier, Wiley, Taylor 
& Francis, Sage і Springer. Прибуток цих компаній біля 40%. Погоджу-
ючись з тим, що спираючись на експертну оцінку, журнали є чи не 
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єдиним джерелом достовірної наукової інформації, слід звертати увагу 
і на важливі недоліки. Журнали з-за суттєвої дорожнечі (скачати одну 
статтю коштує 30-40 доларів), не виконують (чи не повністю викону-
ють) функцію наукової комунікації, донесення інформації до колег 
[17]. Тим самим уповільнюють розвиток науки. Зазначають також, що 
намагання збільшити власний рейтинг, підвищити імпакт-фактор, жу-
рнали друкують статті, на які заздалегідь відомо, що буде багато поси-
лань, тобто тематика яких популярна і активно розробляється. Як на-
слідок, публікаціям на нешироко популярні, чи немодні, в науці теми 
(що не рівнозначно, неактуальні), може бути відмовлено в публікації, 
адже вони не здатні підвищити рейтинг журналу. 

Наразі між цими типами видань ведеться неприхована бороть-
ба, журнали з відкритим доступом звинувачують у відсутності критич-
ності до матеріалу і називають «сміттєвими виданнями», журнали з 
жорсткою системою відбору матеріалу і комерційною орієнтацією 
діяльності називають «кладовищем інформації» і протизаконними 
«монополістами» знань –   зрозуміло, що і перші і другі мають свої 
переваги та недоліки. Наприклад, сайт [17] дає таку інформацію: «на-
прикінці 2013 року бойкот низці традиційних видань, в тому числі і 
Science, провідному науковому журналу, публічно оголосив лауреат 
нобелівської премії по фізіології і медицині Ренді Шекман. Він звину-
ватив їх в штучному обмеженні кількості статей, які приймають до 
друку. У відповідь на це  в Science в жовтні 2013 року було опубліко-
вано розслідування, присвячене «сміттєвим» науковим журналам, які 
працюють в режимі відкритого доступу. Схема розслідування полягала 
в тому, що біолог і науковий журналіст Джон Боханнон, під вигаданим 
іменем, відіслав в 304 журнали наукові статті з грубими помилками 
про протиракову дію лишайників. 157 видань прийняли статтю до 
друку, відхили публікацію 98 видань, інші затримали прийняття рі-
шення. Незважаючи на огріхи перших «відкритих» видань, серед них 
з’явилися авторитетні видання, такі як PLoS (Public Library of Science),  
бази даних з фізики arxiv.org, BioMed Central, які вже не поступаються 
Science і Nature. Зважаючи, на те, що наука – не тільки основа техно-
логій, а, передусім, загальнолюдська цінність, можна припустити, що 
майбутнє – за відкритими виданнями. 

Та поки що запекла дискусія про переваги закритого чи від-
критого доступу до наукових публікацій не обійшлась без прикрих 
жертв. Американський програміст, борець за вільний інтернет, Арон 
Шварц в 2013 році покінчив життя самогубством, після того як опри-
люднив у відкритому доступі низку документів, йому за це загрожува-
ло 30 років ув’язнення. Після смерті Арона Шварца Білий дім прийняв 
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постанову, яка зобов’язала всі установи, які отримують більш ніж 100 
млн. дол. державних грантів на дослідження через рік після публікації 
відкривати доступ до джерел, згодом строк скоротили до шести міся-
ців. Деякі приватні фонди США також почали видавати гранти на 
відкриту публікацію статей, а по можливості, навіть вихідних даних 
досліджень. 

Інший приклад. Аспірантка з Казахстану Олександра Елбакян 
незаконно виклала в інтернет мільйони документів для загального 
користування на сайті Sci-Hub, після чого вимушена ховатися, бо ви-
давництво Elsevier подало проти неї судовий позов. Свій вчинок Елба-
кян пояснила як практичними мотивами, вона зіткнулася з складноща-
ми отримання інформації в ході роботи над дисертацією, так і світо-
глядними. Вона вважає, що система закритого доступу затримує роз-
виток науки, ускладнює комунікації. А кожна людина має право роз-
вивати науку і користуватися науковим знанням [18]. 

Таким чином,  сфера етичного аналізу проблем науки починає 
поширюватися і на інфраструктурні елементи. Причому дискусії щодо 
принципів діяльності інфраструктури науки мають гострий характер. 
Ця тенденція, ймовірно, буде розширюватися і на інші сфери, не лише 
видавничі, адже сфера інфраструктури науки переважно ґрунтується 
на цінностях, які виникли за межами науки. 

Свідченням значення, яке в науковій спільноті надають до-
триманню принципів наукової етики, соціальної відповідальності, є 
такий приклад: редакція журналу «Nature» опублікувала список з деся-
ти людей, які на їх думку, внесли найвагоміший внесок в розвиток 
науки в 2017 році. В список ввійшли не лише вчені, які  отримали ви-
датні наукові результати, але й вчені, які чимало часу приділяли «ви-
правленню помилок» недобросовісних досліджень, та вчені, які звер-
тали увагу на проблеми соціальної відповідальності науки [18]. Зокре-
ма  яскравий приклад Дженіфер Берн, яка  в робочий час досліджує 
генетичні процеси в онкології. Після роботи шукає помилки в надру-
кованих на цю тему роботах. За останні два роки Дж. Берн виявила 
десятки опублікованих статей, тексти яких містили помилки в послі-
довностях ДНК, помилки в графіках і текстах, частки текстів, які збі-
гаються з  роботами інших авторів. Її робота недаремна, наукові жур-
нали відізвали дев’ять статей, з них сім в 2017 році. Ласіна Зебро – 
голова Організації по Договору за повну заборону ядерних випробову-
вань, став ініціатором створення мережі по відслідковуванню ядерних 
випробовувань. Мережа буде збирати гідроакустичні, інфразвукові, 
сейсмічні і радіаційні дані, вона також може бути використана і для 
фіксації цунамі та відслідковування міграції китів. Олександра Елба-
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кян, про яку згадувалось вище, в 2016 році за версією журналу 
«Nature» також увійшла в топ-10 людей, які внесли найбільший внесок 
в розвиток науки. Таким чином наука демонструє свою здатність до 
самоорганізації, яка є запорукою отримання нового істинного знання, 
виправлення помилок, тим самим наука відстоює правомірність свого 
світоглядного статусу і здатність турботи про наукову компетентність 
суспільства. Водночас це є свідченням помилковості протиставлення 
наукового знання і мудрості, раціонального, прагматичного  і гумані-
тарного вимірів науки.  
 
Посилання:  

1. National Science Board.2018 Charpet 7. Pablic Attitudes and 
Understanding. (https://www.nsf.gov/nsb. 25.02.2018). 

2. Special Eurobarometer 225. Social Values, Science and Tech-
nology 2005 
(www.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_225_rep
ort_en.pdf Special Eurobarometer 282. Scientific research in the media 
2007 (www.europa.eu/euodp/data/dataset/S616_67_2_EBS282); Special 
Eurobarometer 419. Public Perception of Science, Research and Innovation. 
2014 
(www.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_419_en.p
df);   Flash Eurobarometer 239 Young People and Science 2008 www. 
(nimib.it/?indagine=flash-eurobarometer-239-young-people-and-science-
2008. 27.09.2018). 

3. The Survey of  Public Scientific Literacy, 2010.  Main  Finding 
of Public Knowledge, Approach, Interest and Attitude Regarding Science & 
Technology. China Research Institute for Science  Popularization.  
(http://www.crsp.org.cn/en/Research/Publications/CSL/0506143R015.html, 
25.02.2018). 

4. Таблиці моніторингового опитування «Українське суспільс-
тво – 2015».  (http://i-soc.com.ua, 4.05.18).  

5. Салькова А. «Дети без рук. Последствия приёма «безобид-
ного препарата» //«События недели: итоги и факты. – № 34 (377). – 21 
августа 2018 г. – С. 13. 

6. Поттер В.Р. Биоэтика: мост в будущее. – К., 2002. – 216 с. 
7. Селье Г. От мечты к открытию. – М.: Прогресс, 1987. – 368 

с. 
8. Юдин Б.Г. О добросовестности в исследованиях // 

www.courier-edu.ru 07.06.17. 



 51 

9. Баландина Э.Г. Проблема запрета на повтор-плагиат в сов-
ременной науке //Социология науки и технологий. – 2015. – Том 6. – № 
1. – С. 65-73. 

10. (http://znc.com.ua/ukr/news/2009/20090123ethic.php). 
11. (https://publicationethics.org). 
12. Мазур В. «Боротьбою з плагіаторами повинні керувати ко-

рупціонери. Дивна логіка нового закону.  Газета 2000, С5 12.1.2018. 
13.https://comments.ua/politics/608373-v-9-11-filosofskih-

dissertatsiy.html?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_c
ampaign=you_can_get_more, 19.01.2018). 

14. 
http://fond.sociology.kharkov.ua/images/docs/academ_cult/material.pdf 
28.09.2018). 

15. «Огляди ОЕСР на тему доброчесності в освіті: Україна 
2017./ Переклад з англ. – Інститут розвитку освіти. – К.: Таксон, 2017. 
– 184 с.  

16. Aкадемічна чесність як основа сталого розвитку універси-
тету» / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. по-
літики»; за заг. ред. Т.В. Фінікова, А.Є. Артюхова – К.: Таксон, 2016. – 
234 с. 

16. https://ria.ru/science/20150611/1069472057.html 28.07.17. 
26.01.18. 

17. https://geektimes.ru/post/272690/  28.07.17 26.01.18. 
18. https://www.gazeta.ru/science/2017/12/18_a_11499770.shtml 

26.01.18. 
 

Авторська довідка: 
 
Рижко Лариса Володимирівна – доктор філософських наук, 

провідний науковий спiвpобітник, ДУ «Інститут дослідження науково-
технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 52 

УДК 101.8 
С.В. Таранов  

___________________________________ 
 

МІСЦЕ МЕТОДУ КОРЕЛЯЦІЇ В ОСВІТІ  
ВЧЕНОГО2  

 
Аналізується можливість задіяння кореляції в якості методо-

логічного підґрунтя організації наукових знань, діяльності та освіти. 
Спеціальна увага приділена аспектам змісту, родам та видам такої 
методологічної стратегії. 

Ключові слова: метод кореляції, корелятивна діада, фундаме-
нтальна інтенція.      

 
Анализируется возможность задействия корреляции в качес-

тве методологической основы организации научных знаний, деятель-
ности и образования. Специальное внимание уделено аспектам соде-
ржания, родам и видам такой методологической стратегии.  

Ключевые слова: метод корреляции, коррелятивная диада, 
фундаментальная интенция.      

 
The present studies concentrate on analyzing of possibility of 

correlation as a methodological basis for the organization of scientific 
knowledge, activities and education. Special attention is given to the aspects 
of the content, genera and species of this methodological strategy. 

Key words: correlation method, correlative dyad, fundamental 
intention.  

 
Методологічна складова наукової роботи безперечно є вкрай 

важливою. Орієнтація на визначені стратегії та техніки розв’язку про-
блем науки повинна бути «тлом» і постійно матися на увазі під час 
досліджень. Однак тут і зараз в цій царині спостерігаються певні нега-
тивні ознаки. Перша, притаманна всьому колу наук – це безсистемне 
використання методів. І друга, більш специфічна, поширена в соціо-
гуманітарних пошуках – після довгих років монолітного зціпеніння і 
бездумного використання однієї догматично встановленої методологі-

                                                           
2 Доповідь на Круглому столі «Філософсько-методологічна освіта 
науковця» (Центр гуманітарної освіти НАН України, Київ, 17 листопа-
да 2017 р.).   
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чної настанови у вигляді однобічно прочитаної діалектики, постало не 
просто еклектичне змішування, а деклароване задіяння безлічі навіть 
взаємовиключних методологічних технік. Цьому сприяє, зокрема, 
звужене розуміння методу лише як інструменту, засобу досягнення 
мети, водночас втрачене його усвідомлення як шляху, маршруту та 
дороговказу пізнання, нерозривно зв’язаного з метою пізнавальної 
діяльності. І таке розширююче сприйняття звертає нас до фундамента-
льних методів, інтенційних, спрямовуючих за своєю суттю. 

На мою думку, філософсько-методологічна культура науковця 
(якщо це дійсно культура) полягає у безперервному використанні 
методу кореляції. Тому моє завдання полягає у певному проясненні 
необхідності цього методу в якості одного з наріжних для досліджень 
під час викладання філософії науки та методології аспірантам, майбут-
нім вченим.  

Кореляція – взаємообумовлення чогось з чимось, взаємозале-
жність одного феномену від іншого. На практиці – це також встанов-
лення зв’язку, погодження реалій. Нам цікава діяльнісна складова, де 
два зрізи діяльності обумовлюють один одного, де кореляція розкрива-
ється як синтетична, симбіотична форма (діяльності). Для попередньо-
го уяснення варто вказати й на можливе етимологічне значення коре-
ляції. Отже: (a) Со – «спільне», relation – «відношення» та «оповідь», 
«реляція»; при цьому трохи інший зріз, де (b) re – «повернення», latent 
– «пов’язаний» («прихований»), late – «попередній», «колишній»; а ще 
(c) core – «серцеве» як «суттєве». Все це говорить нам про «спільне» 
«повернення» до «попереднього» «зв’язку», про «симбіотичне» «опо-
віщення» як «по»-«відомлення». Кореляція постає як «відновлення 
зв’язку». 

В нашому випадку  варто звернути увагу на обумовлення час-
тин і цілого, елементів пізнавальної діяльності та її цілісного бачення. 

Історія методу з такою назвою в гуманітаристиці не є довгою. 
І власне звернутися до цієї методологічної настанови пропонує в два-
дцятому сторіччі Пауль Йоханнес Тілліх. Для нього це був спосіб роз-
крити принцип теономії культури у специфічному зрізі відносин тео-
логії та філософії. Філософія і теологія співвіднесені у своїх сутнісних, 
атрибутивних ознаках як корелюючі між собою Запитування і Відпові-
ді. Так метод кореляції зближує філософію з теологією. Але ця близ-
кість не виключає й відмінностей та можливостей вільного розвитку 
кожної з цих сфер, бо теологія виражає глибинний рівень, сутність 
теономної філософії, сприймаючи який остання творить свої форми. 
Так Тілліх актуалізує «метод кореляції», прийом взаємозалежності, яка 
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може бути і «формальною» відповідністю, і «логічною» спільністю, та 
головне «реальним» взаємозв’язком. 

Тож скористаємось настановами визначного мислителя і спро-
буємо їх переосмислити. 

І тут одразу хочеться означити наступне. У здійсненні кореля-
ції, для її встановлення, необхідна присутність двох її частин, оскільки 
саме у від-стані, діа-стазисі та «розірваній свідомості» можливий шлях 
становлення. Інше обумовлює чітко виражене, отже в кореляції прису-
тні складники, які певним чином протиставлені один одному. Кореля-
тивна діада (назвемо її так) є формою діалектичного зв’язку з ознака-
ми антиномії. Але ж і класична антиномія кантівського типу ясно де-
монструє, що кожен з її складників обумовлює інший. Протиставлен-
ня, розрив, та чітке відокремлення, як розуміння власної специфіки, на 
тлі іншого складника – все це умови плідного корелюючого зв’язку 
феноменів. 

Приклади кореляції, які можна було зустріти в роботах того ж 
таки Тілліха, дають можливість для подальшого розвитку методу. Бо в 
нього діалектика кореляції має прояви не тільки в осмисленні проявів 
запитання та відповіді, а й зокрема у відношеннях феноменів індивіду-
альності та співучасті, свободи та долі, небуття та буття, конечного та 
безконечного. І ось що є важливим – ми бачимо, як другий член коре-
лятивної діади, опозиції звертає людину від обмеженого до безмежно-
го, від свавільного та хаотичного до спрямовуючого та структуруючо-
го, від часткового до загального. Тобто в кожній з корелятивних діад є 
складова, яка несе синтезуючу функцію відносно аналітичного розпо-
рошення протилежного члену умовного протиставлення. 

Цей момент прозоро можна розгорнути в стосунках філософії 
та теології, де теономна філософія отримує смисловий стрижень своїх 
пошуків, а теологія отримує приклади проблемних ситуацій, де поста-
ють неминучі питання.   

Та більше – обставини відносин філософії та теології є про-
явом ситуації участі релігійного складника в будь-якій сфері культури, 
обумовленості і духовних, і матеріальних культурних проявів релігій-
ною граничною зацікавленістю, інтересом як Inter-Esse, турботою про 
Буття та фундаментальною інтенцією до нього. 

Тож спробуємо перенести дану проблематику в одну з можли-
вих модифікацій  фундаментальної і вікопомної, архаїчної та все ж 
класичної пари Хаос – Порядок, а саме способом розкриття сенсів 
корелятивної діади плутанина – спрямування.  

Людська діяльність часто-густо має не тільки вигляд, а несе в 
собі внутрішні ознаки хаотичності, сумбуру, сум’яття, мішанини, по 
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суті плутанини. Разом з тим, діяльність як така була б неможливою, 
якби не присутні в ній сутнісні моменти та навіть скоріше принципи 
впорядковуючого налаштування, наміру, структурування, спрямування 
до мети, що дають згоду, співзвуччя та гармонізують особистість в дії. 

Схожий стан і процеси нескладно знайти і спостерігати не 
тільки в царинах діяльності і зокрема науковій, а й в колі знання, яке 
отримане і повинно бути сприйнятим (тими, хто навчається). В сучас-
ному стані кількісного зростання даних інформації, нечуваного в порі-
внянні з минулим, важко переоцінити роль орієнтирів для обрання та 
залучення складових освіти. Окрім цього, скажемо так, дослідник сти-
кається не тільки з проблемою осягнення спадщини минулого, а й 
повинен мати установки відбору фактів свого дослідження. 

Отже, головна форми корелятивної діади плутанина – спряму-
вання, в нашому випадку, – це «безсистемні дії та синтетична мета 
діяльності», та «інформація (набір фактів) – цілісне бачення знання». І, 
хоча й не хотілося б говорити, що корелятивна діада плутанина – 
спрямування точно відтворює стан відносин науки та філософії, втім 
багато що вказує на можливість такого розгляду. Наука, маючи колись 
надихаючі принципи оволодіння та піднесення людського до безмеж-
жя, отримала в сухому залишку ідею навіть не прогресу, а інновацій, 
дослівно «новоутворень». Сюхвилинний зиск майже поховав для нау-
ки горизонти людського здійснення. 

І от – як жива, дійсна культура надихається релігійним зміс-
том та теологія може спрямовувати філософію, сама філософія пови-
нна спрямовувати наукову діяльність, осягання знань та їх збудову. 
Тоді перший член корелятивної діади прийме в процесі взаємодії з 
другим іншу форму: безсистемні дії поступово стануть усвідомленим 
зібранням дій в світлі спрямовуючого фактору, а набір фактів, інфор-
мації отримує системність. В той же час друга складова корелятивної 
діади отримує своєрідне наповнення та підтвердження. 

Ясна річ, філософія не обмежена позитивними призначеннями 
лише в напрямку науки. Її сила більш могутня – вона може спрямову-
вати все в людині до людського. Філософія як синтетичне осмислення 
всього сущого може призводити до духовної цілісності. Але контекст 
нашого розгляду потребує розуміння корелятивної діади плутанина – 
спрямування у вигляді відносин науки та філософії. Бо наука в безкі-
нечному пориві просто до знань, часто-густо не має ані горизонтів, ані 
орієнтирів в шляху до цих горизонтів. Горизонти та орієнтири може 
дати і поки ще дає (незважаючи на постійно триваючі спроби примен-
шити значення філософії для науки та зменшити її частку в курсах 
підготовки здобувачів всіх рівнів освіти вчених від бакалаврів до док-



 56 

торів наук) філософія в своєму корелятивному зв’язку з наукою. Тож 
розглянемо детальніше складові корелятивної діади наукове знання 
(також діяльність) і філософію. 

Складові такого роду кореляції дві: перша – знаннєва, і друга – 
діяльнісна. Знаннєва, в свою чергу, має дві підскладові – інформаційну 
та логічну. Знаннєвий аспект кореляції демонструє свою ефективність 
як постійне зусилля організувати та систематизувати потік фактів і їх 
відображення за допомогою усвідомлення, розуміння та осмислення. 
Такий процес властивий кожній окремій науці та системному науко-
вому баченню світу, врешті світогляду. При цьому інформаційна під-
складова кореляції (яка є менш для нас важливою дістає своє оформ-
лення приблизно в такому вигляді, який мають статистичні таблиці, де 
одна частина даних знаходить свій відповідник в іншій (корелює з 
іншою). Логічний компонент (сутнісний за своєю роллю для знання) є 
проявом постійного динамічного дієвого обумовлення полюсів або 
крайнощів в самому знанні. Ми рухаємось до того, щоби розуміти ці 
полюси не як довільні абстракції, а бачити за їх різними формами зміст 
апроксимацій розрізненого та цілісного. 

Щодо діяльнісної складової кореляції. Вона за своєю суттю є 
реалізацією в людських діяннях взаємовідносин об’єднуючих тенден-
цій з одночасною пильною увагою до безкінечної різноманітності ко-
жного вчинку. Тут кореляція постає не лише синтезом, зведенням всіх 
кроків до одного напрямку руху, а й осмисленням кожного окремого 
діяння. Як в човниковому русі герменевтичного кола, ціле у вигляді 
цілеспрямованості організовує всі звершення до мети дій, а самі дії 
сповнюють виконання мети безмежним та невичерпним вмістом. Без-
умовно однією з форм вираження діяльнісної складової кореляції є 
пізнавальна форма. Так пізнання спрямовується до своєї мети і в світлі 
окресленої цілі віднаходяться, обираються та застосовуються окремі 
стратегії наукової діяльності. 

Таким чином, умовно маємо роди кореляції – знаннєвий та ді-
яльнісний. В першому виокремили інформаційний та логічний її види, 
в другому, дійсному роді, звернули увагу на пізнавальний вид. (Зрозу-
міло, що видів діяльнісної кореляції – безліч, як і форм самої діяльнос-
ті.) 

Безумовно існує зв’язок методу кореляції з синтетичним  ба-
ченням реальності та дійсності. Але кореляція не тільки збирає хаос 
розрізненого в ціле, а й має зворотній хід – перманентне збагачення 
цілого неосяжним можливим вмістом форм і способів діяльності та 
різнобарв’ям осмисленого фактажу.  
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Кореляція має свої безкрайні прояви в культурі людства. Саме 
завдяки їй платонізм вважав, що існує «не один раз по дві матері, а 
одна мати двічі» (Філіп Дік, Екзегеза). Саме корелятивним відношен-
ням можна описати зародження науки, яка виходить з християнського 
світогляду, бо світ є пізнаваним з причини божественного творіння. 
Світ створений – світ пізнаваний, а інтелігібельність світу походить з 
догмату творіння. Та врешті філософія, як знання та діяльність, прося-
кнута корелятивною систематикою, бо діє як синтетичне осмислення 
всього сущого, намагаючись вести до духовної цілісності.  

І підступатися до спроб усвідомлення людини без корелятив-
них діад було б так само складним. Бо як осмислити індивідуум та 
особистість, проблеми людини і суспільства: індивідуалізації та спів-
участі, усамітнення та комунікації. А також таїни сенсу життя, людсь-
ких смерті та безсмертя. 

Бо самі екзистенціали як категорії людського існування sui 
generis демонструють корелятивну дихотомічність. Екзистенційна 
присутність як кінцевість (скрутність) людини та повнота буття, як 
вибір і рішучість, як тривога та надія, як незавершеність людини та її 
інтенційність, як подолання та поклик. Трансцендування як вихід за 
межі обʼєктивуючих визначеностей та набуття самоінтеграції. Відчу-
ження як ще-не-буття та апроксимація ще-буття (паки-буття). 

Також метод реабілітує гуманістику в системі наукового знан-
ня. Слушна дефініція: «Я пропоную розуміти під наукою співвіднесе-
ну з визначеним предметом та сферою діяльності спробу розуміння та 
викладу, дослідження та вивчення» (К. Барт. Нарис догматики). Тому 
гуманістика в науці не відмова від науки, а переосмислення науки, 
наближення до людини останньої.  

Саме кореляція виявляє сенс фундаментальної інтенції (від 
Ніщо до Буття), граничну основу та її серйозність, важливість для 
людини, неперебутний зміст у мінливих формах, релігійний складник 
у конкретних різновидах діяльності людини та в різних царинах куль-
тури. 

Метод кореляції дає змогу побачити мету культурного існу-
вання, а також способи подолання хаотичного стану соціуму та егоїс-
тично забарвлених стосунків між людьми.  

Цей метод має перспективи використання і в сучасному нау-
ковому знанні. Метод кореляції – і метод навчання аспірантів, і метод 
наукової роботи вченого. В такому разі не постане питання про те, чи 
необхідне викладання філософії для майбутніх вчених, та й загалом у 
вищій освіті. 
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Отже, синтетично налаштована філософія дає два кроки коре-
ляції. Перший – в галузі освіти. Дані отримують єдність знання. Дру-
гий – це діяльність. Знаходиться мета діяльності, отримується відпо-
відь для чого вона здійснюється. 

Тож, метод кореляції – це не просто шлях пізнання або деши-
фровки культурної спадщини, а онтологічний шлях становлення люди-
ни у співвіднесеності з ідеалом. Головне – будь-яке наукове дослі-
дження повинно корелювати (мати на увазі) цілісний образ людини та 
її майбутнього. 
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УДК 130.12 
В.В. Кизима 
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РИСКИ НЕСОВМЕСТИМОСТИ И ИХ 
УСТРАНЕНИЕ   

 
В статье с позиции метафизики тотальности рассматрива-

ются проблемы несовместимости компонентов целостных систем. 
Риск таких ситуаций – неустойчивое состояние систем, их распад, 
утрата целостности. В центре внимания автора – поиск новых 
стратегий, ценностей, технологий, не разрушающих бытие совре-
менного человека. 

Ключевые слова: метафизика тотальности, методология ис-
следования целостности процессов научного, социального мира, кар-
тины вселенной, устойчивость системы, риски несовместимости 
компонентов системы.      

 
У статті з позиції метафізики тотальності розглядаються 

проблеми несумісності компонентів цілісних систем. Ризик таких 
ситуацій –  нестійкий стан систем, їх розпад, втрата цілісності. У 
центрі уваги автора – пошук нових стратегій, цінностей, технологій, 
що не руйнують буття сучасної людини.  

Ключові слова: метафізика тотальності, методологія дослі-
дження цілісності процесів наукового, соціального світу, картини 
всесвіту, стійкість системи, ризики несумісності компонентів сис-
теми.      

 
The article from the standpoint of metaphysics of totality addresses 

the problems of incompatibility of the components of complete systems. The 
risk of such situations is the unstable state of systems, their disintegration, 
loss of integrity. The author focuses on the search for new strategies, val-
ues, technologies that do not destroy the life of modern man. 

Key words: metaphysics of totality, methodology for studying the 
integrity of the processes of the scientific, social world, pictures of the uni-
verse, stability of the system, risks of incompatibility of system components.  

 
 
Несовместимость – ситуация, в которой разные компоненты, 
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явления, вещи не могут составлять целостность. Совместимость – 
когда такая целостность возможна. О рисках несовместимости мы 
говорим, когда ситуация не позволяет системе возвратиться к 
устойчивому  состоянию и поддерживать его, что неизбежно чревато  
утратой её целостности (распад семьи, кризис или распад страны…).  

Это важно и для каждого отдельного человека, например, 
когда говорят о несовместимых с его состоянием лекарствах, 
витаминах, пищи, групп крови, биоритмов, аллергии, половой 
несовместимости партнеров и др. А также, когда,  как следствие, 
человек заболевает вплоть до  критического состояния, ведущего к 
фатальной несовместимости в его организме жизненно важных 
процессов и органов, ведущей к его смерти. Подобно этому смена 
одной социальной системы другой является следствием назревшего 
переоформления в ней одного типа совместимости  другим, в той или 
иной форме (эволюционной, революционной). При этом возникает 
философский и, одновременно, практически важный  для человека 
вопрос: возможно ли управлять отношением совместимости и 
несовместимости и тем оптимально формировать необходимые и 
полезные  нам  вещи и явления  и эффективно устранять или вообще 
не допускать негативные? 

Аналогично этому, как можно (и можно ли вообще?) не 
допускать несовместимостей в жизни нашего организма, и, в конечном 
итоге, постоянно поддерживая жизнь человека как гармонию, 
устранить смерть человека?  Сегодня такая постановка вопроса не 
только возможна, но и назрела. Последние двадцать лет получила 
развитие метафизика тотальности (МТ) – учение об обновлениях и 
метаморфозах – универсальная концепция сохранения идентичности 
постоянно трансформирующихся сложных образований (единств 
разнообразий, тотальностей)1.  

МТ позволяет ставить и решать указанные вопросы, причём на 
всеобщем уровне. В метафизике тотальностей анализируются 
вопросы: 

                                                           
1 Её разработка ведётся в Лаборатории постнеклассических 

методологий при Центре гуманитарного образования Национальной 
академии наук Украины, результаты публикуются в двуязычном (рус-
ско-украинском) журнале «Totallogy-XXI. Постнекласичні досліджен-
ня. – Киев, ЦГО НАНУ”, к 2018 году вышло 34 номера журнала. Раз-
работка проблем тоталлогии вышла за пределы Лаборатории, осуще-
ствляется в  ландшафтоведении (Ю.Г.Тютюнник), антропологии 
(Л.В.Телиженко) и др. 
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– что   обеспечивает единство многообразия, т.е. целостность, 
и как им пользоваться? (проблема «фактора совместимости»). 

– почему не все совместимо друг с другом? 
– почему и когда совместимость перестает действовать 

(целостность распадается)? 
– каков механизм перехода от одного типа совместимости к 

другому (трансформаций, метаморфозов)? 
– что скрывается за тем, что совместимость соседствует с 

несовместимостью,  есть ли между ними связь в реальной жизни и 
если есть, то в чём состоит? 

Поиск ответов на эти вопросы существовал всегда, но под 
другими названиями. 

  Сопричастность (неоплатоник Прокл /5 век н.э./): рассматри-
вая иерархию универсума по аналогии с платоновским «Парменидом»: 
«Всё становящееся единым, становится единым,  в силу причастности 
единому, оно “причастно единому в том смысле, что претерпевает 
становление” единым» [1, с. 10]; Н. Кузанский (15 в.): когда каждая 
вещь стремится сохранить своё существование, «она совершает это 
сопричастно с другими предметами: например, нога не только полезна 
самой себе, но и для глаза, для рук, тела, для всего человека, потому 
что служит для передвижения» [2, с. 67]. 

Совозможность (Лейбниц /17-18 вв./): «не все возможные ви-
ды совозможны во вселенной как бы велика она ни была, и это относи-
тся  не только к вещам, которые находятся вместе в одно и то же вре-
мя, но даже и ко всему следованию вещей…» [3, с. 309]. 

Консубстанциальность (П. Флоренский /19-20 вв./): 
онтологически все существа тесно связаны внутренне. На этой основе 
объяснялись такие тонкие коммуникативные механизмы, как симпатия, 
любовь, интуиция и др.  

Взаимная координация: интуитивист Н. Лосский (19-20 вв.)  
утверждал, что миры  «“взаимно координируются до такой  степени”, 
что это обеспечивает возможность непосредственного, интимного 
общения» [4, с. 326] (курсив – В. К.). Как пишет он же в другой работе: 
индивидуально я  «связан со всеми существами всего мира путём ко-
ординации с ними» [5, с. 160]. 

О том, что фактор совместимости должен быть, 
свидетельствует реальность, а именно, тот факт, что  мир 
определённым образом квантован. В  царстве известных нам 
животных и растительных организмов, а также  в человеческом 
социуме отсутствуют непрерывные переходы от одних целостных 
форм к другим, мы живём в мире вещей и границ между ними, и 
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каждая устойчивая вещь как сохраняющееся целое есть свидетельство 
действия в ней фактора совместимости. А отсутствие между ними 
самостоятельных дискретных переходных форм свидетельствует об 
отсутствии в этом переходном состоянии внутренней  совместимости 
его компонентов, вследствие чего оно может существовать только в 
виде  тех или иных процессов. 

Между вещами действует запрет на совместимость (некое 
«правило несовместимости»). То же имеет место, когда совокупность 
целостных вещей сама не образует целостность и устойчивость. Эта 
совокупность может существовать как хаос или переходные формы в 
виде разнообразных процессов и меняющихся (короткоживущих или 
перетекающих в другие) форм. Поэтому  несовместимость реально  
существует, как переход, процесс, движение, активность.   

Переходные процессы могут приводить к оформлению 
целостности, поэтому не только совместимость может переходить 
к несовместимости, а и несовместимость в виде хаоса и 
беспорядка может приводить к совместимости, т.е. к 
целостности и упорядоченности (есть не только хаотизация и 2-е 
начало термодинамики, а и синергийные процессы самоорганизации, 
рассматриваемые синергетикой). 

Актуальность решения проблемы совместимости и 
несовместимости 

Примеры рисков из современной практики 
Проблема 1. Сегодня опасность представляют 

конвергирующие нано-био-инфо-когно- (NBIC-)  технологии. Они 
фактически претендуют на игнорирование правила 
несовместимости. Конвергенция нано-био-инфо-когно-технологий 
создаёт большие возможности во всех сферах жизни общества, вплоть 
до того, что «могут быть искусственно созданы неизвестные ранее 
продукты и технологии, способные радикально изменить жизнь всего 
человеческого сообщества» [см.: 6]. Речь идёт об изготовлении 
неизвестных материалов с заданными свойствами и «невидимых 
машин» (наномашин), о «ремонте» человеческого тела, преодолении 
отторжения донорских органов  и продлении жизни человека на 
неопределённо долгое время, а также о многом другом. Затрагивая 
сущность человеческого бытия и социума, эта ситуация требует не 
только полидисциплинарного и трансдисциплинарного, а и 
метафизического анализа. 

Фактически, приходится говорить о надвигающихся новых 
условиях и способе жизни человека и общества, базирующихся не на 
привычном  макроскопическом веществе, а на нано-субстанции, 
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способной порождать качественно иное вещество. Это чревато не 
просто большими рисками, а и фундаментальной опасностью, 
поскольку создаётся ситуация возможной несовместимости 
макроструктуры человеческого тела, а также социальной жизни, 
естественным образом сформировавшихся в соответствии со 
структурой остального мира, с ранее отсутствовавшим искусственно 
создаваемым сегодня наномиром. Ведь не случайно таблица 
Менделеева содержит именно такие химические элементы, а не другие 
(например, которые собираются создавать сегодня), а попытки синтеза 
новых элементов в таблице Менделеева, хотя и ведут к открытию 
таких элементов, но они оказываются очень короткоживущими.    

Сегодня обостряется проблема управления не только 
нанопроцессами, а и непрерывно трансформирующимся обществом, в 
котором устойчивые, т.е. связанные с внутренней совместимостью 
социальные образования и общности становятся всё более редкими и 
весь социальный процесс движется в распадающуюся неизвестность. 
Для того, чтобы быть готовым к её решению, уже сегодня должны 
быть созданы специфические «организмические технологии», 
способные удерживать ситуацию под контролем, выяснены параметры 
и цели организмического управления, а для начала – решён вопрос о 
том, возможно ли вообще решение такой задачи, пусть даже сначала и 
в самом общем виде? 

Что касается конвергирующих технологий, то уже сегодня 
следует выяснить, можно ли для предотвращения необратимых и 
катастрофических последствий их развития выдвинуть какие-то 
ограничения по отношению к «наноиндустрии» и упорядочить её 
стихийное развитие, и если да, то на каких принципах эти ограничения 
должны базироваться? 

Проблема 2. Коллайдер. Большой адронный коллайдер – 
наиболее мощный из существующих ускоритель заряженных частиц 
(протонов и тяжёлых ионов) на встречных пучках недалеко от Женевы 
для изучения результатов их соударений. Длина кольца ускорителя 
более 25 км. Участвует в каждом эксперименте 10 000 учёных из более 
100 стран. 

Главная проблема, которую он призван решить, – помочь 
разобраться с сущностью гравитации, поскольку две основные 
позиции по данному вопросу (общая теория относительности А. 
Эйнштейна, описывающая гравитационное взаимодействие, и т.н. 
«стандартная модель», объединяющая остальные три известные 
фундаментальные взаимодействия – сильное, слабое, 
электромагнитное) остаются несогласованными из-за трудностей с 
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созданием теории квантовой гравитации. Задача стоит – создать 
единую теорию, объединяющую все четыре типа взаимодействий. 
Существующие варианты многочисленны (теория суперструн, 
супергравитации, петлевой квантовой гравитации и др.), но ни один не 
имеет экспериментального подтверждения из-за недостаточных 
энергий существующих ускорителей. Возможно изучение ядерных 
взаимодействий при сверхвысоких энергиях. 

При этом обсуждаются опасности рождения 
микроскопических чёрных дыр, способных затем через цепную 
реакцию захватить окружающую материю, а также угроза 
возникновения страпелек. Страпелька – гипотетический объект, 
состоящий из «странной материи». Последняя рассматривается как 
кандидат на  роль «тёмной материи». Угроза страпелек в том, что 
гипотетически они способны преобразовать в страпельки всю 
материю Вселенной [7]. Кто знает, может мы не получаем сигналы 
из космоса в ответ на свои послания потому, что на каком-то этапе 
развития иных цивилизаций они строят подобные ускорители, ведущие 
цивилизацию к самоуничтожению.   

Проблема 3. Проблема глобализации. Она требует более 
непосредственного решения, причём как в социальном, так и 
индивидуальном планах, и  не только в материально-экономической 
жизни, а и в связи с порождением хаоса новых смыслов и ценностей и 
кризисом духовных скреп отдельных обществ. Суть проблемы: могут 
ли быть совместимы разные культуры, религии, этносы и нации, 
возможно ли, и если возможно, то как именно единство многообразия 
мирового сообщества, его реальная целостность, если существует 
указанное правило запрета? 

Всё упирается в выяснение сути указанного правила 
совместимости-несовместимости. 

Подходы к решению 
Подходы к решению были намечены в предыдущих 

публикациях автора [см.: 8]. Здесь мы даём сами решения. 
Запретительный подход.  
Проблема адаптации нано-био-инфо-кого-технологий 

напоминает вопрос о соотношении естественного мира и 
искусственного, создаваемого человеком. В истории философии не раз 
обсуждалась проблема естественного и искусственного, но указанные 
вопросы не получили разрешения, были сформулированы только 
некоторые общие положения, запрещающие нарушение мирового 
порядка (даосский принцип у-вэй (недеяния, мир – священный сосуд, 
которым нельзя манипулировать, иначе – неудача); схожие 
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древнегреческие положения о необходимости соблюдения меры 
(«ничего сверх меры» – 7 мудрецов, в т.ч. Анахарсис: «виноградная 
лоза приносит три грозди: гроздь наслаждения, гроздь опьянения и 
гроздь омерзения»); принцип «благоговения перед жизнью» А. 
Швейцера (всё, что одухотворяет жизнь – добро, что нарушает – зло). 

Подобные общие запретительные установки, основанные на 
тезисе нерушимости якобы всегда устойчивого мира, не 
вписываются в наш динамичный век. Если исходить из них, развитие 
NBIC-технологий и их конкретных проектов и интенций, типа  
трансгуманистического стремления дать человеку бессмертие, с самого 
начала должны быть объявлены вне закона. Очевидно, что это 
невозможно. 

Позитивное решение. 
В сегодняшней ситуации наиболее близка к решению 

обсуждаемой проблемы метафизика тотальности (тоталлогия). 
Она исходит из общей задачи – анализа феномена единства 
многообразия.   

Под тотальностями понимаются любые развёртывающиеся в 
себе, но сохраняющие себя единства многообразия, в которых могут 
меняться не только отношения между компонентами, а и сами 
компоненты. Поэтому тотальность не тождественна системе, 
структуре, сети, но она содержит в себе все эти возможности. 
Практики конвергирующих технологий вполне могут рассматриваться 
как процессы тоталогенеза и изучаться с позиций тоталлогии. 

Несмотря на сложность тотальностей для познания2, 
тоталлогические исследования позволили выявить, что действительно 
не всякие единства многообразия могут сохранять свою 
идентичность в трансформациях и выживать, а значит на самом 
деле существуют указанные выше запреты не только для статичных 
и устойчивых систем, а и для процессов. Соблюдение этих запретов 
только и способно сделать тоталогенез оптимальным и безопасным. 
В то же время, как оказалось, эти запреты имеют настолько общий 
характер, что позволяют осуществляться радикальным 
качественным преобразованиям и метаморфозам в самых разных 
областях (как это имело место, например, в выдержавших испытания 
временем обществах, языках, видах животных и т.д.). Другие же 

                                                           
2 Н. Кузанский писал: «Кто способен подняться до такой вы-

соты, чтобы увидеть в … единстве различие и в различии единство? 
Подобное соединение будет превосходить всякое понимание» [9, с. 
103]. 
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явления, где указанные запреты нарушались, утратили идентичность и 
исчезли из исторического процесса. 

Отмеченные запреты-требования выступают как 
специфический «фактор сохранения идентичности», ответственный 
за сохранение внутреннего соответствия компонентов одних форм 
(несмотря на их сложность и высокую динамику преобразований 
содержания) и разрушение других, даже несмотря на их 
относительную простоту и внешнюю устойчивость. Такой фактор 
получил в метафизике тотальности название сизигийного или просто 
– сизигии. Он является универсальным, поскольку не ограничивается 
дополнительными требованиями; фактически сизигия выступает как 
атрибут бытия. 

Понятие сизигии (от греч. syzygia – парное сопряжение, 
сочетание) – одно из давно используемых в философии и теологии 
(гностики-валентиниане, В.С. Соловьёв и др.), в психологии (К. Юнг), 
в астрономии и других областях для обозначения тенденции и 
результатов усоответствливания. Гностиками «сизигии» понимались 
как сопряжения эонов плеромы (полноты бытия).  

Общий смысл сизигийного требования состоит в том, что всё 
вновь появляющееся в мире должно соответствовать миру, иначе 
оно оказывается нежизнеспособным, не-возможным.  Это не означает 
требования неизменности мира. Но изменения могут вести к 
нарушению существующего соответствия. Действие сизигийного 
требования состоит в том, что при нарушении сизигии мир 
перестраивается до нового сизигийного состояния и фактически 
этот процесс идёт непрестанно. Получается, что связанные с 
нарушением сизигийного оптимума изменения и переходные 
процессы, нарушающие соответствия сами означают переход к новой 
форме соответствий, сизигийности. 

Сизигия означает универсальную тенденцию к 
усоответствливанию, гармонизации форм бытия через 
естественное переоформление характера единства и многообразия. 
Сам процесс переоформления в общем виде предстаёт как сопряжение 
процессов плюрализации субстанциального и субстанциализации 
нарастающего плюрального. Если сказать чётче, – это механизм со-
репрезентации, осуществляющийся в виде никогда не 
прекращающегося взаимного представления компонентов бытия друг 
в друге, всего во всём, несмотря на то, что эти компоненты могут 
существенно меняться, вплоть до субстратных их превращений. 
Поэтому можно ещё сказать, что  любая вещь всегда пребывает в 
движении репрезентационного согласования, усоответствливания 
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себя с миром и мира с собой, причём, как уже отмечалось, это 
согласование, в общем случае, может иметь вид метаморфозов, в 
которых меняется и вещь и мир. 

Относительно конвергирующих технологий можно сказать, – 
и в этом и состоит проблема конвергирующих технологий, – что, 
создавая сегодня нановещества, которых нет в природе, мы рискуем 
создать нечто не-совозможное, не-совместимое с природой, и тем 
самым заложить мину огромной разрушительной силы в свой 
человеческий мир, который начнёт переоформляться (в 
соответствии с  универсальным сизигийным правилом), игнорируя 
наши несизигийные действия, например, соответствующие 
императиву «победа над конкурентом и прибыль любой ценой!» 
(Ещё Анахарсис говорил: «рынок – это место, нарочно назначенное, 
чтобы обманывать и обкрадывать друг друга»).     

Вывод один – наши действия должны быть сизигийными, 
чтобы в инновациях  не было произвола, а была гармония с миром. 
Для этого нужно понять, какое операциональное содержание следует 
вкладывать в это требование?      

Базовое значение 
принципа онтико-онтологической дуальности 

За счёт чего возможно сизигийное движение? В метафизике 
тотальности решение этого вопроса пошло по пути принятия 
принципа онтико-онтологической дуальности явлений (вещей, 
людей), всего бытия. Любая вещь дуальна в том смысле, что она 
существует в своей онтической самости автономно, локально и 
неповторимо, и, одновременно, как часть бесконечно разнообразных и 
структурированных условий, т.е. нелокально, едино с бытием, 
онтологично. Так, человек онтичен как неповторимый индивид, но 
онтологичен как биологический вид, член социальной группы, часть 
природы. 

Пример устойчивой иерархии (холархии) Артура Кестлера в 
работе «Общие свойства открытых иерархических систем» [10]. 
Организм – многоуровневая иерархия субцелостных образований, 
разветвляющихся на субцелостности низшего порядка. 
Субцелостности на любом уровне иерархии называются холонами. 
Фонемы, морфемы, слова, фразы – лингвистические холоны, 
индивиды, семьи, племена, нации – социальные холоны). Т.е. каждая 
форма иерархии уровней онтична на высшем уровне иерархии как 
единичная и неповторимая  и онтологична по отношению к низшему, 
как его часть. Эта дихотомия имеет место на любом уровне и названа 
Кестлером «Янус-эффектом» или принципом Януса. 
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Сизигийность рассматривается в метафизике тотальности 
как характеристика отношений онтического и онтологического 
моментов в вещи. Вещи, как онтические, создают разнообразие 
видимого, явного мира вещей и их отношений (генерологию, 
упорядоченность бытия). А как онтологические – есть проявления 
его субстанциального единства и взаимного субстанциального 
«родства», являются частями разных неявных, нечувственных 
онтологий – парсами (человек – часть семьи, работы, города, страны, 
социума, космоса). 

В своём субстанциальном «родстве» и многообразии вещи 
образуют разноонтологические серии (семью, работу, город, 
общество), компоненты которых предполагают друг друга в едином 
поле  их общих онтологических субстанций (свои серии – семья, город, 
страна, социум, космос). В отличие от генерологического порядка, 
парсические влияния играют роль условий, как поддерживающих 
порядок, так и способных  разрушать его изнутри. Всё зависит от их 
(генерологического порядка и парсических влияний) соотношения.  
Сизигия это и есть характеристика оптимальности или 
неоптимальности этого pg-соотношения. Оптимальность означает 
органичность и полноту  pg-отношения, его целостное единство. А 
неоптимальность сизигии ведёт к деструктивным процессам в 
генерологии, к нарастанию хаоса. Этот хаос и может служить мерой 
парсической активности. 

Критерий оптимальной сизигийности 
В тоталлогии не только введено понятие сизигии, а и указана 

сущность и даже численное значение сизигийных требований, 
нарушение которых ведёт целостность к распаду [подр. см.: 11]. Они 
могут быть полезными для выработки соответствующих принципов 
оптимальной реализации возможностей, в том числе конвергирующих 
технологий и процессов глобализации. Каждая генерология связана со 
своей серией вещей и характеризуется своей упорядоченностью, а 
также с соответствующим парсическим полем, образуемым её 
внутренними и внешними условиями. 

Параметр онтической упорядоченности генерологии Ng 
называется генерологическим (от лат. genero – порождать, создавать), а 
параметр влияния скрытой онтологической парсики, т.е.  хаотичности 
(энтропии)  Np – парсическим  (от лат. рars – часть). 

Метафизика тотальности рассматривает вопрос не только о 
мере, а и о критерии оптимальности сизигии, а также, о путях 
обеспечения оптимума сизигийного параметра в деятельности 
человека. Из сказанного выше следует, что мера сизигийности S 
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какого-либо целостного образования может рассматриваться как 
соотношение меры порядка данного образования как 
генерологического к мере его парсической хаотичности:  S= Ng/ Np.  

Важно, что поскольку на данное отношение не накладывается 
дополнительных ограничений, кроме онтико-онтологической 
(парсически-генерологической) дуальности, которая носит всеобщий 
характер, численное значение оптимальной сизигии имеет 
универсальный характер. Поэтому его можно определить, использовав 
любую конкретную ситуацию, где Ng и Np могут быть однозначно 
определены на практике. Например, К. Шеннон и Е.А. Седов 
исследовали структуру прошедших отбор временем, т.е. оптимальных 
в своей устойчивости текстов и определили, что «организованная» и 
«хаотичная» их части составляют соответственно 80% и 20%. В таком 
случае Sopt=Ng/Np=80%/20%=4. Здесь 20% – реальная энтропия 
текста, 80% – структурная информация, содержащаяся в тексте [12]. 
Если отталкиваться от этих данных, то следует признать, что 
универсальное оптимальное значение сизигии для всех конкретных 
случаев тотальностей примерно равно четырём.  

Значение данного вывода трудно переоценить, поскольку он 
может применяться к анализу любой ситуации единства многообразия 
(тотальности), и судить о степени со-возможности или не со-
возможности (сизигийности) её компонентов (например, для 
выяснения оптимального отношения государственной и частной 
собственности в экономике конкретной страны), т.е. целесообразности 
или нецелесообразности и опасности попыток создавать такую 
целостность. Данный критерий вполне применим как 
ограничительный фактор и к практике нанотехнологий, указывая 
использование каких технологий в том или ином конкретном случае 
окажется полезным и не несущим негативных последствий, а в каком 
станет разорительным и опасным, а возможно и катастрофическим. 

Тоталлогическая методология может быть применена не 
только для анализа определённого целостного состояния, она 
позволяет также контролировать сизигийность сложного процесса 
наслоения этапов развития и формирования морфологического 
строения развивающейся целостности в ходе тоталогенеза (рост 
дерева, метаморфозы общества, индивидуальное развитие человека, 
структуризация социальной общности или природных эволюций и 
т.д.). И в данном случае она непосредственно применима к 
социальным процессам, в том числе к проблеме глобализации. 
Связанные с этим процессы упорядочения и дезорганизации 
рассматриваются в тоталлогии как  парсически-генерологические (pg-) 
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преобразования. В этих ситуациях предлагается использовать 
дополнительный, т.н. интегральный показатель сизигийности.   

Главная его идея состоит в том, что при развитии сложной 
морфологии и стратиграфии  объекта его оптимальная сизигийность  
отражается на его архитектонике, поэтому сам вид данной 
архитектоники может служить искомым индикатором сизигийности 
или несизигийности для хода последующих событий. В качестве 
численного значения интегрального показателя сизигийности в этом 
случае можно взять оптимальное отношение общего размера объекта 
к размерам различных его частей. Обосновывается,  что указанным 
интегральным параметром сизигийности может служить значение 
золотого сечения и производные от него параметры. Этот вывод уже 
с успехом использовался на практике при оценке связи 
структурирования экономики Украины и оптимизации её развития 
(И.В. Крючкова). В тоталлогии также рассмотрены  особенности 
сизигийного управления  в ходе включенности в процесс человека [см.: 
13, с. 169-176]. 

Смысл сизигийной оптимальности 
В метафизике тотальности исследуется также смысл 

оптимальности параметров сизигийности. На основе работ В.И. 
Акунова и других авторов обосновывается, что в общем случае 
оптимум сизигийности означает устойчивое состояние минимума 
затрат субстрата, энергии и информации онтической формы на 
переработку ею единицы внешних (онтологических) потоков.  Или 
иначе, субстанциальная основа, из которой рождается  онтическая 
форма, принимает в этом случае такое субстратное состояние, 
которое позволяет этой форме ассимилировать максимум 
онтологических потоков (как это имеет место, например, в явлении 
филлотаксиса в растениях). 

Отсюда же можно сделать  также фундаментальный 
метафизический вывод – о том, что субстрат, энергия, информация 
(триада СЭИ) есть универсальные детерминанты Бытия, всегда 
присутствующие и подвижные в своем единстве, а Бытие есть 
многообразие форм проявления этого единства, находящееся в 
непрестанных и бесконечно разнообразных  СЭИ-трансформациях, 
обеспечивающих всю полноту конкретики бытия. Бытие бытийствует в 
многообразии своих форм (сохраняя единство их многообразия 
несмотря на их превращения и трансформации) как постоянное 
изменение отношений трёх универсальных атрибутов – субстрата, 
энергии и информации, всегда сизигийно соответствующих друг другу 
в своём качественно меняющемся единстве. 
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Субстрат, энергия, информация не существуют в разрозненном 
виде и не исчезают, а лишь преобразуются в оптимально-сизигийных 
отношениях (золотого сечения и Sopt=4).  Мир является не только 
единым, а и квантованным, т.е. разделенным на определенные серии 
относительно устойчивых объектов. Эта дискретная картина не 
является случайной, она указывает на подчиненность мира 
сизигийным требованиям, которым человек должен следовать в своей 
жизнедеятельности, если он хочет не только достигать цели, а и 
обеспечивать дальнейшую гармонию с бытием. 

Все ситуации, которые не удовлетворяют рассмотренным 
требованиям, носят нестабильный характер и утрачивают свою 
идентичность, переходят в неопределённое парсически-
генерологическое состояние (меоническое). В этом состоит 
истинный смысл упоминавшегося ранее «правила запрета». Нано-
технологии и нано-новации, равно как и другая деятельность человека, 
например, архитектурно-градостроительные новшества в исторической 
части старого города, чтобы быть успешными, должны исходить из 
сизигийных позиций.      

Указанные общие выводы могут служить методологической 
базой, отталкиваясь от которой можно разрабатывать методики 
расчета допустимых и безопасных технологических проектов, 
осуществление которых не будет находиться в противоречии с 
естественной природной, социальной и антропологической средой и 
самим человеком. Эти  положения являются истинной точкой роста 
новых стратегий и ценностей. 

Сизигийность, творчество, управление 
Несмотря на наличие сизигийного «правила запрета» 

Sopt=Ng/Np=4, наша деятельность, в том числе связанная с NBIC-
технологиями, не обречена вращаться в поле воспроизведения одного и 
того же и не является фатально предопределённой схемой пусть и 
разнообразных, но заданных раз навсегда сюжетов «запретительного» 
характера. Это связано с тем, что создающие парсику условия весьма 
разнообразны и можно поддерживать сизигийность разных ситуаций 
за счёт вариаций соотношения данных условий. В общем случае 
условия есть внутренние (в рамках генерологии за счет pg-
двойственности компонентов этой генерологии) и внешние по 
отношению к генерологии. Поэтому мера парсической хаотичности 
может быть представлена как их сумма:  Np=Np1+Np2. А если 
вспомнить, что внешняя парсика сама структурирована в соответствии 
со структурированностью внешних условий (например, условия 
человека складываются из семейных, производственных, городских, 
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общесоциальных, природно-ландшафтных, биологических, 
физических, химических, влияний космических излучений и полей и 
т.д.), то Np2 в свою очередь может быть представлена как сумма 
разных Np. 

В таком случае Np=Np1+N, где  - 1, 2, 3, 4 и т.д. до 
бесконечности, а общая формула сизигийности имеет вид: S= Ng/ 
(Np1+N).  

В зависимости от наших генерологических задач, меняя 
значение  Ng,  можно через целенаправленное варьирование влияний 
разных условий в N и их показателей, поддерживать сизигию на 
оптимальном уровне. Это и открывает возможность творчества в 
соответствии с сизигийным правилом, а не вопреки ему.  А само 
планирование наилучших для человека комбинаций условий и 
обеспечение их необходимых парсических влияний задаёт истинно 
сизигийную технологию управления. 

Сизигийность Бытия 
Экстраполируя рассмотренное сизигийное соответствие на 

бытие в целом как на мировую тотальность, можно попытаться 
объяснить картину вселенной, которую даёт современная космология. 

Мы исходим из того, что любая тотальность состоит из 
устойчивых монадно-генерологических образований, выполняющих 
роль субстрата, из парсических влияний, имеющих место внутри 
генерологий и идущих по отношению к ним извне, и несущих 
информацию о субстрате в пределах самих генерологий и об 
остальных субстратах, внешних по отношению к ним.   А также, из 
неопределённого в парсически-генерологическом смысле, т.е. 
неустойчивого и субстанциального по отношению к генерологии и 
парсике  меонического фона, который не оформлен субстратно и 
парсически, проявляется только как движение, несущее энергию в 
форме не имеющих покоя разнообразных субстратных волн и полей. 
Последние рождаются из парсически-генерологических 
нестабильностей и влияют как внешним образом на монады и 
генерологические отношения (субстратная энергия), так и 
внутренним образом как парсические влияния (организующая или 
дезорганизующая энергия, связанная с информационными процессами). 
Субстратная энергия выступает как силовое внешнее причинное 
действие на компоненты-монады генерологий, информационная – как 
внутреннее парсическое влияние условий на эти же монады. 

Сизигийность существует в форме причинно-
кондициональной самодетерминации, где причинные онтические 
действия монад друг на друга, нарушающие стабильность ситуации, 
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порождают одновременно парсические кондициональные влияния в 
виде субстанциальных меонических волн и полей, несущих информацию 
о происшедшей нестабильности, и оказывающих обратное влияние на 
исходную нестабильность, либо возвращая её изменением 
кондициональных условий в стабильное состояние, либо усиливая её и 
разрушая прежнюю монадно-генерологическую упорядоченность за 
счёт тех же изменений влияний условий и тем устанавливая 
сизигийный порядок, соответствующий всей ситуации.     

Согласно данным современной космологии вся известная нам 
вселенная состоит из трёх компонентов. Это: 1) известный нам 
субстрат в виде вещества – межзвездного газа, планет, звёзд, галактик 
и т.д. (4%); 2) т. н. «тёмная материя» (22%), способная собираться в 
сгустки и участвовать в гравитационном взаимодействии с обычной 
материей; 3) т.н. «тёмная энергия» (74%), равномерно «размытая» во 
вселенной, противостоящая гравитации (свойство антигравитации) и 
вызывающая ускорение расширения вселенной. Возможно, эту роль 
играет космический вакуум, поскольку плотность энергии вакуума не 
изменяется при расширении вселенной, что можно трактовать как 
отрицательное давление вакуума. 

Представляется, что «обычная материя» (1) может 
рассматриваться как  вещественный субстрат (С), «тёмная материя» (2)  
как несущая информацию парсика (И), а «тёмная энергия» (3) как 
вездесущее (субстанциальное) меоническое состояние, связанное с 
энергетическими процессами (Э), касающимися как вещества (С), так 
и информации (И). Тогда механизм СЭИ-преобразований, выясненный 
для тотальности вообще, может прилагаться и к вселенной. В 
частности, процентные параметры роли каждого компонента 
вселенной также могут рассматриваться как универсальные, 
подобно параметром сизигийности и золотого сечения. А приведение 
их во взаимное соответствие может привести к новым 
фундаментальным открытиям в понимании мироздания через 
уточнение сути «тёмной материи» и «тёмной энергии». 
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ГОМОГЕННЫЙ КАПИТАЛИЗМ  
И ГЛОБАЛЬНАЯ ИНТЕГРАТИВНОСТЬ     

ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  
 

В статье на основе социально-философского анализа концеп-
туальных путей развития современного общества, развивавшихся в 
рамках исторического противостояния капиталистической и социа-
листической систем, обосновывается понимание вариативности 
процессов глобализации, онтологически обусловленных гомогенизацией 
капитализма. Рассмотрены вопросы трансформаций современного 
капитализма в условиях формирования тотальной унифицированнос-
ти глобального мира и глобальной интегративности.  

Ключевые слова: глобализация, дивергенция, капитализм, кон-
вергенция, общественная система, социализм, тотальность.      

 
У статті на основі соціально-філософського аналізу шляхів 

розвитку сучасного суспільства, що розвивались в рамках історичного 
протистояння капіталістичної та соціалістичної систем, обґрунто-
вується розуміння варіативності процесів глобалізації, онтологічно 
обумовлених гомогенізацією капіталізму. Розглянуто питання транс-
формацій сучасного капіталізму в умовах формування тотальної уні-
фікованості глобального світу та глобальної інтегративності.  

Ключові слова: глобалізація, дивергенція, капіталізм, конвер-
генція, соціалізм, суспільна система, тотальність.      

 
In the article, based on the social and philosophical analysis of the 

modern society development conceptual ways, that forming within the his-
torical opposition of capitalist and socialist systems, the understanding of 
the globalization processes variability, that ontologically conditioned by the 
homogenization of capitalism, is substantiating. The questions of modern 
capitalism transformations in conditions of the global world total unifica-
tion and global integration formation are considering.  

Key words: globalization, divergence, capitalism, convergence, so-
cialism, public system, totality.  
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Тотальность бытия как результат интегрального объединения 
разрозненных элементов мира сталкивается с принципиальной нере-
шённостью существующих проблем общественного развития, связан-
ных, далеко не в последнюю очередь, с антагонистическим противос-
тоянием уже не столько капитализма и социализма, потерявшего в 
историческом процессе свою актуальность, сколько с противостояни-
ем национально-особенного и глобально-унифицированного. Однако 
для понимания сущности противостояния последних необходим ана-
лиз теоретических предпосылок, формирующих основу обоснования 
концепций глобальной интегративности и унификации глобального 
мира, как единственной возможности развития общества. 

Длительное противостояние капиталистической и социалисти-
ческой систем общественных отношений стало одним из основных 
факторов появления теорий, предлагавших решение проблемы пре-
одоления существенных противоречий между этими общественно-
экономическими формациями. Диалог между капитализмом и социа-
лизмом, диктовавшийся объективной необходимостью, обуславливал 
появление идеи конвергенции ряда социальных, политических, эконо-
мических факторов развития общества. Основной этой идеи можно 
считать реальное понимание и восприятие угроз не только техноген-
ной катастрофы или гибели человеческой цивилизации, но необходи-
мость построения будущего с учётом всех имеющихся идеологий об-
щественного развития. Вариант, предложенный теорией конвергенции, 
предполагал наличие сходства капитализма и социализма, несмотря на 
общественно-политическое и идеологическое противостояние систем. 
Именно на основе предполагаемого сходства этих противостоящих 
друг другу систем, причём усматривался определенный прогресс в 
накоплении сходных черт, утверждалась возможность конвергенции 
капитализма и социализма. Но полная сходимость, как неразличимость 
целого, данного в единстве своих сущностных оснований, должна 
рассматриваться с точки зрения предельного случая накопления сход-
ных черт, признаков, свойств. Даже максимальное накопление схожес-
ти не в силах изменить сущности, определяющей возможность полной 
сходимости систем, когда каждая система перестаёт фактически суще-
ствовать как таковая, приобретая неразличимость другой системы, и 
сохраняя одновременно качественно иные характеристики и парамет-
ры, отличающие её от противостоящей системы. Возникает ситуация 
углубления взаимодействия между системами, осуществляемого на 
различных по масштабу уровнях, принятие опыта решения важных 
проблем, минимизации последствий кризисов – опыта, формирующего 
качественно новые условия нормативности для основных принципов 
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регуляции развития системы. Хотя универсализация норм при этом, в 
отличие от универсализации как таковой, не означает изменения сущ-
ностных основ функционирования той или иной системы.  

Универсализация в рамках теории конвергенции предполагает 
стирание различий между системами, поскольку основой развития 
этих систем оказывается их взаимное сближение и слияние в единую 
систему. Но вопрос о самой возможности такого постепенного качест-
венного перехода системы, когда она полностью теряет собственную 
единичную уникальность, приобретая не просто черты и характерис-
тики другой системы, но преобразуется в эту саму систему, становится 
ею, является принципиально не решённым. Единая система «смешан-
ного» типа, на образовании которой настаивает теория конвергенции, 
представляющая собой результат полного слияния двух систем, пред-
полагает необходимое стирание уникального одной из систем. Как 
следствие, либо система полностью перестаёт существовать в своей 
целостности, становясь частью другой системы; либо возникает синк-
ретическая система, в которой обе системы пытаются сохранить свои 
существенные свойства, оставаясь на деле в рамках неполноценного 
единства некоего искусственного целого – системы «смешанного» 
типа. В таком случае возникает закономерный вопрос о самой возмож-
ности стирания принципиальных различий капиталистической и соци-
алистической систем, соответствующих общественно-экономических 
формаций, их общественно-политических и идеологических основа-
ний в процессе эволюционного развития общества. Подобный «эволю-
ционизм» сводит конвергенцию к социальной унификации, привлекая 
своим отношением к интеллектуализму в политической экономии. 
Методологически такой принцип приближает политическую эконо-
мию и экономическую теорию к футурологии, поскольку эволюцион-
ный ноосферизм с его концептуальным принципом аморализации об-
щества приводит к растворению экономической проблематики в соци-
альной, к превращению экономической теории в абстрактно-
теоретическую систему анализа глобальных проблем человечества 
вообще.  

С точки зрения политической экономии полное слияние капи-
талистической и социалистической систем в том виде, в котором такое 
слияние представлено в рамках теории конвергенции, фактически 
невозможно. Одна из систем необходимо должна быть разрушена, 
лишена своей сущностной основы, что позволит другой системе по-
глотить разрозненные и ничем не удерживаемые элементы, и, вобрав в 
себя, воспроизвести собственное подобие. Иначе антагонизм форм 
собственности на средства производства, являющиеся основной, сущ-
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ностной основой капиталистической и социалистической систем, не 
может быть снят. Возникает проблема «нетипичности» системы, в 
которой предполагается сама возможность стирания принципиальных 
различий между системами и их дальнейшее на этой основе слияние, 
сохраняющая, однако, основополагающий принцип антагонистическо-
го противостояния данной конкретной системы с другими системами. 
Решение этого вопроса связано с отходом от ориентации, присущей 
теории конвергенции, на формальное, внешнее сходство объективных 
условий, тенденций и характеристик развития капиталистической и 
социалистической общественно-экономических систем, предполагаю-
щее игнорирование их социально-экономической природы и сущнос-
ти, и оставляющее без внимания содержательный аспект развития 
каждой из систем, социально-экономические особенности и последст-
вия их функционирования. Вопрос же о внутренней нерасчленённости 
целого предполагает формирование противоположной конвергенции 
позиции – дивергенции, обуславливающей способность системы не 
просто к саморазвитию, но именно к развитию во взаимодействии с 
другими системами на основе принятия и адаптации элементов схоже-
сти, заложенной в самой системе эволюционной способности к инва-
риантности.  

Безусловно, традиционное понимание дивергенции как разви-
тия по разнонаправленным траекториям, предполагающего увеличение 
разрыва в уровне экономического развития стран, углубление разли-
чий между национальными экономиками, сужает возможность посту-
лировать адаптационную способность системы. С точки зрения поли-
тической экономии адаптация общественно-экономической системы 
не к объективным факторам внешней среды (что сомнений не вызыва-
ет, обеспечивая устойчивость самой системы), а к структурным элеме-
нтам и механизмам других систем практически невозможна без приня-
тия соответствующей системы нормативной регуляции экономических 
процессов, предполагающей определённую универсализацию норм. В 
рамках конвергенции универсализация приближается к гомогенности 
систем, требующей их однородности и целостной неразличимости. 
Характерная же для дивергенции гетерогенность может в таком случае 
утверждать необходимость сохранения того существенного, что и 
определяет целостную неразличимость, целостность вообще, демон-
стрируемую способностью системы к устойчивому развитию, но в 
направлении отличном от тех, в которых развиваются другие системы. 
Собственно такое содержание конвергенции и дивергенции приводит к 
идее о возможности развития некоего «третьего пути», в котором бы 
действительно преодолевались противоречия между капитализмом и 
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социализмом. Современность, подчёркивая крах социалистической 
системы общественно-экономических отношений, развивается в рам-
ках именно такой «срединной» исторической тенденции, объектив-
ность которой, хотя и не подтверждена закономерностями развития 
общества, однако стремительно и настойчиво отождествляется с инте-
грацией и глобализацией, предполагающих глубинную интернациона-
лизацию всей системы мировой экономики, а также универсализацию 
общественно-экономических отношений.  

На первый взгляд, интеграция и глобализация указывают на 
преобладание идей конвергенции, поскольку в рамках интернациона-
лизации, постепенного и неотвратимого (а иногда и необратимого) 
действительно стирается специфика национальных экономик и проис-
ходит сближение экономик различных стран в общем для всех (правда, 
отнюдь не едином) глобальном экономическом пространстве. Однако 
актуальным остаётся и проблема уровня экономического развития 
стран, являющихся акторами глобального экономического пространст-
ва – уровня, определяющего способность адаптироваться к динамике 
развития научно-технического прогресса, наличия необходимых ре-
сурсов для модернизации и перевооружения производства, способ-
ность противостоять структурным кризисам капитализма, гибкость 
поведения и скорость реакции на структурные изменения на мировых 
рынках и т.п. Результатом конвергенции в рамках интеграции и глоба-
лизации оказывается усиление разрыва между развитыми, развиваю-
щимися и неразвитыми странами, т.е. фактически дивергенция.  

В качестве выхода из подобной ситуации утверждается глоба-
льная интегративность, идея о которой активно разрабатывается в 
неолиберализме. Либеральная мысль пытается объяснить и оправдать 
возможность конвергенции, акцентируя внимание преимущественно 
на исторической трансформации социальных институтов, взятых вне 
конкретного типа общественных отношений. Однако интегративность, 
в аспекте эволюционной способности экономических систем разви-
ваться в глобальном экономическом пространстве, безусловно, опира-
ется на идеи конвергенции и социальной унификации, указывая на 
определённые ограничения относительно снятия существующих ин-
теллектуальных, общественно-политических и национальных (в том 
числе, культурных) преград. Для экономики и экономического разви-
тия определяющим в этой ситуации остаются проблемы социального 
неравенства, социальной несправедливости, распределения общест-
венных благ, причём независимо от социально-экономического строя, 
нерешённость которых разрушает любую теорию построения единого 
общества изобилия или процветания, якобы приходящего на смену 
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капиталистической общественно-экономической формации. «Новое», 
даже некапиталистическое, пост-капиталистическое общество, «по-
стиндустриальное общество изобилия» при этом сохраняет основу 
основ капиталистического способа производства – частную собствен-
ность на средства производства, влекущую за собой отчуждение и 
несправедливое (с точки зрения социальной) распределение общест-
венного продукта. Сохраняет оно и идеологическое противостояние 
идеи о социальной справедливости и конкретных общественных прак-
тик её достижения, заостряя противоречия между коллективным и 
индивидуальным, общим и особенным, преломляемыми в интеграции 
как процессе искусственного формирования некоей экономико-
политической целостности.  

Действительно, толчком для интеграции послужила именно 
экономическая ситуация в мире, когда каждая страна в отдельности 
постепенно теряла способность эффективно развивать свою экономи-
ку, опираясь только лишь на собственный экономический потенциал. 
Как следствие, создавались условия для укрупнения капитала в разви-
тых странах, сращивания его с политической и государственной влас-
тью с целью обеспечения необходимого для достижения экономичес-
ких преимуществ «оперативного» пространства, в который с точки 
зрения геополитики и геоэкономики превратился мир. Ряд объектив-
ных условий и тенденций общественного развития содействовал стре-
млению отдельных развитых стран мира объединиться в единое целое 
для достижения конкретных экономических преимуществ, усиливаясь 
субъективными предпосылками интеграции, отражавшимися в форми-
ровании необходимой политической платформы осуществления инте-
грационных шагов уже не столько на основе снятия противоречий и 
уменьшения остроты идеологического противостояния капиталистиче-
ской и социалистической общественно-экономических систем, сколько 
на основе достижения компромисса в решении международных спо-
ров. Однако условность аморфного целого, созданного в результате 
интеграции, очевидно подчеркивается отсутствием единства как жела-
емого результат всего процесса. Интеграция остаётся преимуществен-
но процессом сближения, постепенного эволюционного принятия от-
дельных результатов взаимодействия между различными экономичес-
кими системами и странами как необходимости, развивающейся не 
столько в рамках объективных закономерностей, сколько на основе 
субъективного желания представителей «глобализованного» капитала. 
В объективно-субъективной диалектике общественного развития на-
личие взаимных связей между странами и экономическими системами, 
безусловно, отражает основные условия взаимодействия частей цело-
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го, которое лишь внешне выглядит как некое интеграционное образо-
вание, воспринимаемое целым. С точки зрения диалектики обществен-
ного развития интеграция действительно является процессом воссоз-
дания целого как всеобщего, отражающего состояние связности отде-
льных частей целого, указывая на существенный момент формирова-
ния единого мира – конкретную тождественность множества неповто-
римых, особенных единичностей, которые, будучи нетождественными 
друг другу, реализуя индивидуальное в случайном, формируют единс-
тво множественного. Но совокупность разнообразных индивидуально-
особенных единичностей, совокупность разнообразностей не есть 
особенным мира как целого. Такая совокупность есть лишь одним, 
онтологически значимым, но не единственным элементом мира как 
целого, указывая на детерминированность объективной действитель-
ности разнообразием, данным в многообразии форм внутреннего и 
внешнего проявления бытия мира. Все вещи в целом мира имеют неч-
то общее между собой, что указывает на наличие общего как онтоло-
гически значимого для элементов целого. Совокупность отличий, от-
личающих совокупность определённых индивидуальностей от других 
совокупностей, определяется общим как единым во множественном. 
Это то единое, которое содержит в себе общее как сущность единого, 
и формирует схожесть либо общность существенно важных свойств, 
отношений, объединяющих отдельное и различенное в определённое 
множество. И если за единичным действием признаётся общее качест-
во, присущее определённой совокупности индивидуальных единично-
стей, а общее отражает сущность самого единичного, является дейст-
вительным законом существования и развития единичного, то это 
предполагает наличие различных уровней общности элементов целого, 
указывая на то, что единичное и общее существуют в единстве, конк-
ретность которого является особенной. В такой диалектике интересен 
характер связи между частями целого, позволяющий указать на типы 
целостности, важные не только для типологии общественных систем, 
не только для построения их иерархии, но и с точки зрения определе-
ния онтологической значимости конкретной системы общественно-
экономических отношений, её конкретности вообще. Абстрактный 
характер целостности, например, указывает на то, что система являет-
ся скоплением разнородных элементов, соединённых друг с другом не 
благодаря своим свойствам, но механически, благодаря внешнему 
воздействию, поскольку по определению такая система является неор-
ганизованной (лишена внутренних механизмов самоорганизации), а 
потому не способна существовать самостоятельно. Возникая и оформ-
ляясь как простая сумма отдельных, разрозненных элементов, такая 



 82 

система не способна производить новые свойства, оставаясь в услов-
ных границах тех свойств целого, которые совпадают с простой сумой 
свойств его частей. Фактически любые изменения в таком случае ха-
рактеризуют только развитие элемента системы, как конкретного це-
лого, вне неупорядоченного целым, которым является система, заклю-
чающая в себе это самое целое.  

Отличная от этого организованная целостность, характеризу-
ющаяся различным уровнем упорядоченности структурных элементов, 
детерминированных особенным индивидуального частей такого цело-
го, данных в конкретной связи между ними – эта связь в пределах сис-
темы как целого свидетельствует об относительной устойчивости его 
частей и закономерности взаимосвязи между ними. В таком организо-
ванном целом сохраняется особенное частей этого целого и возникает 
возможность реализации индивидуального единичного в новом качес-
тве в пределах самого целого. Общее получает характеристики и свой-
ства, которые могут и не совпадать с особенным в его выделенном 
конкретном единичного. Собственно говоря, когда речь идёт об орга-
ничной целостности (например, общество, общественно-
экономическая формация) как высшем типе организации системы, 
способной к саморазвитию и самовоспроизводству её частей, возника-
ет проблема взаимоотношений индивидуального и общественного. 
Если части органичного целого вне целого теряют свои значимые 
свойства, если органичное целое является сферой онтологической 
определённости составных частей этого целого, когда вне целого эти 
части не могут существовать в этой конкретной определённости, то 
индивидуальное частей целого в определённой мере становится несу-
щественным для самого целого. Бытие конкретного человека для об-
щества, как системы, не существенно, но вне этого индивидуального 
бытия существование самого общества невозможно. Более того, смена 
типа общественно-экономических отношений, политической системы 
государства можно рассматривать как общее (например, для бывших 
социалистических стран), поскольку предполагает наличие общих для 
конкретных стран социально-экономических и политических условий. 
Однако в рамках мирового геоэкономического и геополитического 
процесса такие изменения будут рассматриваться как особенное. В 
результате, интеграция как процесс создания нового целого (точнее 
новой целостности), характеризуясь общим, предполагает неотъемле-
мость особенного субъектов интеграции. Именно это особенное опре-
деляет сущность самого явления интеграции, отличая его от любой 
другой целостности, могущей гипотетически выступать в качестве 



 83 

альтернативы исторического развития общества в направлении объе-
динения индивидуально-различного в единое целое.  

Изначально разные условия, в которых находились государст-
ва, вступившие в процесс интеграции, не только предполагают неотъ-
емлемость их особенного в формировании целого. Это особенное от-
ражает существенные моменты исторического развития каждой стра-
ны, а потому возникает необходимость учитывать конкретное особен-
ное, формирующее особенное страны как целого, отражая особенное 
каждого единичного всей системы как некого единства, данного во 
взаимосвязи с другими единичностями, но не в связи, воссоздаваемой 
в процессе механического объединения схожих единичностей, указы-
вающих лишь на абстрактное целое, не представляющее собой нерасч-
ленённое единство различного особенного. Пренебрежение этим осо-
бенным нивелирует процесс интеграции, её результат: вместо органи-
ческого типа системы образуется искусственная система, в которой 
отдельные элементы объединяются благодаря исключительно внеш-
нему управляемому воздействию. Конкретная система взаимодейст-
вия, в которой осуществляется предмет, определяет возможность выя-
вить специфическое в его отдельности. Вследствие этого интеграция 
воспринимается не как объективный процесс исторического развития 
государств, а как сфера реализации субъективных интересов и стрем-
лений. Интеграция теряет статус общего и актуальность в качестве 
неотъемлемого этапа исторического развития общества, теряет то ва-
жное, в соответствие с которым на одной и той же стадии развития 
вещей общим является то, что составляет их сущность, той совокупно-
стью новых свойств, которые они приобрели в процессе перехода на 
новую стадию развития.  

Общее между обществами и государствами, находящимися на 
одной стадии развития, закрепляет в конкретном то, что возникло по-
сле их вступления на эту самую стадию, а новые качества, приобре-
тённые в процессе развития, фиксируются в общем для них, оказыва-
ясь характеристикой именно этой стадии развития. Совокупность осо-
бенного такой стадии развития в каждой отдельной части целого хара-
ктеризует форму проявления сущности конкретного типа обществен-
но-экономических отношений. Но для определения этого типа необхо-
димо конкретизировать особенное в общем. Например, если характе-
ристики экономической структуры общественных отношений, будучи 
общим, непосредственно определяют тип общественно-экономической 
формации, то политические отношения, тип политической системы и 
формы, в которых она выражается, являются особенным. Следовате-
льно, сущность некоего количества предметов составляет присущее им 
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общее, приобретающее различные формы выражения, выявляет осо-
бенное в реализации сущности – сущность капитализма является об-
щим для капиталистических стран, которые, реализуя собственное 
особенное, имеют различные формы и типы политической структуры 
общества и государства. Особенное оказывается не менее важным в 
конкретизации либо теоретическом осмыслении процессов общест-
венного развития, нежели общее, обусловливая необходимость обра-
щения внимания не только на повторяющееся во всех частях целого, 
но и на присущее исключительно отдельной части этого целого.  

Важно отметить существенный момент диалектического по-
дхода к анализу развития общественно-экономических формаций и 
экономических систем. Если с точки зрения диалектики общего, еди-
ничного и особенного историческая смена форм капитализма с ману-
фактурного (как начальный этап развития) на транснациональный или 
глобальный пост-империализм (как современный этап развития) явля-
ется объективной, то диалектика процесса интеграции, например, ка-
питалистических государств, либо же государств, находящихся на 
разных этапах развития, сталкивается с проблемой, связанной с диале-
ктикой общественных изменений. Актуализируется вопрос о реально-
сти для государств избежать в своём поступательном движении основ-
ных стадий развития того же капитализма, а также возможности и 
вероятности воздействия динамики общественных изменений на суще-
ственные условия существования общества и государства (вертикаль-
ная интеграция, дезинтегрированный капитализм, государственно-
корпоративный капитализм). И хотя объективно-субъективная диалек-
тика общественного развития указывает на необходимость обращения 
внимания на теории конвергенции, дивергенцию, концепции смешан-
ных типов экономики, мощный субъективный момент развития совре-
менных обществ и государств, предполагающий существенные изме-
нения, прежде всего, сложившейся системы экономических отноше-
ний, на самом деле не противоречит объективным закономерностям и 
тенденциям процесса общественного развития в целом. Важным в 
данном контексте оказывается именно то, что особенное каждой стра-
ны, желающей или вынужденной интегрироваться, изменяя (и часто 
радикально) сложившийся тип общественно-экономических отноше-
ний, позволяет реализовать объективные закономерности, присущие 
другим типам этих отношений, на основе принятия специфического и 
своеобразного, исторически данных во взаимодействии и взаимосвязи 
между системами.   

Впрочем, и идеологическое противостояние поддерживается 
не только субъективными факторами, но именно объективными усло-
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виями существования и развития различных общественно-
экономических формаций, возникающих в историческом процессе 
взаимодействия экономических и социально-политических систем 
противоречиями. Сущность этих противоречий выражается классичес-
ким отношением между капиталом и трудом, не решаемых и в процес-
сах глобализации, которая способствует росту экспансии, поскольку 
речь идёт о новых возможностях роста индивидуального богатства. 
Поэтому все надежды на то, что глобализация в социальной сфере 
может стать эффективным инструментом решения проблем маргина-
лизации бедных слоёв населения во всём мире на основе индивидуаль-
ного чувства несправедливости, лишь приближают глобализацию к 
процессу обобществления. Но такая глобализация, собственно, не 
только не является глобализацией, но и неприемлема для капитала, тем 
более капитала глобального. Во внутреннем противоречии глобализа-
ции сталкиваются две солидарности – солидарность бедных и солида-
рность богатых. Победа каждого из них вряд ли лежит в сфере норма-
тивной системы этики, предлагаемой глобализацией, поскольку в сфе-
ре экономического развития невозможна солидарность между разви-
тыми и развивающимися странами. Невозможна реальная солидар-
ность, а политическая, военная, экономическая поддержка не является 
солидарностью, поскольку обеспечивает реализацию только собствен-
ных интересов каждого государства, и вряд ли любая развитая страна 
пожелает обеспечить другой равные возможности для развития, если 
существуют пути сдерживания этого процесса. Скрытая экспансия в 
таком случае очевидна, поскольку уровень экономического развития 
определяется способностью страны одерживать победу в конкурент-
ной борьбе за право определять основной вектор развития мировой 
экономики. Конкуренция является объективным детерминантом раз-
вития, вне конкурентной борьбы развитие лишается собственной не-
обходимости. Но это верно только в случае справедливой конкурен-
ции. На практике же имеет место преимущественно конкуренция оли-
гархии, в которой интересы общего блага являются лишь инструмен-
том достижения частных интересов крупного капитала, для которого 
бедность большинства является удобной платформой увеличения соб-
ственного состояния в условиях глобализации.  

Конкуренция определяет конкретные способы экономического 
подчинения развивающихся стран, связанных с реальными и мифичес-
кими внешними угрозами национальной и коллективной безопасности. 
Интегративный характер экономических отношений определяет необ-
ходимость для страны принимать и разделять позицию социально-
экономического развития, предлагаемую извне. Такое развитие, как 
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правило, сдерживается повышением расходов на военные нужды, и, 
как проблема, связано только с моральной стороной обеспечения меж-
дународного мира и безопасности. Однако привлечение всех видов 
ресурсов в создание новых видов вооружения, реализация военных 
научно-технических проектов обеспечивает занятость большей части 
населения, а равно и поступательное движение научно-технического 
прогресса, обеспечивающих поддержание экономической стабильнос-
ти конкретного государства, являясь, по сути, фактом, подчёркиваю-
щим экспансивный характер глобализации. И такие противоречия 
являются более сложными, чем проблемы, например, бедности, будучи 
парадоксально связанными с развитием. Причём развитием глобаль-
ным.  

Одна из причин такой ситуации – амбивалентность глобализа-
ции, которая вряд ли предусматривает возможность решения вопроса о 
правильной экономической, политической и социальной логике разви-
тия общества, когда речь идёт, прежде всего, об ответственности и 
позитивном взаимодействии всех социальных субъектов во всех сфе-
рах общественной жизни. Концепт гражданского общества, применяе-
мый в данном случае, также не способствует определению реальных 
путей преодоления бедности и эффективности управления процессами 
экономического развития стран в условиях глобализации. Он остаётся 
лишь тенью либеральной «человечности», например, в концепции 
«разумного роста», предлагая политической экономии разработку 
масштабной аксиологии, заменяющей реальную общественную прак-
тику. В пределах такой аксиологической парадигмы возникает ориен-
тация на неприемлемость абсолютизации материальной стороны жиз-
ни, характерной для постиндустриального общества, превращающего 
человека в потребителя. Распространение прагматического «материа-
лизма» в его трансформировано-завуалированных формах (например, 
современный гедонизм, сам концепт общества потребления) связывае-
тся либеральной аксиологией с усилением влияния прагматизма и 
материалистического мировоззрения, охватывающих экономическую, 
политическую, и социо-культурную сферы общественной жизни, и 
выступающих, как правило, в качестве ярких характеристик тенденций 
и перспектив глобализации.  

Безусловно, социокультурная динамика глобализма непосред-
ственно связана с утверждением и развитием современного общества, 
с присущими ему внутренними противоречиями и спецификой внеш-
него проявления. Анализ тенденций развития общества позволяет 
рассматривать глобализацию всех сфер общественного бытия с точки 
зрения социально-экономического прогресса, что предполагает пола-
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гание целостности самого глобализма как объективно существующего 
социального явления, поскольку на практике лишённый национально-
сти, глобализм в качестве главного субъекта общественного развития 
опирается на абсолютизированные формы современного капитализма 
– транснациональные экономические акторы, финансовая мощь кото-
рых легко обеспечивает принятие необходимых для реализации эко-
номических интересов и создания нужных условий для принятия по-
литических решений, что укладывается в либеральную парадигму 
глобального мира, заложенную К. Поппером, фактически отождеств-
лявшего либерализм с «открытым обществом», представляющим со-
бой такую организацию индивидуумов, которая полностью лишена 
какой-либо коллективной онтологии, не имеющая общего проекта, 
общего прошлого, любой концепции интеграции, т.е. допуская утвер-
ждение отсутствия каких-либо идентификационных критериев в подо-
бном сообществе. Основой понимания открытого общества у К. По-
ппера является отрицание любой коллективной идентификации (рели-
гиозной, этнической, государственной, классовой, социальной, поли-
тической), поскольку она представляет собой насилие над «природой 
индивидуума». Вместо этого предлагается «индивидуальная иденти-
фикация», «гражданство», «права индивидуума» и т.п., то есть, лично-
стно обусловленные, онтологические критерии существования социа-
льного субъекта в обществе отчуждения – атомарная унифицирован-
ность бытия.  

В концепции К. Поппера обществу предлагается моральное 
обоснование универсального принципа унификации всего культурного 
разнообразия народов и государств в соответствии с едиными стандар-
тами нового мирового порядка. Однако в действительности универса-
лизм глобализма в сфере экономики приобретает именно чётко выра-
женные характеристики политики открытой экспансии, поскольку в 
противостоянии общественных систем на первый план всегда выдви-
гается противоположность политической системы и идеологии, а не 
цивилизационные различия, не существенные для объединения мира в 
единое аморфное унифицированное целое, обеспечивая достижение 
реальных экономических преимуществ. В результате, именно специ-
фика общественно-экономических отношений на данном этапе разви-
тия человечества является одной из важнейших детерминант форми-
рования социального содержания глобализма как объективной даннос-
ти, разоблачая его реальную социальную природу – сформировавшую-
ся тенденцию развития неоколониализма в рамках теории зависимос-
ти. Глобализация, как сфера, формирующая условия для реализации 
внешнего воздействия ведущих акторов мировой экономики, сталки-
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вается с существенной объективной тенденцией, в которой отражается 
реальная социально-политическая и экономическая ситуации в мире, 
большинство стран которого всё же стремится к сохранению национа-
льной самобытности, к сохранению собственной исторической тради-
ции и траектории социально-экономического развития. В результате 
теоретические проекты развития глобального мира превращаются в 
социальные утопии, либеральный социально-философский утопизм, 
ярко раскрывающийся в существующих сценариях глобализации. Со-
циальный утопизм, присущий неолиберальным концепциям и теориям 
глобализации, остаётся их абстрактной преамбулой, поскольку реаль-
ность глобализирующегося пространства основывается на чётком и 
необратимом прагматизме, принимаемом и развиваемом в качестве 
ведущего и в значительной степени универсального принципа эконо-
мического развития. Прежде всего, привлекает внимание идея о том, 
что в глобальном мире не нужна лояльность к национальным правите-
льствам, а тезис о том, что экономика является базисом развития сов-
ременного общества и даже цивилизации, остаётся ведущей идеей, 
которая влияет на формирование теоретического обоснования глоба-
лизма в рамках либерализма и неолиберализма. Речь действительно 
идёт об экономическом базисе общества, идея о котором появилась не 
в либеральных моделях экономического развития общества, и которая 
не даёт возможности на практике осуществить этот всеобщий либера-
льный проект по сближению разных стран на основе создания единого 
мирового рынка и распространения универсальной потребительской 
культуры, безусловно предполагающей унификацию. Глобальные 
социальные утопии постулируют именно обеспечение социальных 
условий жизни человека, обеспечение реализации социальных и инди-
видуальных ценностей (иногда совсем далёких от экономического 
состояния) в качестве важнейшего приоритета общественного разви-
тия. Вследствие этого, в теоретической парадигме глобализма личнос-
тное, индивидуальное, уникальное противопоставляется обезличенно-
му, унифицированному, примитивно-тривиальному. Но это противос-
тояние остаётся без внимания в неолиберальной традиции, претенду-
ющей на исключительное место в теоретическом осмыслении общест-
венно-экономического развития. С точки зрения политической эконо-
мии, например, либеральная модель рыночной экономики не имеет 
потенциала в обеспечении реализации идеалов социальной справедли-
вости, которые остаются в сфере утопических программ социального 
преобразования общества. И действительно, глобализм опирается, 
прежде всего, на экономическую и культурную экспансию, закрепля-
ющую систему несправедливого распределения ресурсов, обосновывая 
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направленность модернизации мировой экономики. Собственно, моде-
рнизация структуры мировой экономики, как релятивный процесс, 
охватывает даже те современные теоретические направления экономи-
ческой мысли, которые основаны на методологическом релятивизме, 
стремящемся к установлению поливариантности теорий и концепций. 
Впрочем, идея поливариантности не может избежать противоречия 
именно с точки зрения социально-философского содержания той же 
глобализации – единый мир основывается на множестве разрозненных 
истин, в результате чего существенно меняется теоретическая основа 
единой картины мира. В рамках этих «концептов» в социальной реа-
льности создаётся новая идеология мирового порядка, ведущее место в 
которой занимает уже даже не технократизм, а технологический при-
митивизм, принимаемый за основу теоретического обоснования уни-
версализма, без которого глобализация невозможна. Идеологически 
ориентированная теоретическая парадигма глобализма направлена на 
унификацию общественной жизни, а релятивный характер теоретичес-
кой парадигмы глобализма обеспечивает глобализации не только дли-
тельную историческую перспективу, но и фактически даёт возмож-
ность выявлять и обосновывать специфическое и особенное, присущее 
глобализации, – наличие уникального унифицированного обществен-
ного образования, которое необходимо воспринимать как образец, 
«эрзац» нового мирового порядка и новой мировой системы.  

С точки зрения тезиса о создании новой мировой системы, си-
нтезирующей внутренне непримиримые материальное и духовное в 
процессе глобализации, наиболее актуальной оказывается экономиче-
ская проблематика, проявляющаяся в идее признания равных прав всех 
человеческих групп, имеющих свою долю мирового дохода в «мир-
системе» (И. Валлерстайн). Проблемным с точки зрения геополитиче-
ских реалий глобализации становится вопрос приоритета в распреде-
лении этого совокупного дохода мир-системы на основе принципа 
паритетного равенства или подавляющего большинства, поскольку 
вопрос субсидиарности остаётся нерешённым. Как, впрочем, и боль-
шинство других проблем. Например, как социально-философская кате-
гория, «национальная солидарность» с необходимостью предполагает 
наличие нации, в том числе и титульной, которая в некоторых общест-
вах существует номинально, что, в частности, обусловливает фактиче-
скую невозможность развития из частных случаев и проявлений наци-
онализма, национал-шовинизма (в отличие от расизма) и национал-
социализма в США идейного движения, которое имело бы глобальный 
характер государственной или национальной идеологии. Глобализм 
имеет наднациональный характер, но этот характер глобализма позво-
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ляет пренебрегать нацией, которая не совпадает со стремлениями уни-
фикации и не соответствует имеющемуся в современности представ-
лению о будущем мировом порядке. Отсюда и стремление к универса-
лизму, без которого глобализация в общественно-политической и со-
циально-экономической перспективе невозможна. Фактически речь 
идёт об определённом единстве универсализма глобализма, но основой 
такого единства является лишь исключительно идеология неоимпери-
ализма, который стремится к глобальности, и без которой существо-
вать чаще всего не в состоянии. Эта идеология продиктована не только 
политическими интересами и амбициями конкретного государства, 
превращаясь в механизм обоснования социально-политических теорий 
в рамках апологетики капитализма и соответствующей ему общест-
венной и государственной идеологии. Однако и «неглобальный», и 
«глобальный» империализм рано или поздно (как, впрочем, и любая 
форма капитализма) постигает кризис. Тем более проблемной оказы-
вается идея глобального мира, поскольку проявляется такой кризис, 
прежде всего, в процессах разрушения традиционного общества, его 
культуры, религии, идеологии, латентно протекающих на фоне общего 
социально-экономического или политического кризиса, вызванного 
технологическим детерминизмом и технократизмом капиталистичес-
кой экономики как детерминанта свободы, подавляющих реальность, 
её объективное восприятие, данное во всей полноте связей индивидуа-
льного и общественного, создавая из этой реальности либо эсхатоло-
гическую утопию, либо же возвышая экзистенциальное ощущение 
безысходности – социальная реальность как воплощенный страх отчу-
ждённой действительности. Этот ужас у Г. Маркузе вызывает желание 
согласиться с К. Мангеймом в том, что не всякая отчуждённая дейст-
вительность является утопией, хотя отчуждённое сознание является 
утопичным, поскольку именно такое сознание рождает категории «ра-
циональности», «рационального господства». Возможно, в этом и за-
ключается причина возникновения концепций «одномерного челове-
ка», «одномерного общества», развиваемых Г. Маркузе, осуществля-
ющего ревизию марксизма, за которой следует призыв к деятельности, 
к революционной практике преобразования социальных условий жиз-
ни как единственной возможности изменений в обществе. Но эта прак-
тика оказывается действенной только лишь в прагматической плоско-
сти политики. Более того, нормирующие и регулирующие принципы 
управления развитием общества зависят от свободы капитала, которая 
очень часто превращается в произвол, не в силах избежать объективно 
возникающего кризиса. Безусловно, упадок капитализма вовсе не 
означает исчезновения либо изменения той или иной общественно-
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экономической формации, поскольку сама система балансирует, сох-
раняя равновесие даже в условиях кризиса с помощью значительной 
интенсификации научно-технической, инновационной деятельности, 
обеспечивающих достаточные темпы экономического развития. Одна-
ко неравномерность экономического развития, как одна из основных 
проблем капитализма, особенно остро ощущаемая в условиях глобали-
зации мировой экономики, и подхлёстывающая активность в сфере 
построения теории экономического равновесия, существенно обостря-
ет противоречия не только между монополистическими объединения-
ми, транснациональными корпорациями, выражающиеся в сложной 
конкурентной борьбе, но и между капиталистическими странами, 
представляющими собой конгломерат крупного финансово-
промышленного капитала, сросшегося с государственной властью, 
обеспечивающей этому капиталу необходимые политические условия 
для получения конкурентных преимуществ. Иными словами, онтоло-
гическая обусловленность эксплуатации, независимо от способа прои-
зводства, характерна для всех общественных институтов, поддержи-
вающих идею унификации, осуществляемой в рамках некоего глоба-
льного единства: индивидуальное, теряя свойства единичного и иного, 
становится неразличимым в коллективном; вне коллективного инди-
видуальное не идентифицируется как особенное, специфическое.  
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Духовність та духовне буття 
людини: онтологічні, екзистен-
ційні, аксіологічні, філософсь-
ко-антропологічні виміри  
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ПОНЯТТЯ «ОБРАЗ» ТА «ІМІДЖ» У 
ФІЛОСОФІЇ: 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ТА 
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ 

 
Підвищення вимог зацікавлених сторін до учасників професій-

них та соціальних процесів створюють необхідність формувати свої 
професійні відносини в соціальних умовах. Створення образу та імі-
джу людини чи структури є філософською проблемою, яка потребує 
осмислення у контексті важливої, якщо не найважливішої мети сус-
пільного буття – можливості реалізації власних життєвих, профе-
сійних, соціальних потенцій. У статті, з врахуванням існуючих тенде-
нцій аналізу титульної проблеми, подано міркування щодо значення, 
відмінностей та взаємовідносин між образом та іміджем людини чи 
структури.  

Ключові слова: виразність, довіра, ідентичність, імідж, об-
раз, послідовність, репутація, прозорість.      

 
Increasing the requirements of stakeholders to participants in pro-

fessional and social processes creates the need to shape their professional 
relationships in social conditions. Creating an image and look of a person 
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or a structure is a philosophical problem that needs to be comprehended in 
the context of an important, if not the most important goal of social exis-
tence - the possibility of realizing their own vital, professional, and social 
potentials. In the article, taking into account the existing tendencies in the 
analysis of the title problem, arguments are given regarding the meaning, 
differences and relationship between the image and image of a person or 
structure. 

Key words: expressiveness, trust, identity, image, look, consis-
tency, reputation, transparency. 

  
Вступ. Вимоги до будь-якої соціальної структури давно пере-

стали обмежуватися генеруванням виключно економічного, фінансо-
вого чи матеріального прибутку. Сьогодення від них очікує набагато 
більшого – і, радше, йдеться не про матеріальні блага. Вірніше буде 
сформулювати думку про те, що сучасний шлях до матеріальних пере-
мог не є однозначним.  Для того, щоби заробляти (у широкому розу-
мінні цього слова), необхідно користуватися довірою перед очікуван-
ням багатьох соціальних  груп: співробітників і колег, супротивників і 
опонентів, окремих структур і місцевих громад, необхідно брати до 
уваги вплив власної діяльності на соціальні та суспільні наслідки, до-
тримуватися загальноприйнятих норм і стандартів, сприяти вирішенню 
глобальних проблем. Необхідно, таким чином, перебуваючи під вели-
ким тиском, але, ймовірно, також і у зв’язку з ростом самосвідомості, 
викарбувати особливу відповідальність переслідувати власні цілі, бе-
ручи до уваги соціальні, екологічні, етичні наслідки власних рішень та 
дій.  

Ситуація ускладнюється непростим і динамічно змінюваним 
соціальним середовищем, в межах якого функціонує будь-яка людина 
чи структура. Наприклад, зростаючий вплив засобів масової інформа-
ції, які за короткий час можуть створити певну сутність, або, навпаки, 
посприяти виникненню чи загостренню проблем чи то навіть згортан-
ню діяльності конкретної людини чи структури. Змінюється спосіб 
обміну інформацією, внаслідок чого люди чи структури втрачають 
контроль не лише з часом, але й миттєво, змінюють напрямок діяльно-
сті, власників. Часто причиною змін стають чинники технічних інно-
вацій, зростання комунікаційних бар’єрів, миттєве зростання соціаль-
них контекстів і спроможностей інших суб’єктів чи структур, а надто – 
в інтернет-просторі як осередді різної інформації (наприклад, браузе-
ри, пошукові системи, аналітика, фінансові установи, аналітичні рей-
тинги тощо). 
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Сукупність цих чинників має вплив на функціонування струк-
тур чи окремих індивідів часто набагато більш важливий, ніж деталі-
зація суті професійних рис окремих людей чи організацій. Сукупність 
цих рис може стати домінантною. І характер будь-якої віртуальної 
уяви про людину чи структуру безпосередньо пов’язаний із позапро-
фесійними характеристиками людини чи структури: маємо справу із 
іміджем чи образом – характеристиками певного специфічного буферу 
між реальністю та уявою, буферу, породженого наслідками позитив-
них, несприятливих чи нейтральних уявлень та відгуків про людину чи 
структуру, їх характер, роботу, наслідки діяльності, способи дій у ми-
нулому, зараз або можливості розвитку практики у майбутньому.  

З іншого боку, образ та імідж, підтверджуючи значимість 
(дріб’язковість), авторитетність (ганебність), передбачуваність (склад-
ність) та переваги (недоліки) людини чи структури перед тими, хто 
провадить ідентичну практику або обертається у схожих колах, все 
одно легітимізують суб’єкт чи об’єкт практики. Адже, маючи навіть 
негативний імідж чи супроводжуючись негативним образом, людина 
чи структура виявляються такими, якими є насправді.  

Увага до іміджу і бажання його дотримуватись з боку будь-
якого учасника суспільних відносин та соціальної дійсності відповідає 
ідентичності та філософській культурі, тим суспільним атрибутам, з 
якими цей імідж пов’язаний. Імідж учасника суспільних відносин та 
соціальної дійсності сприяє формуванню взаємної довіри між 
пов’язаними спільними інтересами зацікавленими партнерами, імідж 
стає невід’ємним функціональним чинником, що супроводжує реаль-
ність і може мати будь-які (в залежності від соціального чи суспільно-
го контексту) наслідки для будь-якого учасника процесів, пов’язаних із 
обігом іміджу. 

Отже, і імідж, і образ дають можливість тому (тим), по відно-
шенню до кого вони застосовуються, цілком скористатися даними 
ресурсами чи то для мінімізації впливу кризових ситуацій чи інших 
загроз, чи то для проведення провокативних антидій (наприклад, мані-
пуляцій – див.: [2]). Зображення та репутація у світлі досягнень сучас-
ної філософської думки з даного питання не є однаковими поняттями, і 
можливі зв’язки між ними все ще не точно визначені.  

Мета, завдання, методи дослідження. Проблема ідентифі-
кації понять «образ» та «імідж» та виокремлення їхніх відмінностей у 
сучасній філософській науці актуалізує питання співвідношення обра-
зу та іміджу як філософських категорій. А тому визначимо об’єктом 
статті концептуальні відмінності понять, предметом статті – поняття 
«образ» та «імідж».  
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Мета статті полягає у необхідності з’ясувати місце феноменів 
«образ» та «імідж» у філософському контексті функціонування. 

Виокремлення об’єкта і предмета дозволяє сформулювати по-
становку завдань даної статті: 

– визначити поняття «образ» і «імідж»;  
– визначити концепти відмінностей у розумінні цих понять; 
– дати гносеологічну характеристику співіснування цих по-

нять.  
Методологічну основу дослідження становить поєднання загальнонау-
кових і спеціальних методів вивчення закономірностей та особливос-
тей проходження певних соціальних та репутаційних процесів у філо-
софії. Опрацювання теоретичної бази ґрунтувалося на застосуванні 
аналітико-синтетичного та логічного методів, а використання методу 
визначення сегрегації характеристик образу та іміджу дозволило сфо-
рмулювати ознаки спільних та відмінних рис цих понять. 

Основна частина. В різних науках – із філософією включно – 
існують серйозні відмінності у поглядах на суть понять «образ» та 
«імідж», а також на характер взаємин між ними – такі розбіжності 
можна побачити навіть серед визнаних авторитетів. Якщо П. Котлер і 
Х. Бар’ях ставляться до іміджу як до образу (тобто, вони вважають це 
синонімами) [14], то Б. Невілл, С. Белл і Б. Менгук визначають імідж 
як частину образу, не більше, ніж характеристику загальної оцінки 
людини чи організації, і саме імідж проходить крізь призму особливої 
значущості людини чи структури [16]. З огляду на вищесказане, істот-
ні відмінності думок щодо понять «образ» та «імідж» унеможливлю-
ють універсальний підхід до цих феноменів, неможливо й розробити 
певний універсальний джеїнг щодо уявлень у сучасній філософській 
літературі при пропозиціях різними авторами з різними підходами до 
визначення цих термінів, їх еволюції, відносин між ними. 

Проблема суті і ролі людини чи структури у суспільному жит-
ті підвищеного інтересу досягла на початку 50-х років минулого сто-
ліття, коли філософія розглядала питання суспільного консенсусу. 
Будь-які люди чи структури дуже зацікавлені в управлінні своїм імі-
джем, оскільки імідж є цінним компонентом нематеріальних активів і 
розглядається як джерело зростання їхньої матеріальної (у широкому 
контексті) вартості. Позитивний імідж, якщо навіть їм і складно по-
хвалитися, може стати джерелом багатьох відчутних переваг. Часто це 
підвищує стабільність роботи людини чи структури, дає можливість 
виграти конкуренцію або легше подолати кризу. При цьому не зникає 
як актуальна проблема визначення суті образу, його ролі і значення 
для функціонування людини чи структури, виявлення цільових груп 
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(однодумці, колеги, бажані співробітники тощо). Перед створення 
образу (як результату власного досвіду, відчуттів, спогадів) у силу 
вступають суб’єктивні чинники сприйняття чи неприйняття певних 
цінностей чи переконань. 

Подальші визначення, які потім були введені у філософію, 
принципово не приносять нових важливих компонентів. Вони є зага-
льноприйнятими, не являють собою якихось нових концепцій та, як 
зазначає Г. Доулінг, є віддзеркаленням «набору значень, при яких сут-
ність і за допомогою яких люди описують ці значення і своє ставлення 
до них» [9]. Філософія щодо понять образу та іміджу має доволі широ-
кий  спектр поглядів, адже імідж людини чи структури є скоріше реак-
цією спостерігача на повну, всеосяжну пропозицію самою структурою 
свого образу – такий підхід, зокрема, представлений Е. Ґреєм і Л. 
Шмельтцером, які описують образ як підставу для враження від 
об’єкта зацікавлення, яке існує в різних кластерних суспільних групах 
[12]. Р. Абратт, дотримуючись такої самої точки зору, вважає образ 
загальним ґрунтом для враження, що виникає у свідомості різних соці-
альних груп, а імідж відносить до групи суб’єктивного відображення 
людини чи структури в результаті особистості компанії останніх [3]. 
Одинадцятьма роками пізніше згадуваний вже Р. Абратт та Т. Мофо-
кенг уточнили, що формування іміджу  атрибутів включає в себе філо-
софію людини чи структури, їх організаційну культуру, професійні 
відношення, якість, назву, логотип, рівень професійності та агресивно-
сті кампанії [4].  Для Дж. Корнеліссен імідж – це сумарність образу, 
джерело якої є ідентичність людини чи структури, її власні публічні дії 
та роздуми, інтерпретація різноманітної інформації з інших джерел [8].  

З одного боку, є результат сприйняття характеристик людини 
чи структури, а з іншого боку є реальні цінності, досвід, відносини, 
бажання і навіть забобони осіб, яким вони адресовані. Тому ні образ, ні 
імідж не є статичними або постійними величинами, оскільки вони 
змінюються. Нам необхідно визначити імідж як чинник особистого 
образу людини чи структури, що випливає з його філософії, історії, 
культури, стратегії, стилю управління та особистісної поведінки чи 
поведінки працівників. Імідж – проекція образу людини чи структури, 
яку люди сприймають чи не сприймають і для яких висловлюються 
думки і почуття.  

Натомість Дж. Ван Реком, С. Ван Ріел та Б. Вієрегенда вводять 
характеристику «суміш ідентичності», відповідно до якої «імідж скла-
дається з інформації, наданої… у формі своєї поведінки, спілкування 
та символізму, що використовуються та являють собою форму вира-
ження образу» [18]. Так само С. Ван Ріел та Дж. Балмер вважають 
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імідж «методом, за допомогою якого образ представлено у вигляді 
поведінки, спілкування і символів внутрішньої і зовнішньої аудиторії» 
[19]. І вже у 1970-х роках було підкреслено роль іміджу у спрощенні 
образу реальності: так,  С. Брітт зазначив, що зображення є суспільни-
ми стереотипами [6]. 

Феномен іміджу як окремий предмет дослідження з’явився у 
світовій науковій філософській літературі у другій половині 90-х років 
минулого століття. Коріння проблеми, однак, ми повинні шукати на-
самперед у першій половині 1950-х років, саме тоді, коли особливого 
аналітичного підходу відчув до себе феномен «образ». Варто зазначи-
ти, що ці поняття були застосовані, як взаємозамінні, і конкретно не 
аналізувалась різниця у їхньому значенні та контекстах. Зазначимо, що 
навіть за сучасних умов деякі дослідники не намагаються розрізняти ці 
поняття, не роблять різниці між ними, між можливими зв’язками у 
дискурсах функціонування та взаємозалежностей. Мабуть, дійсно, до 
цього часу ці відмінності все ще чітко не визначені, і, що цікаво, вони 
характеризуються використанням тих самих понять і термінів, які 
використовувались на початках першої половини минулого століття. 

Отже, існують неточності опису іміджу та образу. Період ево-
люції наукового інтересу до цих феноменів припадає на 70-ті роки і 
80-ті роки минулого століття, коли дослідники звертали більше уваги 
на проблеми корпоративної ідентичності. Проте десять років по тому 
їх інтереси перетворилися на наукові пошуки, ідентичні сучасним, 
відчувався прояв до прагнення досліджувати проблеми в управлінні 
іміджем та корпоративної репутації. Майже із самого початку прове-
деного аналізу підтвердилась важливість феномену іміджу як репута-
ційного чинника у досягненні певних цілей людини чи структури 
[див.: 9]. Імідж як чинник не лише особистої, але й корпоративної 
репутації слід розглядати в річищі зростаючої ролі нематеріальних 
факторів функціонування будь-якої структури. До іміджу як активу 
входить інтелектуальний капітал і образ інтелектуального капіталу – 
саме тому ми не можемо провести знак рівності між явищами іміджу 
та образу. При цьому підкреслимо, що хороший образ доволі близько 
пов’язаний безпосередньо з іміджем: опозиція філософської схованки 
реального стану речей за маскою позитивного іміджу призводить до 
зниження чутливості суспільства або окремих його кластерів до цих 
реалій, підвищення суспільної лояльності, здатності володаря позити-
вного іміджу засвоювати привабливі для себе, але не обов’язково для 
партнерів сфери співробітництва. Позитивний імідж розглядається 
також як фактор, що дозволяє його носієві досягти чудових особистіс-
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них результатів як поточних, так і – особливо – у довгостроковій перс-
пективі. 

Важливість іміджу неухильно зростає, про що свідчать резуль-
тати досліджень [див.: 1], завданням яких була необхідність визначити 
імідж як найбільше надбання чи найбільший ризик для їх інтересів 
(про це пише Т. Вейвей [21]). Будь-який контекст значення іміджу є 
особливо важливим для осіб та структур, сутність діяльності яких 
заснована на знаннях, тобто, йдеться про вироблення інтелектуального 
продукту. Дослідницькі агентства, консалтинг, банки, університети, 
конструкторські бюро, аналітичні центри, партії, уряди тощо, – всі ці 
структури пропонують продукт нематеріального характеру. Цей про-
дукт, як правило, ґрунтується на підставі думки, інтелекту, знань лю-
дей, а імідж цих людей являтиме собою результат довіри, віри, ви-
знання. 

Не заглиблюючись в історичні міркування, зазначимо, що 
імідж сьогодні, як правило, асоціюється з набором характеристик, які 
приписуються людині чи структурі [див.: 20]. Сприйняття чи не-
прийняття людини чи структури є іміджем, який формується з часом, і 
цей імідж буде мати значення в очах усіх зацікавлених сторін. При 
цьому дослідники  феномену іміджу часто також підкреслюють оціно-
чний характер іміджевого визнання та іміджевої репутації, виокрем-
люючи такі чинники іміджу: з одного боку, реальні повага, захоплен-
ня, благоговіння, з іншого боку, здатність людини чи структури відпо-
відати очікуванням і вимогам зацікавлених сторін. 

Визначення характеру феномену іміджу надає великого зна-
чення його узгодженості з феноменом образу – йдеться насамперед 
про філософське узагальнення як наявних, так і уявних  характеристик 
діяльності людини чи структури в реальному часі. Це примушує зами-
слитись над різницею у розуміння іміджу та образу. Звернемось до 
дотепного, але цілком коректного бачення цієї різниці Б. Рентшлером, 
який вважав, що імідж являє собою «концепцію, пов’язану із образом, 
але імідж відноситься до оцінки вартості властивості структури обра-
зу, сформованої надовго, з урахуванням її наслідків, надійності, надій-
ності, надійності» [див.: 5]. У той час як імідж людини чи структури 
може вплинути на його образ при залученні як внутрішніх, так і зов-
нішніх однодумців, істотно також, за визначенням С. Кеннеді, враху-
вати, що імідж є «значенням образу, яке включає в себе якість продук-
ції і послуг, здатність компанії… в довгостроковій  інвестиційної вар-
тості, фінансової стійкості, здатність зацікавити когось при системати-
чному розвиткові та управлінні якістю» [13]. 
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Ні образ, ні імідж неможливо штучно створити, проте, за до-
помогою спеціальних програм і прикладних систем соціальних кому-
нікацій можливо не лише створювати, але й постійно підтримувати 
образ та імідж, перевіряти справжність кожного контактування люди-
ни чи структури із зацікавленими сторонами. При цьому імідж на ос-
нові існуючої узгодженої діяльності структури розчіплює образ на 
декілька чинників зацікавлення з боку партнерів завдяки стійкій оцінці 
щодо спроможності людини чи структури відповідати очікуванням 
зацікавлених сторін і виправдовувати бажання бачити чи відчувати 
саме ті цінності, які є важливими для них. На відміну від образу, імідж 
є нестійким, відносним і сприймається зацікавленими сторонами, відо-
бражаючи певний статус структури.  

Імідж, на відміну від образу, є зовнішнім чинником по відно-
шенню до структури; цей чинник принципово відрізняється від образу, 
який асоціюється із ідентичністю та має більше внутрішній характер. 
Він відрізняє його від образу ще й тим, що імідж містить елемент ієра-
рхічної оцінки компаній. Крім того, образ значною мірою є індивідуа-
льним компонентом сприйняття людини чи структури, в той час як 
імідж є соціальною категорією – тобто, оцінка ставиться до тієї міри, 
до якої людина чи структура має можливість і готова відповідати очі-
куванням різних груп зацікавлених сторін. 

Крім того, при формуванні іміджу ключову роль відіграє то-
тожність, а не спілкування, як у випадку з образом. У доповненні до 
цього звернемо увагу на те, що відносини між цими існуючими понят-
тями і тим, що сам імідж розглядається як частина загального, велико-
го образу людини чи структури, саме тому і вважатимемо імідж части-
ною образу. І все ж, у той самий час можна сказати, що імідж та образ 
є дуже наближеними одне до одного поняттями. Для підтвердження 
цієї позиції варто зазначити такі визначення та твердження. М. Хріс-
тофер і Б. Піттс визначають образ як невимушену думку про людину 
чи структуру, яка заснована на узагальненому суспільному чи особис-
тісному досвіді у результаті прямого контакту з ними або її продуктом, 
репутацією і просуванням [7]. Натомість П. Котлер і Х. Бар’ях розгля-
дати імідж як одну із ознак способу ведення професійної діяльності, 
яка є частиною образу людини чи структури [14]. Г. Р. Доулінг вважає, 
що «імідж, який приписується людині чи структурі, складається із 
сукупності поглядів на організацію та галузь, у якій вони діють. Цю 
ідея про імідж можуть називати по-різному: корпоративний імідж та 
ідентичність компанії» [10]. 

Як образ асоціюється з іміджем? Фактично, немає якоїсь одно-
стайної відповіді на це запитання. Дослідження даної проблеми не 
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дали значимих рішень і не принесли якихось конкретних результатів, 
окрім деяких загальних тверджень про те, що хороший імідж може 
допомогти людині чи структурі створити підстави для формування 
будь-якого образу; деякі інші дослідження показали, що імідж людини 
чи структури є загальним образом, але не остаточним чинником пода-
льшого розвитку [див.: 17].  

Погодимось, однак, при цьому, що для прийнятного цих для 
обох понять розуміння слід зазначити, що і образ, і імідж являють 
собою варіації зовнішнього процесу сприйняття  людини чи структури 
за схемою, яка насамперед, першою, у піонерський спосіб у свідомості 
спостерігача виробляє зображення, портрет, уяву, а тільки після цього 
може породити впевненість (або, навпаки, її відсутність); імідж і образ 
породжують здатність людини чи структури задовольняти потреби 
свого якогось інтересу.  

Будь-які дослідження практично не залишають сумнівів у то-
му, що і імідж, і образ є результатом агрегування, яке збирає разом 
різноманітну інформацію, використовуючи цілком чужих, сторонніх, 
але часто певним чином зацікавлених спостерігачів, які визначають 
ступінь і рівень позитивного (як правило) сприйняття людини чи стру-
ктури. Навіть для потенційної зацікавленої людини, яка ще не має 
досвіду роботи саме з цими суб’єктами чи об’єктами, сприйняття може 
бути сформоване з інших альтернативних джерел – таких, як, напри-
клад, реклама. Але це інша сфера наукових інтересів.  

Висновки. В ході поточної стадії пізнання, протягом останніх 
багатьох років, незважаючи на певні спроби визначити сутність, стру-
ктуру і взаємозв’язок між іміджем та образом, філософія не виробила 
певних остаточних думок по суті і природі цих сполук. Філософська 
думка не розглядає у повній мірі не лише питання впливу образу та 
іміджу на ставлення та поведінку учасників соціальних процесів, але й 
не дає остаточної відповіді на запитання про сутність цих двох фено-
менів. Багато авторів стверджують, що хороший імідж збільшує «собі-
вартість» людини чи структури на ринку пропозицій, точно позиціонує 
їх як джерело значної конкурентної переваги, допомагає встановлюва-
ти і підтримувати лояльні стосунки із зацікавленими партнерами, що 
забезпечує відносно більш стабільну перспективу розвитку та менший 
ризик. 

Поки що існує думка, що імідж є елементом, який створює об-
раз  людини чи структури та впливає на нього. Проте деякі науковці 
вважають, що відбувається навпаки. Образ є способом формування 
іміджу людини чи структури багатьма його зацікавленими сторонами. 
Образи, створені у свідомості зацікавлених осіб, можуть бути підста-
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вою для маніпуляції думками щодо здатності людини чи структури 
задовольнити очікування партнерів. 

Відповідно, подібне припущення народжує наступне припу-
щення про те, що на рівні формування вже не іміджу, а репутації слід з 
великою увагою підходити до можливості підкреслювати та координу-
вати елементи репутації людини чи структури, оскільки саме репутація 
як сумарний чинник образу та іміджу створює так довірчий капітал. 
Серед джерел репутації слід зазначити, перш за все те, яким є розумін-
ня людиною чи структурою своєї місії в суспільстві, якими є знання, 
рівень довіри до людини чи структури щодо їхніх дій як оголошеної 
професійної та суспільної цінності, ступінь прозорості, через який 
зацікавлені сторони можуть оперувати достовірною інформацією про 
колег та вести конкретний діалог з ними. 

Усі ці особливості перетворюють образ та імідж на такі фено-
мени, які дозволяють людині чи структурі бути більш передбачувани-
ми і, отже, більш надійними. В результаті ці атрибути дозволяють 
досягти більшої ясності, розуміння, підтримки та ідентифікації з адек-
ватним професійним чи суспільним об’єктом серйозного впливу. Пер-
спективними напрямками запропонованого нами наукового дослі-
дження ми вважаємо розробку таких проблем, які стосуватимуться 
посилення конкуренції і постійно зростаючих соціальних вимог до 
чесності та професійного розвитку людей чи структур, які оперують чи 
хочуть оперувати категоріями образу та іміджу. Гідність та репутація – 
наступні після образу та іміджу питанням соціальної вартості та ваги 
тих людей та структур, які намагаються реалізовувати свою соціальну 
місію чесно і відкрито. 
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ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ І 
ПРОБЛЕМА ЦІЛІСНОСТІ (УКРАЇНСЬКА 

ВІЗІЯ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ 
ІНТЕРПРЕТАЦІЇ) 

  
У статті проаналізовано концепт цілісності в контексті фі-

лософсько-антропологічного досвіду інтеграції різногалузевих знань 
на матеріалі українського дискурсу. Показано, що принцип комплеме-
нтарного світорозуміння має визначальне значення для новітніх ме-
тодологій гуманітарних наук; виявлено межі інтеграції гуманітарної 
та природознавчої методологій.  

Ключові слова: філософська антропологія, класична методо-
логія, постмодернізм, комплексний підхід, інтеграція, комплементар-
ність.      

 
В статье анализируется концепт целостности в контексте 

философско-антропологического опыта интеграции разнообразных 
знаний на материале украинского дискурса. Автор рассматривает 
роль принципа комплементарности для современных методологий 
гуманитарных наук; показываются границы, в которых возможна 
интеграция методологий гуманитаристики и естествознания.  

Ключевые слова: философская антропология, классическая 
методология, постмодернизм, комплексный подход, интеграция, ком-
плементарность.        

 
The article is analysed the concept of integrity in the соntext of the 

philosophical and anthropological experience of integration of multitude of   
knowledge on the material of Ukrainian discourse. Shows that for the 
Ukrainian discourse of postmodernist interpretation characteristic. The 
conclusion is made that сomplementary model of perception of the world 
has played a decisive role in the study and the accumulation of Knowledge 
about the complex approach and the integration processes in the 
methodology of science of new type.  
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Попри критику засад класичної раціональності сучасна наука 

дедалі більше стурбована через брак теорій, спроможних дати ґрунто-
вну відповідь на виклики технологічної цивілізації, адже питання сто-
ять рубом і стосуються продовження існування людства на Землі. Дис-
кусія про роль практичної філософії, яка відбулася на теренах вітчиз-
няної філософської науки, стала тому ще одним підтвердженням. А її 
висновки [1] – своєрідним закликом-домаганням невідкладних методо-
логічних змін згідно з настановою на практичність філософських до-
сліджень. Переосмислення стосується не лише питання взаємовідно-
шення практичної й теоретичної частин філософії, але й загалом інтег-
рації гуманітаристики та природознавства. Інтерес до всеосяжного 
матеріалу з різноманітних галузей знань з погляду сьогодення значно 
зріс. 

Скомплікована конфігурація дискурсів раз-по-разу виявляла 
незмінність намагання співпідпорядковувати осібне у цілому. Зорієн-
тованість на синтез залишається і тепер не менш запитуваною, аніж 
будь-коли, отож й поняття цілісності як комплементарної єдності – 
базовим. Принцип доповняльності вважається гарантом і 
об’єктивності істини, й ефективності практичних дій, і правильності 
людських вчинків. Проте, як це не звучить парадоксально, нинішня 
філософська спільнота в Україні неспроможна лаконічно і впевнено 
висловитися щодо дієвості й ефективності комплексно-інтегративного 
підходу та досяжності поставлених завдань. В нашу добу постсекуля-
ризованого суспільства так само, як і за часів І. Канта, загальнотеоре-
тичні побудови (метатеорії) досить далекі від своїх же практичних 
перспектив. Доказом є філософська антропологія як досвід інтеграції 
гуманітарних та природознавчих методологій. 

Якщо в учених, котрі поставилися до метафізики й Просвітни-
цтва з підозрілістю, запозичити оцінку філософії сучасності (в будь-
яких виявах) як «практичної за суттю», а – практичності як «теоретич-
ної прероґативи філософського розуму» загалом (Є. Бистрицький), тоді 
комплексно-інтегративний підхід філософської антропології набува-
тиме нових можливостей щодо забезпечення бажаної методологічної 
цілісності. І не лише тому, що суттєво розширюється (дисциплінарно й 
тематично) предметне поле філософської антропології, але передовсім 
і тому, що змінюється власне характер підбору матеріалу, вибору тем 
тощо. Об’єднані в ціле будь-які дискурси інтегровані в ідентичність 
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того самого й водночас відмінні від нього «інші». Натомість модерний 
тип дискурсу в якості парадигми заперечував будь-яку можливість 
інтеграції з тим, що є змістовно чужим «іншим».  

Приміром, мистецтво вважалось щодо розуму (філософської 
істини) чимось зовсім «іншим». Т. Адорно скептично поставився до 
таких утверджень, адже брав за засновок для своєї методології прин-
цип взаємодоповняльності. Він аналізував мистецтво і філософію як 
форми, які здатні пропонувати істину, хоча й часткову; та їх можна 
доповнити (якщо взагалі можна) через їхню взаємодію [2, с. 363], яка 
здатна знищувати «ілюзорну видимість цілісності» (Браєн Вол), – це 
така, що стирає розрізненості в процесі хибного заперечення або син-
тезу, – проте і не стати «нескінченною вільною грою означування», 
радше виявляється «захистом раціонального мислення від ірраціоналі-
зму шляхом знаходження слідів визвольного розуму в інструменталь-
ному» [3, с. 15]. Т. Адорно розумів, що «лише в якомусь ще не реалі-
зованому і не спрощеному їхньому діалектичному синтезі може при-
йти свобода» [там само].  

До зазначеного підходу віднесімо метаантропологію 
Н. В. Хамітова. Київський філософ, розмірковуючи про її унікальний 
предмет, стверджує потребу й в особливому інструментарії – метамо-
ва, де органічно поєднуватимуться понятійно-категоріальні й образно-
метафоричні форми. Аби осягнути людське буття як трансцендування 
необхідне «підключення мислення художнього»; йдеться «не лише про 
образні ілюстрації та додатки в теоретичних філософсько-
антропологічних текстах, а про есеїстичні та художні вияви філософії 
людини – філософське мистецтво» [4, с. 19], – пише автор. Проте, 
дистанціюючись від просвітницько-модерного типу дискурсу без пре-
тензії на його подолання, – в такий спосіб, вважається у захисників 
постмодерністського дискурсу, можна не повернути назад і рухатися 
вперед до нових філософських здобутків, – дослідник змушений ви-
знати те, що в якості метатеорії соціогуманітаристики філософська 
антропологія постає переважно теоретичним проектом. І завданням є 
інтеграція результатів цих наук задля відкриття нових методологічних 
рішень (та, здається, полишати терени комплексно-інтегративного й 
комплементарного бачення він не хоче, отож відразу «уточнює») – «і 
світоглядних рішень»; додає, що треба розуміти завдання метаантро-
пології двоїсто («специфічну подвоєність її завдань та предмету»), що 
«лише як метатеорія соціогуманітарного знання метаантропологія 
може бути філософією трансцендування», а в якості останньої «здатна 
до інтегруючої функції в людинознавстві і суспільствознавст-
ві» [4, с. 18]. Очевидно, що в такому досвіді, який справді дає змогу 
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осягати значну кількість проблем нової раціональності, епістемологія 
має не менш органічно корелювати з вивченням і проблем, породже-
них із втратою людиною ціннісних орієнтирів тощо (адже учений не-
одноразово й наполегливо постулює статус метаантропології як прак-
тичної філософії). 

Сучасна антропологія розширила свій дисциплінарний (і 
предметний) контент настільки, що тепер деякі науковці й філософи 
вбачають у тому ризик «самогубства» філософської антропології. Пра-
гнучи інтерпретувати з огляду на практичність, дослідники часом здій-
снюють, обурюється проф. М. Бойченко, «не завжди потрібні 
об’єднання, розширення або заміщення традиційних філософських 
дисциплін за рахунок створення нефілософських за методологією і 
постановкою питань теорій середнього рівня – від різних версій при-
кладної епістемології та межових концепцій до новітніх псевдофіло-
софських напрямків, у яких слово “філософія“ вживано безпідстав-
но» [1, с. 10]. Висловлює стурбованість і проф. А. Лой, наголошуючи, 
що попри все позитивне, що є в досвіді інтеграції розмаїтих знань та 
різногалузевих методик, той не може бути результатом «аматорського 
заняття», й очікуваний всеосяжний матеріал вивчення не може бути 
«чимось аморфним та еклектичним» [1, с. 23]. Варто погодитися з 
дослідниками. 

Від таких та інших подібних хиб комплексно-інтегративного 
дискурсу може убезпечити здатність упорядковувати тематичне поле 
розвідки згідно з певним, так би мовити, стрижневим концептуальним 
каркасом, який згодом обростатиме комплексом різноманітних знань. 
У такому контексті слушним й зрозумілим є розширене визначення 
поняття «дискурс» київського філософа А. Єрмоленка, який наголо-
шує, що дискурс – це не просто комунікація, яка «передбачає аргумен-
тації», але й рефлексія стосовно способу «досягнення консенсусу щодо 
істинності твердження та правильності норм соціальної взаємо-
дії» [1, с. 18]. Йдеться про порозуміння, «ядром» якого є «регулятивна 
ідея трансцендентальної комунікації» [там само]. Останнє стоїть на 
заваді формальній, абстрактній чи вигаданій взаємодоповнювальності 
дискурсів, а також редукції якогось з них до будь-якого іншого. Протя-
гом останньої третини ХХ – першого десятиріччя ХХІ ст. в осередді 
розуміння дослідницьких стратегій остаточно оформилося домагання 
ставитися до учасників, до складників дискурсу як до рівноправного 
партнера, однаковою мірою важливого й вагомого. Новітня екологічна 
формула етичного [1, с. 17] (А. Єрмоленко) є яскравим прикладом 
такого витлумачення. 
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Якщо повнота та вичерпність знання про людину можлива 
лише в межах способу, який має дискурсивно-прагматичний характер, 
оскільки тільки тоді «істинність» і «правдивість» в’яжеться з «прави-
льністю» й «зрозумілістю» (Д. Бьолер). Зрозуміло, що філософсько-
антропологічне пізнання не може нехтувати факт, що людина є невід-
дільна від колективного життя, належить йому. Як писав М. Бубер, 
філософська антропологія має знати, що «є не тільки людський рід, але 
і різні народи, не тільки людська душа, але і різні типи та характери 
людей, не тільки людське життя загалом, але й окремі її вікові пері-
оди» тощо. Аби осягнути людину в її цілісності, потрібен систематич-
ний аналіз цих та всіх інших розрізнень в їхній «внутрішній динаміці й 
динамічному взаємозв’язку та завдяки постійному прагненню відкри-
вати єдність у різноманітному» [5, с. 162]. Однак з тієї ж самої причи-
ни, наголошував М. Бубер, філософська антропологія й не може осяг-
нути людину в її «абсолютності».  

Виявляється суперечність філософської антропології самій со-
бі, а саме: щоби вивчити цілісну людину й розробити універсальну 
теорію, треба пізнати конкретну людину (узасадничену «життєсвіта-
ми» тощо) та узгодити спеціалізовані знання; водночас, розгляд люди-
ни в її природній, соціальній, культурній, будь-якій іншій даності ви-
магає не лише розрізнення, але й співставлення (отож деякої універса-
льності оцінок). Зрештою, всяка наука про людину так чи так поверта-
ється спиною до «живої людини», бо зміст «спотворюється» через 
«об’єктивацію» (М. Бердяєв) й розлюднення (рос. «расчеловечен-
ность») (М. Бубер), кожна встановлює для себе спеціальні принципи й 
методи тощо.  

«Жива людина» відкрита в становленні своєї сутності (екзис-
тенціалізм), філософсько-антропологічне пізнання за своєю суттю – це 
самосвідомість людини, котра усвідомила себе як особистість (персо-
налізм), отже, «позитивна наука», маючи справу з об’єктами, неспро-
можна цілковито об’єктивувати всю людину. В 1990-ті роки українські 
філософи, аби здолати редукціонізм марксистського дискурсу щодо 
людини, скористалися методологічним потенціалом зазначених течій. 
До прикладу, автор «філософської сексології» Роман Кісь (львівський 
учений) написав: «Універсальна наука окреслює всю реальність як 
об’єкт. Натомість людина, як єдина істота, яка здатна трансценденту-
вати (не лише виходити поза межі безпосередньо даного, змінювати 
саму себе, але й “зазирати“ у те, що Е. Кант називає ноуменальним) 
водночас означає і те, що сама людина є завжди чимось більшим, аніж 
те, що вона розуміє» [6, с. 25]. Тодішня дослідницька стратегія щодо 
пізнання всього людського взяла твердий курс на заповнення нестачі, 
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упевнено розгорнувши світоглядно-антропологічні дослідження у 
річищі екзистенціальної та персоналістської антропології 
(В. Шинкарук, В. Табачковський). Цей підхід знаходить однодумців і в 
наш час. Н. Хамітов запропонував метаантропологію як філософію 
трансцендування, вже має своїх учнів та послідовників.  

Постмодерністський дискурс найретельнішим чином обмірко-
вує ризики антропологічного пізнання. Структурна антропологія за-
стерігала од надмірного захоплення як емпіричною методологією, так і 
загальнотеоретичною, бо з цього зростатимуть помилкові висновки 
(натуралізм, формалізм й ін.) Прагнучи науковості, не варто багато 
очікувати й від комплексного поєднування часткових знань, адже в 
скінченному дискурсі антропології не можна охопити нескінченне 
розмаїття проявів людського. Відтак, не потрібні й домагання щодо 
створення метамови. В розпорядженні людини завжди є надмір зна-
чення («надлишковість означника» /Ж. Дерида/). Отже, створити тео-
рію загальної антропології – справа даремна.  

Ця справа марна ще і через порубіжжя між двома присутнос-
тями, яке трудно описувати, зазначав Ж. Дерида. Важко не погодитися 
з цим, оскільки нове вимагає розриву з минулим. Тоді концепт випад-
ковості виявляється незамінним. Нове з’являється відразу як певна 
завершеність (модель стрибка). Однак повага науки до структуровано-
сті вимагає зважати передовсім на пов’язаність елементів цілого та 
схоплювати сутнісну специфічність структури, вписану в систему 
відмінностей і в рух певного ланцюга елементів. Звісно, структурова-
ність системи для західної науки чи не основна умова її можливості. 

Структуру «наділяли центром, співвідносили її з точкою при-
сутності, з певним початком. Цей центр мав своєю функцією не тільки 
орієнтувати та врівноважувати, організовувати структуру… а й насам-
перед домагатися, щоб принцип організації структури обмежував те, 
що ми могли б назвати грою структури» [7, с. 564], (остання допуска-
лась лише «всередині тотальної форми»). Якщо за межами центру гра 
можлива, то у самому центрі – ні. З погляду метафізики, далі розмір-
ковував Ж. Дерида, «центр, єдиний за визначенням, конституює в 
структурі те, що, керуючи структурою, уникає структурності»; «пара-
доксально розташований і в структурі, і поза структурою; перебуває в 
центрі тотальності, а проте, оскільки центр до тотальності не нале-
жить, вона має свій центр десь-інде. Центр не є центром» [там само]. 
Дискурс модерного типу містить перформативну суперечність твер-
дження самому собі.  

Фактично йдеться про гру, «що конституюється на ґрунтовній 
непорушності та заспокійливій певності, що сама вивільнена з 
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гри» [там само]. Таке подвоєння вказує на підвалини змісту, звідки 
«завжди потрапляють в історію смислу», «де завжди можна розбуди-
ти початок або передбачити кінець у формі присутності» [7, с. 565], 
розмисел в термінах тотожності собі та самодостатньої повноти, а 
також через постулювання логосу. Окреслене Т. Адорно назвав міфо-
логізацієї думки, як і завжди в притаманній йому глибоко скептичній 
манері (міф є просвітою, і навпаки, просвіта – міфом; так було і за 
класичних часів, і тепер, в епоху інструменального мислення з його 
волею до панування та раціоналізації дії). 

Дискурс Ж. Дерида, розташований у координатах доробку 
Ф. Ніцше, З. Фрейда, М. Гайдеґера, справив значний вплив на сучас-
ників. У стосунку до нашого розмислу, він формує усвідомлення того, 
що філософська антропологія своїм існуванням завдячує просвітниць-
кій традиції («метафізика присутності»); що заперечувати центр як 
присутньо-сущий та нехтувати трансцендентально означуваним 
(«розширюючи до нескінченності поле і гру сиґніфікації») – це стає на 
заваді розумінню інтеграції наук про людину, де б мирилися між со-
бою різні інтерпретації; що «немає ніякого сенсу обходитися без кон-
цептів метафізики в намаганнях похитнути метафізику; ми не маємо у 
своєму розпорядженні жодної мови […], яка була б чужою для цієї 
історії; ми не можемо висловити жодного деструктивного твердження, 
яке б уже не прослизнуло у форму, логіку і постулати того, що мало б 
на меті спростувати» [7, с. 567]. Отже, філософська антропологія і в 
прагненні стати наукою нового типу, і в своїй критиці парадигми Мо-
дерну (логоцентрично й субстанціалістично спрямованої) неспромож-
на відмежуватися від її логіко-методологічного апарату. Іншими сло-
вами, вона нездатна створити такий науковий інструментарій, який 
зберігав би зміст понять тощо «чистими» від будь-якої логіки контамі-
націй. Підтверджень тому є чимало і в західному ареалі філософсько-
антропологічних витлумачень (Ф. Ніцше, К. Леві-Строс й ін.), і в укра-
їнському (В.В. Кізіма, ін.) [8]. 

Справді, філософ-антрополог (і вчений загалом) не може від-
мовитися від так званого «метафізичного взаємозв’язку» (Ж. Дерида) 
ні тоді, коли визначає базовий принцип (або їх систему), ні коли оби-
рає для себе ключову тему (чи їх більшість), ні коли формулює головні 
поняття тощо. Інакше б довелось йому відмовитися від критично-
рефлексивного вивчення концептів та від можливості витлумачувати 
їхні відмінності в єдності цілого (до речі, й критичне ставлення до 
метафізики стало б неможливим). Відмовляючись підпорядковувати 
концептуалізацію регулятивній ідеї, тобто аналізувати щось в межах 
одного концептуального цілого, ми ризикуємо потрапити в зону амор-
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фності й еклектичності (тут «відмінність в ідентичності з собою озна-
чуваного» (Ж. Дерида) стерта). Проте регулятивна ідея – це виплід так 
би мовити «трансцендентальної комунікації», і кожне її конкретне 
запозичення, як слушно висловився Ж. Дерида, тягне за собою всю 
метафізику. 

З цих підстав можна дійти висновку: щоби дослідження люди-
ни в її цілісності постало в якості науки, треба відмовлятися від проце-
дури центрування й субстанціалістського розуміння сутності люди-
ни, – але, обмежуючи предметне поле результатами виключно прикла-
дних наук та фокусуючи пошуковий інтерес на опис емпіричної фак-
туальності, водночас належить прив’язуватись і до рефлексій, зумов-
лених постійним звертанням до цієї ж традиції центрування (отож і до 
витлумачення відмінності як опозиції, як-то людське/нелюдське тощо). 
Проте, наштовхуючись на факти, які не уміщуються в схему протиста-
влення, скажімо, в класичне уявлення про людське, дослідник сумніва-
тиметься щодо еврістичності тієї, одночасно відчуваючи необхідність 
застосувати опозицію і неможливість їй довіритися; звідси і самокри-
тика в текстах антропологічних праць, яка раз-по-разу засвідчує не-
вдачу щодо наміру їх авторів критично строго осмислювати свій сто-
сунок до метафізики, – що врешті-решт позначалось на якості всієї 
теорії. 

Та чи є вихід з цієї ситуації? Концепти, що виявили свої межі, 
можна було б аналізувати згідно з принципом історизму, але тоді філо-
соф мав би вийти «за межі філософії». Чи можливо це, якщо всім ма-
сивом дискурсу ти занурений в метафізику? – іронізує Ж. Дерида. 
Можна запозичити позитивний смисл колишнього концепту, не наді-
ляючи його жодною абсолютною цінністю (за першої ж нагоди годні 
відмовитися від нього). Саме в такий спосіб, зберігаючи «як інстру-
мент те, що критикує за цінність його істинності» [7, с. 574], К. Леві-
Строс шукав істинний метод антропологічного пізнання. В результаті 
– чисельні суперечності тверджень самим собі: то закликає скориста-
тися методологією природничих наук, ато – соціологічних (бриколаж); 
наполягає відображати реальність, ато конструювати, за необхідності 
теоретизуючи або міфологізуючи.  

Структуралістська модель антропології, треба погодитися з 
Ж. Дерида, з’являється на арені філософії в тому місці, яке завжди в 
філософії піддавалося підозрі, – «метафізика присутності» – і продов-
жує полеміку щодо можливості істини та образу новітньої науки. Ан-
тропологічний проект науки примушує визнавати, що пізнання, коли 
початок, центр тощо піддаються неґації, зрештою має руйнівні наслід-
ки і для самої науки. Адже істина визнається частковою, такою, що 
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вимагає доповнень (якщо взагалі можливе таке за умов постійного 
руху і взаємодій), – це не могло не позначитись на якість теорії. Супе-
речності спіткають нас на кожному кроці антропологічного дискурсу. 

Загальнотеоретична позиція українських філософів щодо по-
рушеної проблеми оформлювалась в модифікаціях західної постмоде-
рністської думки, в контенті питань ідентичності, інтеграції методів 
природознавства, соціальних, гуманітарних наук, взаємодії філософсь-
ких дисциплін, тем тощо, іншими словами, – є  комплексом найрізно-
манітніших знань і підходів. Проте її незмінно вирізняла здатність 
ретранслювати універсальні смисли, прив’язувати дискурс до рефлек-
сій, котрі мають стрижневий характер. Це означає, що вона є виплід 
суб’єктів різних культур і водночас національно визначена, бо відтво-
рює не лише архетипи колективного несвідомого людства, а й україн-
ської культури; є поєднанням української знаннєвої традиції (ціннос-
тей) із європейською передовсім, і разом з тим із відповіддю сучасника 
на питання про природу людськості, слугуючи підставою для універ-
сальності оцінок щодо людських дій та всеохопності розуміння цивілі-
заційної стратегії і розвитку України. Українська філософська антро-
пологія – це скомплікована складність матеріалу з різних ділянок 
знань, яка встановлює межі раціональності «інструментального розу-
му». 

В такому випадку наголошується: класичний тип філософсь-
кого дискурсу має бути врівноважено некласичним (Постмодерн). Що 
означає доцільність надання ваги не лише достовірним знанням, а й з 
ознаками невизначеності, відносності. На емерджентну властивість 
знання вказав ще Гусерль. Через те, що суб’єкт є і спостерігачем, і 
співучасником в об’єкті пошуку, не абстрагується від того, де й як 
постає знання, як упроваджується в мережі людського співбуття тощо, 
наукові знання світоглядно навантажені. 

Зазначене відіграло неабияку роль у системному антропологі-
чному вивченні проблем, котре передбачало можливість пояснити 
процес взаємодоповнювання концептів, ідейно-світоглядні уподобання 
дослідників, розглядаючи досліджуване вчення як співзумовлене стру-
ктурою суб’єктивності автора. Такий підхід краще узгоджується із 
методологічними вимогами гуманітаристики – не тільки відтворювати 
об’єктивний зміст теорії (логіко-дискурсивний метод), але реконстру-
ювати його комунікативну складову, через яку теорія виявляється як 
цінність. Сама здатність поділяти «смисли співбудови інтерперсональ-
них смислових полів» (Р. Кісь), встановлюючи паралелі між їхнім 
розвитком, постає передумовою для концептуального оформлення 
наукового інтересу до матеріалу, який ніби сам іде до рук антрополога. 
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Українські вчені, котрі мали намір створити загальну антропо-
логію за принципом холізму, так чи так визнали його помилковість. 
Навіть найсучасніші методології не дають ради в осягненні всієї скла-
дності людського життя в цілокупності його проявів, відповідно – й 
контент функціонування антропологічних знань в українській філосо-
фії та співбуттювання із усією культурою надто розгалужений. Є ще 
одна складність – це відсутність світового резонансу здобутків україн-
ської антропології. 

З одного боку, рефлексія над своєрідністю її думки значною 
мірою актуалізується в питанні щодо її дійсності, й ще більшою через 
запит українців на культурно-цивілізаційне самовизначення, отож і 
щодо національної самоідентифікації. А з іншого, – формування украї-
нського погляду на сучасність так само, як і утвердження самості укра-
їнця, стає дедалі неможливе поза посиленим інтересом до загально-
людського (і в пізнанні, і в топосі цілої культури), оскільки власна 
своєрідність оприявнюється в діалозі з іншими своєрідностями. Але в 
світову комунікацію, як вже зазначали, українська антропологія поки 
що належним чином не вступила. Не можна нехтувати цю обставину, 
коли відстежуєш специфіку української філософської антропології. 

Морфологічний аналіз філософсько-антропологічного знання 
в Україні [9] і дає підстави стверджувати виключну роль комплемен-
тарної моделі світосприйняття в оформленні знань про людину (це, до 
прикладу, засвідчується в «сизигійній антропології» В.В. Кізіми). 
Йдеться про витлумачення проблем з огляду на взаємну доповнюваль-
ність складових людського буття як динамічної цілісності, які вважа-
ються рівнозначними передумовами співдії його структурних ланцю-
гів. Таким чином відбувається нарощування реінтегрувально-
ладотворчої спроможності смислових мереж уявлення про цілісність 
буття людини, – як таку, де все доповнене всім, однаковою мірою важ-
ливе для існування та оприсутнює людську сутність як сенс усуціль-
нювання всього. За такого погляду потрібне концептуальне ціле. Й в 
української антропології була визнана неперервність, взаємодія між 
природними, ментальними, соціокультурними аспектами людського 
досвіду, осягнуто його як життєвий (органічна цілісність чисельних 
взаємовпливів, однаково чинних для поєднання їх в системі людського 
буття). Підхід потребує вміння врівноважити раціонально-
аргументативне інтуїтивним та волі до порозуміння. 

Наприкінці XIX – початку ХХ ст. принцип комплементарного 
розгляду оформлюється як базовий для програми антропологічного 
пізнання й орієнтує на доцільність пояснювати функціональні кореля-
ції, виключаючи ідею причиновості. В такому стосунку підхід і висно-
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вки українських антропологів перегукуються [10] з поглядами захід-
них колег. Це означає, що ідея єдності як провідний мотив антрополо-
гічного пізнання (розроблявся ще за часів античності) доведено до 
розуміння взаємодії різновиявів людського (як ідея цілості та визнано 
її системокреативну роль). У такому розгляді антропологія поставала 
як наука про основні напрямки і закони біологічного, психічного, ду-
ховного й соціального розвитку людини, про її межі та надможливості 
(напр., метаантропологія Н. Хамітова). Водночас сформувалось і розу-
міння того, що людина нездатна до кінця збагнути цілісність буття. 

Отже, в підсумок сказаному, варто зазначити найхарактерніші 
ознаки антропологічної знаннєвої традиції української філософії. Адже 
вони не могли не позначатись на формуванні уявлень про новий тип 
дослідницької стратегії. Йдеться про нарощування дискурсивно-
прагматичного потенціалу ідеї цілісності буття людини та обґрунту-
вання з огляду на те , що складові цілого рівною мірою вагомі для 
співдії; у вивченні питань орієнтація на більш прикладне, спеціальне, 
ніж загальнотеоретичне; звідси й брак амбіції щодо побудови теорії 
загальної філософської антропології; натомість систематичний розгляд 
осібного, розбіжного з наданням переваги знанню про розрив, неспо-
лучувані суперечності та опис можливості їх сполучування (тема по-
граниччя, межі, грані) [10]. Попри скепсис українських філософів що-
до спроб універсалізації антропології та критику засад класичної раці-
ональності для здійснення антропологічного проекту науки нового 
типу, останній так і залишився скомплікованою складністю ідей і дис-
курсів античності, середньовіччя, Просвітництва, гуманітаристики та 
природознавства. Не виправила ситуації постійна спрямованість дис-
курсу, щоб відкривати не тільки діахронію, але синхронію («взаємоза-
ступлювану оберненість категорій, політичних, ідеологічних, економі-
чних, соціяльних» [12, с. 817]) ідей тощо з метою вивчати динаміку 
взаємозв’язків. Парадигми в своїй осібності, заступаючи одна одну, 
хоча і виявляють заступлюваний зміст, але лише частково, зважаючи 
на емерджентний характер розвитку.   
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ДУХОВНІСТЬ 
ЯК БАГАТОМІРНЕ СОЦІОКУЛЬТУРНЕ 

УТВОРЕННЯ: ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ 
КОНОТАЦІЇ 

 
 
Розглядаються природа духовності, різні аспекти її матриці 

як багатомірного соціокультурного утворення. Показано, що духов-
ність може бути і позитивною, і негативною.  

Ключові слова: духовність, природа духовності, душевність, 
культура, людяність, духовні цінності, занепад духовності, негативні 
прояви духовності.      

 
Рассматриваются природа духовности, различные аспекты 

её матрицы как многомерного социокультурного образования. Пока-
зано, что духовность может быть и положительной, и отрицатель-
ной.  

Ключевые слова: духовность, природа духовности, душев-
ность, культура, человечность, духовные ценности, упадок духовнос-
ти, негативные проявления духовности.      

 
 
The nature of spirituality, various aspects of its matrix as multidi-

mensional sociocultural formation are considered. It is shown that spiritu-
ality can be both positive and negative. 

Key words: spirituality, nature of spirituality, spirituality, culture, 
humanity, spiritual values, decline of spirituality, negative manifestations of 
spirituality.  

 
Феномен духовності – одна з ключових тем у сучасних 

дослідженнях трансформацій культури. Це зумовлено як історичними 
(подолання наслідків антидуховних процесів ХХ століття), так і 
теоретичними причинами. Дослідження сутності цього феномена і 
основних типів духовності потребує звернення до культурно-
цивілізаційного підходу, завдяки якому можна виявити інваріанти 
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змісту поняття «духовність» і краще схопити специфіку духовності 
українського народу, коректніше й чіткіше співставити її з духовністю 
інших народів, культур, цивілізацій. 

Сьогодні духовність аж ніяк не є для українських дослідників 
темою, увага до якої була замалою. Однак вивчення означеної теми 
здійснювалося майже виключно в руслі формаційного підходу. Не 
заперечуючи продуктивності останнього, слід все ж відзначити, що 
прагнення розглядати цей підхід як єдино вірний неминуче призводить 
до помітної однобічності у розгляді всього кола питань, пов’язаних зі 
з’ясуванням своєрідності духовності як одного з найважливіших явищ 
людського життя, особливостей її виникнення, поступу та форм вияву. 
Зокрема, останнім часом практикою розвитку вітчизняної філософії, 
науки та й українського суспільства в цілому дедалі нагальніше 
ставиться питання про необхідність доповнення формаційного підходу 
до проблем духовності підходом культурно-цивілізаційним. 

Розглядаючи цю проблему дещо ширше, можна констатувати, 
що актуальність цивілізаційного аналізу духовності зумовлена 
принаймні двома основними чинниками: 

– по-перше, особливою значущістю духовності за умов 
становлення України як незалежної країни і розбудови її державності; 

– по-друге, зміною основоположної парадигми розгляду 
проблем духовності, що відбувається на сучасному, некласичному та 
постнекласичному етапі розвитку філософської думки.   

В означеному контексті в сучасній українській філософії 
дослідження феномена духовності почалося на рубежі 1990-х років. У 
цей період першою системною роботою з проблематики духовності 
була монографія С.В. Пролєєва «Духовність і буття людини» [14], що 
спиралася на концепцію духовно-практичного освоєння світу. Іншу 
оригінальну концепцію духовності розробляв С.Б. Кримський, який 
трактував цей феномен в екзистенційному аспекті як «шлях людини до 
самої себе». «Внутрішня смислотворчість, – пише С.Б. Кримський, – і 
визначає духовність як таку, тобто здатність будувати свій внутрішній 
світ, «життєвий всесвіт» людини, що робить її інтелектуально 
незалежною від кон’юнктурних обставин наявного буття. Духовність – 
це виклик згори здійснити в собі те, що не відбувається природним 
шляхом; виклик, який потребує особистісного тлумачення» [12, с. 237]. 
В останні роки дослідження феномена духовності набули 
багатоаспектного характеру; основна маса робіт українських авторів з 
цієї проблематики друкується у випусках збірника «Актуальні 
проблеми духовності» (Кривий Ріг). Серед основних тенденцій слід 
відзначити аналіз онтологічних (Філіна І.О.) [17], аксіологічних 
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(Амірова Р.І., Василенко Ю.Т., Сільвестрова О.Ю.) [1; 3] та 
моральнісних (Гітун Н.І. та ін.) [6] вимірів феномена духовності. 

Спробуємо далі здійснити експлікацію змісту понять 
«духовність», «духовне», які без чіткого розмежування з іншими 
спорідненими і близькими термінами вживаються в різній 
інтерпретації, тлумачаться в різних дослідженнях по-різному. Не 
маючи можливості розглянути у статті розвиток цих понять в 
історичному плані, відмітимо лише їх найчастіше і найближче для нас 
вживання і розуміння. 

1. Духовне як ідеальне, що включає в себе знання, емо-
ції, ідеї, цінності, смисли, значення, ідеали, образи тощо. 

Духовне в людині (безкорисливий пошук істини, здатність до 
морального вибору, до переживання прекрасного, до творчості, 
наявність свободи волі та самосвідомості) не є лише «суспільно-
корисною» здатністю та засобом пристосування до природного і 
соціального середовища. Вона є самостійною і саме вона лежить в 
основі людського Я. 

Саме як духовна істота особистість виявляє себе вільним і 
творчо-активним діячем, що змінює себе і оточуючий світ. 

2. Розуміння духовного як субстанціонального йде від 
вчення Гегеля: «Лише духовне є те, що дійсне; воно є сутність або в-
собі-суще, воно є те, що вступає у відношення і те, що визначене; 
…Але воно є це в-собі-і-для-себе-буття тільки для нас або в собі воно є 
духовна субстанція» [5 с. 12]. 

В такій інтерпретації схоплюється діяльнісно-предметна 
структура духу і духовного світу. Духовне є ідеальний зміст 
відчужений від конкретного індивіда і об’єктивується в будь-якій 
формі у світі культури. 

3. Пояснення духовного через психологічний аспект – це 
по суті ототожнення духовного і душевного, під яким розуміють функ-
ції свідомості, мислення, почуття, волю та інші психічні явища і про-
цеси. Тут поняття духу звичайно вживається як синонім свідомості. 

4. З позиції потребнісно-інформаційного підходу, розро-
бленого П.В. Симоновим, духовність пояснюється через систему по-
треб [16]. 

5. Представники філософської антропології (М. Шелер) 
духовність розглядають як «принцип, протилежний всьому життю 
взагалі, як особливу ексцентричну «позиціональну форму», яка ство-
рює «сукупний світ», – дух, сферу духу» [13, с. 53, 132-133]. 

6. Духовне як інтенціональність, самотрансценденція 
людини, направленість свідомості назовні, на об’єкт, на суще. Духовне 
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– це усвідомлююче буття, яке «співприсутнє іншому сущому, усвідом-
люючи інше суще [19, с. 95] знаходиться у відношенні до іншого. В 
основі такого розуміння лежить думка про первісну нероздільність 
суб’єкта і об’єкта. Людське буття, за М. Хайдеггером, характеризується 
як «спів-буття» людини і світу. Таке існування виражається в самотра-
нсцеденції людини або в інтенціональності людських феноменів [20, с. 
77]. 

7. Релігійне розуміння духовності. Дух – як особистісний 
абсолют і особиста воля Бога. Духовність людини – спрямованість до 
Бога, відчуття своєї єдності з ним, своєї приналежності «іншому світо-
ві». Послідовне і систематичне викладення основ християнського ро-
зуміння людини дає протоієрей В. Зеньковський у своїй праці «Прин-
ципи православної антропології» [15, с. 115-148]. 

В останні роки дедалі поширенішим стає інтелектуальний рух 
за зведення, редукцію духовності до такої її форми, як релігійність. 
Деякі дослідники, не заперечуючи ролі релігійності як однієї з 
основних форм духовності, наголошують, що з подібною редукцією 
важко погодитись [2, с. 21]. 

Крім релігійності на сучасному етапі розвитку цивілізації 
досить рельєфно викристалізовуються ще декілька типів духовності у 
якості основних. Пояснюється це тим, що на даному етапі 
цивілізаційного руху розвиток різних суспільно значущих форм 
духовності зумовлюється переважно формуванням і утвердженням 
відповідних абстрактних систем знання. Наприклад, в галузі моралі – 
системою етики, у сфері прекрасного – системою естетики, в галузі 
науковій – теорією. На некласичному відтинку цивілізаційного процесу 
визначальним для розвитку означених форм духовності є зміщення з 
певних абстрактних систем знань на відповідні їм життєві позиції, що 
й постають як основні типи духовності – естетизм, етизм, теоретизм, 
релігійність тощо. 

І, навпаки, релігія може виступати основою не тільки власне 
релігійності, а й маргінальних щодо останньої типів духовності. 
Зокрема – представлених прихильниками так званої «релігії без бога», 
якою, наприклад, значною мірою для древньо-індійської цивілізації є 
буддизм, для давньо-китайської – конфуціанство і даосизм. У цьому ж 
напрямку йде і розвиток духовності європейської цивілізації. Так, якщо 
у Гегеля бог чи абсолютний дух лише самопізнає себе в історії 
людського суспільства, то В. Соловйов твердить про боголюдство, а 
Сковорода і Толстой взагалі шукають бога не поза людиною, а 
всередині людини як духовної істоти [2, с. 21]. 
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Сучасний український філософ В.Ю. Даренський виділяє такі 
типи духовності, як космоцентричний, теоцентричний і антропо-
центричний, які корелюють із «метатекстами культури» – 
метатекстами вітальності, трансценденції і трансгресії відповідно [7, с. 
277]. Між означеними типами духовності існує певна змістовна 
ієрархія, яка дозволяє раціонально аналізувати конкретні форми і 
наслідки їхньої реалізації. 

Здійснюючи експлікацію понять «духовність» і «духовне», 
варто також зазначити, що означені концепти вживаються як антитези 
бездуховності, деградації, безвідповідальності – в педагогіці, 
публіцистиці, художній літературі, в повсякденному сприйнятті. 

Духовність в означених вище значеннях відображає пануючу 
систему цінностей, означає міру і готовність прилучення людини до 
сфери культурно-історичного розвитку людського роду, 
самовизначення людини в світі культури. В протилежність цьому, при 
«бездуховному» існуванні людина нездатна «прорвати» свою повну 
обумовленість і обмеженість ситуативними рамками безпосереднього 
емпіричного буття. Керуючись цілями і цінностями бездуховного 
змісту, вона не може розширити горизонт свого життя до границь 
родового життя людини і людства, досягнути повного розвитку 
людської сутності. 

Із наведених вище поглядів і концепцій випливає, що поняття 
«духовність» має власний специфічний зміст, і його не можна замінити 
ніяким іншим поняттям. В філософському «граничному» розумінні 
духовність є сутнісна якість людини, її атрибутивна характеристика, 
що конституює людське буття як таке. Завдяки своїй 
«одухотвореності», наділеності духом, людина займає особливе місце в 
світі, проривається в «інший» світ ідеального буття. 

Духовність упорядкувала суспільство і фактично виділила 
людину з тваринного світу. У духовності були втілені найкращі 
загальнолюдські ідеали упродовж всієї історії розвитку людини (з 
початку формування до сьогодення). У загальному плані ці ідеали були 
однакові у різні епохи і у різних народів і це дає підстави називати їх 
«вічними цінностями». 

Якщо взяти Україну, то розшарування суспільства, розкол на 
прошарки, групи, клани за матеріальними, олігархічними та 
кримінальними ознаками, зубожіння переважної кількості людей, 
занепад культури, аморальність, знецінення і брак духовності все 
більше і більше його вражають.  

Духовність катастрофічно втрачає своє чинне місце у 
формуванні світогляду. Сьогодні ми все частіше стикаємось з 
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відкритою пропагандою аморальності, культу насилля, індивідуалізму 
і прагматизму. Зростають масштаби хабарництва, корупції, зухвалого й 
цинічного ігнорування законодавства з боку представників «еліти» і 
олігархів. Поглиблення ворожнечі, ненависті, демагогії, девальвації 
духовних цінностей, моральний занепад суспільства виливаються у 
катастрофічні наслідки: підвищення рівня злочинності, збільшення 
самогубств, абортів, кількості розлучень, виникнення нових форм 
узалежнення (телевізійної, комп’ютерної, ігрової тощо). 

Учасники парламентських слухань «Стан суспільної моралі в 
Україні» (9.ХІ.2011 р.) з великою тривогою відзначали, що в останні 
роки слово «мораль» втратило значення. Його замінило слово «успіх». 
Успіх будь-якою ціною. Є чимало людей, для яких аргументом 
виступають лише сила та гроші. Прогресує бездуховність. Починаючи 
з часів сумнозвісної «перебудови», предметом інтересу наших 
сучасників стала раніше стримувана масова культура і, насамперед, в 
жанрах кіно- і відеофільмів – еротики, трилерів, «мильних опер», 
«бестселерів» багаторічної давності, значна частина яких заборонена у 
західних країнах. Американізація, вестернізація, наступ «кітчевої» 
масової культури призвів до фактично повної «окупації» вітчизняного 
кінопрокату, в значній мірі телебачення, до спотворення здобутків 
світової культури і почав поглинати інтерес до національної культури, 
який тільки-но пробудився. 

Агресивна пропаганда західних цінностей в їх не кращих 
зразках певною мірою почала деформувати систему духовно-
національних цінностей, робити привабливими для молоді «героїв» 
західного світу, часто чужих нашій моралі і нашому менталітету, що 
починає викликати протест громадськості, особливо творчої 
інтелігенції. Великих масштабів набувають наркоманія, буяння 
насильства в медіа, жорстокість, алкоголізм, снід, венеричні хвороби, 
героїзація антигероїв, естетизація зла, антисемітизм, міжнаціональна й 
міжконфесійна ворожнеча [18]. 

Книги і часописи, платівки, кінофільми, театральні 
постановки, телепрограми, відеокасети, сайти в Інтернеті, рекламні 
матеріали й навіть телекомунікації дедалі частіше демонструють 
насильницькі вчинки та вседозволеність у сексуальних стосунках і все 
це доходить до рівня, що викликає огиду у духовно-моральної людини. 

На думку більшості зарубіжних і вітчизняних дослідників, без 
культу духовності людство загине. Духовність допомагає людям бути 
сильнішими, вірити в ідеали, швидше справлятися з життєвими 
поточними проблемами. Духовно багата людина почуває себе 
щасливою вже через те, що вона є моральна. 
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Потреби в самовдосконаленні, в задоволенні почуття 
прекрасного, в сутнісному пізнанні світу формують людину як 
неповторну особистість. Духовність як своєрідна багатоманітна 
система утворень в самосвідомості особистості характеризує її  
найбільш істотні й актуальні потреби, інтереси, погляди, відношення 
як до праці та оточуючого середовища, так і до самої себе. 

Що сьогодні відбувається з людиною?  
Безперечно те, що сьогодні ми спостерігаємо занепад 

духовності. Місце аскетизму займає гедонізм, а місце альтруїзму – 
егоїзм чи, як його часто називають, індивідуалізм. 

Духовність як система цінностей поступається місцем 
матеріальності. Ніколи раніше не було такого тотального занепаду 
духовності. Оскільки духовність є синонімом людяності, кажучи про 
занепад духовності, ми неминуче приходимо до висновку про занепад 
людини і людства загалом. 

Поняття духовності з позицій етики за замістом нейтральне: 
духовність може бути і позитивною, і негативною [3, с. 94]. 

Нижче акцентуємо увагу на тому, як і чому духовність може 
стати негативною. 

На відміну від тварин, людина здатна використовувати не 
тільки об’єкти, але й зв’язки між ними, оскільки мисленнєво вона вміє 
їх осягнути. Звідси – її здатність до опосередкованих дій. Найбільш 
очевидний спосіб опосередкування – здійснення потрібних індивіду 
дій руками іншої людини. 

Способи опосередкування у ході розвитку цивілізації постійно 
удосконалювались. От і вигадують наділені уявою інтелектуали, як 
досягати свої цілі. Якби не опосередкування, то ватажок Аль-Каїди 
змушений б особисто тримати у руках штурвал авіалайнера, що 
врізався у будівлю торгового центру у Нью-Йорку. Однак він, 
залишаючись у секретному місці, здійснював спроби реалізації своїх 
задумів у різних куточках Світу. 

Виникає питання: хто здатний мислити великими відстанями і 
просторами, бачити зв’язки віддалених у просторі і часі об’єктів. 
Звичайно, тільки духовний індивід. Людина здатна робити якусь 
справу трьома різними способами: 1) в думках, 2) чужими руками; 3) 
своїми руками. У думках будь-який індивід здатний на будь-що, але 
лише віртуально. 

Багато хто може згадати момент, коли мислено висловлював 
побажання на ту чи іншу адресу. Зробити щось в думках легко, але 
лише віртуально; зробити щось чужими руками набагато складніше: 
треба проявити організаторські здібності і знайти виконавця.  
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Дещо можна зробити своїми руками, а дещо взагалі 
неможливо. 

Давно відомо, що ініціаторами самих ганебних справ, 
включаючи кримінальні, є інтелектуально розвинені індивіди, з 
культурними запитами, а виконавцями – тупі і безжалісні, психічно 
нерозвинені. 

У діях, здійснених своїми руками, і в діях, здійснених руками 
інших, індивід нерідко виглядає як дві абсолютно різні людини. 
Наприклад, А. Гітлер у безпосередньому спілкуванні і опосередковано 
– в якості лідера Німеччини – це дві абсолютно різні особистості. 

Яким він був в колі родичів і найближчих співробітників і 
підлеглих? Це була коректна і м’яка людина, у всякому випадку у 
приватному житті. У нього були на рідкість виразні, теплі, великі очі, 
глибокий голос. Любив тримати на руках кішку. Зі своїми 
співробітницями був незмінно люб’язним, ні разу не підвищував голос 
[ 3, с. 102]. І водночас він – один із найбільших лиходіїв в історії, 
причому все зло, породжене ним, було здійснене руками інших: сам він 
навіть два залізних хрести отримав не за вбивство противника, а за 
витримку, проявлену при забезпеченні зв’язку між підрозділами під час 
бою в роки першої світової війни. 

Гітлер ніколи нікого не вбивав. І водночас він – автор 
Холокоста (знищення євреїв) і ініціатор поневолення інших народів як 
«расово неповноцінних». Він повірив у свою «історичну місію», яка 
нібито дана йому провидінням. Але зрозуміти, що таке «місія» і взяти 
на себе її реалізацію здатний лише індивід, який має духовність. 

Можна навести ще приклад: Адольф Ейхман. Він не антисеміт 
і до євреїв не мав ніяких претензій, проте керував масовим їх 
знищенням. Як він пояснив на суді в Ізраїлі, куди був доставлений з 
Південної Америки агентами «Моссада», він просто намагався 
виконати доручену справу якомога краще. Безпосередньо знищенням 
євреїв він не займався, більше того, він був нездатним на це. Але 
бездуховним індивідом він не був: володів такими позитивними 
рисами, як почуття обов’язку, сумлінність, відповідальність. Можна 
навести висловлювання англійського письменника Стейплза Льюїса: 
«Найбільше зло творять тепер не у похмурих притонах і навіть не у 
концтаборах. Його породжують у чистих теплих, світлих кабінетах 
акуратні, чисто поголені люди, яким і голосу підвищувати не треба» [ 
3, с. 105]. 

Співвідношення масштабів здійснюваних справ безпосередньо 
і опосередковано у різних індивідів різне. Будь-які, навіть нелюдські, 
жорстокі діяння здійснюються на основі позитивної мотивації. 
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Наприклад, Пол Пот, який отримав освіту у Парижі, був учнем Ж. П. 
Сартра. Він, безсумнівно, прагнув до добра, свободи. Мріяв 
побудувати в Камбоджі комуністичне суспільство і втілити 
марксистські ідеали. Для цього вважав необхідним знищити всіх 
недостойних жити в майбутньому щасливому суспільстві (понад 1,5 
мільйонів були вбиті простим способом – сапкою в затилок). 

Масштаб масових вбивств перевершує уяву і недоступний 
оцінці і виміру: «масове» зразу стає віртуальним. Саме масові вбивства 
легше підвести під категорію умов досягнень «загального блага», тоді 
як конкретне вбивство так і залишається просто вбивством, яке не має 
виправдання. 

Отже, одна справа – безпосередні вбивства: лиходійства 
маніяків, серійних вбивць, насильників, ґвалтівників, інша справа – 
заради Ідеї. Розглядаючи «добро», яке міститься у привабливій ідеї, 
індивід нерідко вважає можливим піти на «менше зло» – вбивство 
деякої кількості конкретних людей, які заважають загальному благу. На 
жаль, в цьому і полягає зловісна сила ідей. 

Ідеї – це своєрідний вид зброї, страшнішої, ніж танк, гармата, 
літак-винищувач. Ідея – це зброя масового ураження. Завдяки 
властивості інформації не зменшуватися при її копіюванні, ідея здатна 
дійти до кожного, тоді як танк, наприклад, давно вже був би підбитий і 
валявся, ржавіючи обабіч дороги. 

І далі ще декілька слів про моральне відчуження. До себе 
індивід ні в якому разі не відносить того, що він охоче готовий зробити 
стосовно інших. Справжній моральний рівень індивіда розкривається 
тільки в безпосередніх ситуаціях, коли справа доходить до нього 
самого. Одна із засад аморальності – відсутність у індивіда емпатії, 
здатності відчути становище іншого, мисленнєво поставити себе на 
його місце і пережити те, що пережив він.  

Коли нема позитивної душевності,  духовність стає 
негативною. Звідси – і безвідповідальність дій індивіда, коли справа 
стосується інших. 

У ході оцінки кінцевого результату якоїсь справи важливу роль 
відіграє міра наочності і безпосередності того, що відповідає оцінкам 
«за» і «проти». Наприклад, думка про те, що люди загинуть в 
результаті твоїх дій, легко компенсується думкою ж про те, що і 
противник поступає таки же чином. 

Слід також сказати і про появу в суспільстві таких діячів, які 
діють не шляхом фізичного насилля й примусу, а інформаційно. Це, 
наприклад, фінансист, який спекуляціями на валютному ринку 
обрушує валюту країни (такий випадок був з Великобританією). Якщо 
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говорити про опосередкування, то для певної категорії людей воно стає 
змістом їхньої професійної діяльності (наприклад, торгові 
посередники). 

В кожному суспільстві формується особливий соціальний 
прошарок – бюрократія. Це своєрідна каста чиновників, яка займає 
проміжне місце в системі державного управління (між так званою 
елітою і населенням). 

Сила бюрократів в тому, що вони знають в деталях не лише 
закони, а й підзаконні акти і постанови і зловживають своїм 
становищем, отримуючи для себе значну вигоду. 

У пересічних громадян нема безпосередніх можливостей 
впливати на всілякі відомства та інші владні структури. Вони можуть 
лише опосередковано – через законодавця і тільки під час виборів. 
Природньо, що подібній системі взаємодії громадян та відомств 
притаманне відчуження: відчуження громадян від виконавчої влади, 
безвідказна їх підлеглість відомчим інструкціям. А хто пише ці 
інструкції? Зрозуміло, бюрократи, домінантами поведінки яких є 
самозбереження і власні інтереси. Із цієї реальності очевидний 
маніпулятивний характер навіть і демократичної влади. Зазначимо, що 
моральне відчуження загострюється у випадках виникнення нових 
можливостей опосередкованого впливу на будь-який об’єкт. 

Завдяки опосередкованості людяність, гуманність може набути 
абстрактний характер: вона залишається тільки в думках, як ідеал, як 
спосіб особистісного самоствердження, який виявляється 
нечутливістю до зла. 

В процесі цивілізаційного розвитку відбувається пом’якшення 
насильницьких дій. Наприклад, в наш час вже не сажають на кіл, не 
спалюють на вогнищі, не четвертують, не кидають у бак із соляною 
кислотою, не прив’язують до двох схилених дерев, не розрізають 
навпіл тощо. Зараз найчастіше стріляють. Стріляти можна здалеку, а 
підривати щось можна, навіть і не знаючи точно, хто буде підірваний. 
Іншими словами, залучаючи виконавця в певне насильницьке дійство, 
організатори прагнуть позбавити його від переживань. Відомо, що 
розстрільна команда, яка виконує смертні вироки, складається із 6-12 
чоловік і стріляють вони одночасно. При цьому половині їх видають 
холості патрони, ніколи не кажучи – кому які. Так що кожний 
стріляючий може утішати себе думкою, що не його постріл став 
причиною смерті засудженого. 

Треба також наголосити, що навіть наша мова відображає 
опосередкування духовності: не випадково існує вислів «душевний 
біль», а от із словосполученням «духовний біль» не доводиться 
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зустрічатися. Очевидно, до болі духовність нечутлива, а от душевний 
індивід здатний її у відповідних ситуаціях відчувати повною мірою. 

Отже, підсумовуючи, можна констатувати: вищесказане 
переконує в тому, що негативна духовність – це аморальна суспільна 
реальність, духовність, позбавлена справжньої людяності – позитивної 
душевності. Можна навести ще безліч прикладів того, що і 
високоінтелектуальні індивіди зі значними культурними запитами 
здатні проявляти себе не по-людськи, особливо, коли у них є 
виправдання аморальних вчинків таким проявом духовності, як 
відданість Ідеї. 
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УДК 17.02 
Н.Г. Середюк  

___________________________________ 
 

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ ДИСКУРС 

ПОСТМОДЕРНУ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ 

 
У статті було досліджено морально-етичний дискурс пост-

модерну, який надзвичайно проблематизує ідею універсальної моралі. 
Проаналізовано проблеми нормативної моралі, абсолютної моралі, 
універсальної етики, моральнісності та моральної свідомості, соціа-
льної справедливості тощо в роботах А. Гусейнова, Ф. Даллмар, 
Дж. Мур, Ф. Хайека, В. Гьосле, М. Фуко, Ф. Фукуями, Ю. Габермаса, 
Дж. Ролза, О. Гьоффе, П. Рікера та інших. Робиться висновок, що 
інституалізація моралі виступає відносно самостійною складовою в 
функціонуванні основних соціальних інститутів, завдяки чому суттє-
во зростає інтегративна функція універсалістської моралі.  

Ключові слова: нормативна мораль, абсолютна мораль, уні-
версальна етика, моральнісність, правила, дискурс, модерн, постмо-
дерн.      

 
The article deals with the moral and ethical discourse of postmod-

ernism, the idea of universal morality. The problems of normative morality, 
absolute morality, universal ethics, morality and moral consciousness, 
social justice, etc. are analyzed in the works of A. Huseynov, F. Dallmar, J. 
Moore, F. Hayek, V. Gosel, M. Foucault, F. Fukuyami, Yu Habermas, J. 
Rawls, O. Gioffe, P. Ricker and others. It is concluded that the institution-
alization of morality is a relatively independent component of the function-
ing of the basic social institutions, which greatly increases the integrative 
function of universalist morality. 

Key words: normative morality, absolute morality, universal eth-
ics, morality, rules, discourse, modern, postmodern.  

 
Актуальність теми. В останні 20-30 років соціально-етичний 

вимір усіх аспектів людської реальності значно посилив свій вплив у 
надзвичайно динамічній і багатовимірній культурі постмодерну. Серед 
загальновизнаних факторів, які сприяли цьому процесові, особливе 
місце займає універсальна значимість, ціннісна непересічність цілого 
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комплексу соціально-етичних заборон, приписів, норм, категорій, 
принципів. Існує різне тлумачення їх змісту, є наявною значна кіль-
кість відносних і неоднозначних аспектів, що постають у світлі конк-
ретних ситуацій. Разом з тим завжди залишається прийнятна для біль-
шості людей, абстрактно сформульована максима, яка в цьому вигляді 
практично ні у кого не викликає заперечення. Мораль у всезагальній 
формі має широке розповсюдження в соціокультурному просторі, є 
об’єктом філософського осмислення. Ідея спільних коренів моральнос-
ті і релігійності в глибинах людської суб’єктивності, духовних витоках 
внутрішнього світу також значно представлена як у класичній, так і в 
некласичній філософії. Водночас, така безумовна спільність не може 
бути некритично розповсюджена на соціально-організаційну форму 
втілення цих духовно-онтологічних засад людського існування в ін-
ститути релігії, права, конвенціональної моралі. Саме в просторі бага-
томанітних дискурсів проявляють себе різні, часто несумісні позиції. 

Мета цієї статті полягає в дослідженні специфіки 
морально-етичного дискурсу Постмодерну. 

Об’єктом дослідження  виступає  сучасний морально-
етичний дискурс Постмодерну. 

Предметом дослідження  є специфіка сучасного мо-
рально-етичного дискурсу Постмодерну. 

В історії філософської думки, універсальність моральних фе-
номенів (загальних принципів, вимог, мотивів, рішень) пов’язувалася з 
єдністю людства, обумовленого чи то природними, чи Богом даними 
моральнісними началами. Концепції, що обґрунтовували етичний уні-
версалізм, не завжди апелювали лише до розповсюдженості моральних 
норм. Набагато важливішою була непов’язаність нормативних су-
джень з конкретними особами і ситуаціями. Принцип неупередженос-
ті, рівного ставлення до всіх в певній ситуації проголошувався ще 
біблійним Мойсеєм як вимога до судді «не робіть неправди в суді…» 
(Лев. 19:15; також Втор. 1:17). У Новому Заповіті ця вимога подається 
у розширеному вигляді: до людини треба ставитись однаково, не зале-
жно від того багатий він, чи бідний (Іак. 2:1-4). Ще більш широка фо-
рма всезагальності представлена надситуативністю вимог: «я вчиняю 
однаково щодо людини в різних ситуаціях». Найбільш повна модель 
етичної універсалізації, що характеризує специфіку моральних су-
джень, є такою: «я передбачаю, що будь-який інший на моєму місці 
щодо даної людини, або в даній ситуації вчинив би так само як я, і 
щодо мене в даній ситуації вчинили би так само». Саме форма універ-
сальності, всезагальності (згідно з першим принципом категоричного 
імперативу) надає, на думку І. Канта, правилу характер закону. Труд-
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нощі, які виникають при використанні принципу універсалізації в кон-
кретних ситуаціях пов’язані з тим, що формалізована належність не в 
змозі розв’язати суперечності не тільки зовнішнього характеру (сутич-
ки між різними волями), а й внутрішнього характеру (неспівпадіння 
різних мотивів, бажань, уподобань людини). 

У межах проекту Модерну завжди відводилося важливе місце 
базовим цивілізаційним принципам. У сучасному суспільстві всезага-
льні етичні принципи почали виконувати більш дієву практично-
регулятивну функцію завдяки дедалі більшій участі в цьому процесі 
соціальних інститутів. Загального розповсюдження набула думка, що в 
інформаційному суспільстві зростає роль етичної регуляції поведінки. 
Водночас, є невирішеною ціла низка проблем, пов’язаних з теоретич-
ним розумінням, розробкою змісту принципів та їх практичним, при-
кладним використанням. Пошуки правильності самої по собі, незалеж-
ної прямо від наслідків здійснюється на основі актуалізації в теоретич-
ній етиці дихотомії «універсальне-партикулярне». На думку 
Ф. Даллмар: «… недостатньо морально – по суті справи, навряд чи 
взагалі морально – повсюди проголошувати універсальні цінності, не 
прагнучи одночасно надавати людям можливості, права, владу в їх 
конкретних і багатоманітних місцевих умовах і ситуаціях» [5, с. 26]. 
Моральні норми і теорії можуть бути універсальними, з великою мі-
рою абсолютного змісту, але моральна практика є дуже різною, особ-
ливо з точки зору глобальної справедливості. Утвердження моралі 
вимагає, насамперед, чіткої стратегії і значних дій, спрямованих на 
забезпечення свободи і можливості керувати власним життям для бід-
них, поневолених і підкорених. Не можна не погодитися з тим, що: 
«Культивування людяності – це, таким чином, двофокусне і моральне, 
і політичне завдання» [5, с. 26]. 

Проте серед філософів, які досліджують універсалізацію мо-
ральної свідомості в ХХ ст. (Ч. Стівенсон, Р. Гейр, О.Г. Дробницький, 
Р.Г. Апресян), переважає позиція, яка надає їй великого значення, 
визнає її суттєвою властивістю моральних суджень (поряд з прескрип-
тивністю та імперативністю). Разом з тим О.Г. Дробницький наголо-
шував, що як формальний критерій даний принцип слугує лише для 
розрізнення моральних суджень від неморальних. Змістовності прин-
цип всезагальності набуває в контексті розвинених форм моральної 
свідомості, що передбачають активну, суб’єктну, продуктивну діяль-
ність особистості при формулюванні приписів і оцінок поведінки лю-
дей в добу Модерну. На його думку, така форма сприйняття історичної 
дійсності визначила те, що моральна свідомість першою продемонст-
рувала здатність при осмисленні конкретних форм персонального і 
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суспільного буття давати їм точну оцінку на засадах моральнісного 
досвіду [1, с. 79]. 

У сучасних умовах діяльність людей в тих життєво важливих 
аспектах, які визначаються рівнем розвитку науки і техніки, стає сис-
темно організованою, єдиною в масштабі всього людства. Але в тій 
частині, в якій діяльність людей залежить від ціннісного вибору, куль-
турної ідентичності, людство залишається різноманітним, розділеним, 
розколотим. Як вихід із цієї суперечності пропонується декілька кон-
куруючих сценаріїв: один – орієнтований на домінуючу цінність однієї 
– західноєвропейської культури, другий пропонує рівноправний діалог 
усіх культур; третій орієнтований на творчий синтез та злиття культур 
в майбутньому, в результаті чого повинно народитися щось одне й 
цілком нове. Всі ці підходи мають те загальне, що явно або неявно 
спираються на ідею абсолютної моралі. 

На думку А.А. Гусейнова, моральні мотиви не перебувають в 
одній площині з прагматичними мотивами (мотивами розсудливості), 
що виникають із природних потреб індивідуума, його соціального 
становища, життєвих обставин тощо. Вони – за ними, над ними, є мо-
тивами другого рівня, свого роду надмотивами. Мораль як абсолютна 
цінність не може вказати, що потрібно робити (про це кажуть інші 
форми людського знання і практики – медицина, соціологія, механіка, 
дієтологія та ін.), але вона може сказати про те, що за жодних умов 
робити не можна. Вона набуває дійсність, і не тільки внутрішню, ду-
ховну, а також зовнішню, об’єктивну дійсність у негативних (заборон-
них) діях. А.А. Гусейнов відзначає, що негативна дія не тотожна відсу-
тності вчинку, бездіяльності: вона являє собою: а) активне блокування 
індивідуумом свого вчинку із числа тих, які йому хочеться зробити і 
для здійснення яких у нього маються достатньо прагматичні умови; б) 
таке блокування дій здійснюється з тієї єдиної причини, що вона є 
морально неприпустимою. Особливо важливо розрізняти заборонну 
дію від порочної бездії, коли індивід не робить те, що за його ж прийн-
ятими моральними критеріями повинен був зробити. Не робити того, 
що повинно робитися і не робити те, що не повинно робитися – прин-
ципово різні недіяння. В першому випадку ми не вчиняємо дій через 
свою розбещеність, в іншому випадку – не здійснюємо розбещених дій 
[2, с. 32]. 

Негативна дія може бути категоричною, безумовною з тієї 
причини, що йдеться про дію в тому пункті переходу мотиву в рішен-
ня, який цілком підвладний свідомій волі людини. Дж. Мур у статті 
«Природа моральної філософії» звертає увагу на те, що, коли мова йде 
про моральні обов’язки, потрібно розрізняти правила, які відносяться 
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до дій, від правил, які відносяться до думок, відчуттів, бажань. Перші 
він назвав правилами обов’язку, другі – ідеальними правилами. Таку 
різницю необхідно враховувати з тієї причини, що дії перебувають під 
нашим контролем значно більшою мірою, ніж наші бажання. 

Таким чином, нормативна мораль у своїх абсолютних дома-
ганнях набуває практичної дійсності через заборони й заборонені (не-
гативні) вчинки. Цей висновок підтверджується не тільки логічним 
міркуванням. Він має також високий ступінь історичної достовірності. 
Заборони були і залишаються основною і самою дійсною формою 
категоричних моральних домагань, що реально практикувалися в істо-
рії. Ілюстрацією і доведенням цього може служити Декалог3, що є 
основою морального життя багатьох країн, які сповідують християнст-
во, іудаїзм, іслам. 

Тому, на думку А.А. Гусейнова, ідея абсолютної моралі являє 
собою ідеальну точку відліку, яка: а) задається індивідом самому собі 
для моральної кваліфікації власної поведінки та існує в модальності 
умовного способу; б) набуває дійсності через категоричні заборони і 
відповідні їм негативні дії; в) спотворюється, трансформується в свою 
протилежність у випадках публічної апеляції до неї. При такому уточ-
ненні знімаються заперечення проти ідей абсолютної моралі, які були 
висловлені в ході її історичної й теоретичної критики, і вона набуває 
цілком сучасний вигляд, стає працездатною ідеєю [2, с. 33]. 

Правильне розуміння ідеї абсолютної моралі не тільки не за-
перечує культурно-конфесіональний і політичний плюралізм, воно є їх 
необхідною передумовою. 

Саме відокремлення в культурі Модерну моралі від наукового 
знання і від релігії породжує складні ситуації як осмислення моралі, 
так і її практичного застосування. Теоретичний спадок І. Канта ство-
рює можливість для досить різних аргументів, у нього світ знання і 
світ віри не перетинаються, а кожен виконує свою функцію. Але в 
людській свідомості і культурі є присутніми обидва світи, інакше 
культура буде неповноцінною.  

Люди мають різні ціннісні орієнтації і світська духовність має 
таке саме право на існування, як і релігійна. І. Кант апелює до індиві-
дуального моральнісного досвіду як основи всезагального моральніс-
ного досвіду, а сучасна комунікативна етика є протилежним, але не 
взаємовиключаючим підходом, бо і перше, і друге здійснюється на 
єдиній трансцендентній основі. Тому проблема вічних, абсолютних 
цінностей залишається постійно існуючим обрієм у просторі прагма-

                                                           
3 термін, що походить з грецької мови і означає «десять тверджень». 
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тично та праксеологічно орієнтованої соціальної етики. Саме ця обста-
вина обумовлює важливість поняття «духовно-етичні цінності», яке 
враховує фактично паритетне співіснування релігійної та світської 
духовності та їх спільну трансцендентну основу, яка створює «фено-
менологічний досвід» (М. Шелер) і суттєво впливає на регуляцію по-
ведінки за допомогою творчого етичного мислення, ціннісного за сво-
єю природою. 

Треба зазначити, що для досягнення мети нашого дослідження 
важливо враховувати універсалізацію вимог моралі, на основі соціаль-
ного досвіду різного масштабу (сім’я, народ, людство). Водночас, не 
можна ототожнювати універсалізм моральних принципів як в культур-
ному, так і в теоретичному сенсі та їх абсолютність. Абсолютні прави-
ла не мають винятків. З цього приводу Н. Фоушин зазначає, що тільки 
для прихильника пацифізму та ненасильства заповідь «Не убий» є 
абсолютною. Для більшості людей виключення допускаються як міні-
мум у вигляді вимушеного самозахисту. В різних культурно-
історичних типах і на різних стадіях універсалізм більшою або мен-
шою мірою ґрунтується на екзистенційній та персоналістській енергії 
нормотворчості. В інтерсуб’єктивному просторі вона втілюється в 
харизматичних особистостях, які стають зразками-ідеалами суспільної 
моралі. Проте, справжню життєву енергію нормативні цінності набу-
вають в ефективних соціальних інститутах та моральнісній поведінці 
дедалі більшої кількості громадян держави. Для доби глобалізації вра-
хування і плідне використання обох факторів стало обов’язковою по-
требою соціального функціонування, від якого, власне, залежить доля 
людства [7, с. 73]. 

В умовах постіндустріального суспільства всі попередні істо-
ричні форми універсальної етики у міру дедалі більшого руху до зага-
льнолюдського розуміння ціннісно-нормативних максим набувають 
рис глобальної, планетарної етики. Хоч цей процес є далеким від заве-
ршення, все ж інтенсивні розвідки такої перспективи, як у позитивно-
му, так і в негативному ключі, уже здійснюються. Сучасний процес 
глобалізації є за формою тією об’єктивно-життєвою основою, яка від-
повідає споконвічним прагненням до загальнолюдської єдності. Уні-
версальна мораль є в цьому розумінні випереджуючим час духовним 
творенням ідеалу, цілковите практичне втілення якого було не на часі, 
але створювало хоч в ідеальній формі норми, що були правдою людсь-
кого життя, всупереч пануючій неправді. Це прагнення до глобальної 
етики в прихованій формі завжди було присутнім у традиційних релі-
гіях і філософських вченнях. 
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Практична філософія і в наші дні не відмовляється від норма-
тивних переконань, присвячених в основному проблемі справедливості 
і вимогам моралі в контексті загальноколективного існування. Персо-
налістські виміри існування, зосереджені на «Я» ідентичності, власно-
му житті кожної людини, можуть бути правильними або неправильни-
ми, але ігнорувати соціальний вимір буття людини можна лише теоре-
тично, в реальному житті вони неподільні. Водночас, моральні регуля-
тори є ефективними в тому випадку, якщо вони закорінені в етичному 
саморозумінні, що поєднує граничні обрії власного життя з зацікавле-
ністю в справедливості. Деонтологія загалом зорієнтована на пояснен-
ня і застосування моральних норм, але на питання чого ми власне має-
мо бути моральнісними, практично не відповідає. Якщо «спільне бла-
го» перестає бути безпосередньо індивідуально-ціннісним, то теорії 
справедливості віддаляються як від етики, так і від моралі в бік полі-
тично-правового консенсусу. 

У межах будь-якої соціокультурної життєвої форми суб’єкти 
комунікації завжди орієнтуються на нормативну значимість аргумен-
тів, необхідних їм для досягнення взаєморозуміння. Дискусія з приво-
ду моральних проблем, на думку Ю. Габермаса, є самодостатньою 
«рефлексивною формою дії, орієнтованою на досягнення взаєморозу-
міння» [11, с. 158]. Людина з певних причин може відмовлятися від 
дискусії такого рівня, але вона в будь-якому випадку залишається 
суб’єктом повсякденної комунікативної практики, а тому є суб’єктом 
моральності, навіть, якщо вона відмовляється від співучасті у творенні 
морального дискурсу, і самими обставинами життєздійснення, почи-
наючи від найпростіших, змушена визначатись, і або приймати щось 
свідомо, або не приймати. Дія, орієнтована на взаєморозуміння шля-
хом комунікації, сама по собі імпліцитно несе певний нормативний 
зміст, бо позитивна налаштованість на іншу людину є визначальною. 
Комунікативна дія виконує важливу посередницьку функцію в проце-
сах збереження культурної традиції, соціальної інтеграції і соціалізації. 
На відміну від неї стратегічна дія, що є орієнтованою на успіх, може 
ненадовго бути самодостатньою. Проте, на думку Ю. Габермаса, пере-
важання такої дії «означало б рух до монадичної ізольованості страте-
гічної дії або ж до шизофренії і самогубства. Якщо її практикувати 
протягом тривалого часу, то вона стає саморуйнівною силою [11, 
с. 161].  

Трансцендентально-прагматична стратегія передбачає дискур-
сивне підкріплення претензій на нормативну значимість. Процедура 
практичного дискурсу спрямована, насамперед, на перевірку дієвості 
норм. Зміст цих дискурсів формується поза нормами, в безпосередніх 
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процесах життєвого світу. Конкретна вихідна ситуація, яка має елеме-
нти наявного порушення згоди у питаннях, що стосуються певних 
норм, стає темою дискурсу. Безумовно необхідно, щоб зміст тих об-
ставин, які призвели до потреби обговорення і досягнення консенсусу, 
оброблявся в ході дискурсу, уточнювався, відсікалися несуттєві точки 
зору. В цій процедурі свідоме використання принципу універсалізації 
може піддаватися критиці як надто формалізоване. Водночас, позитив-
на оцінка культурних цінностей як «добра» є недостатньо переконли-
вою з точки зору їх інтерсуб’єктивної значимості, всезагальності. Вті-
лити їх у норми, які сприяють всезагальному інтересу, можна на основі 
деонтологічної раціональності, властивої нормам належності, що є 
неможливим, якщо перевага надається лише ціннісним пріоритетам. 
Водночас, шлях до адекватного повноцінного втілення цих норм у 
життя є досить складним, навіть якщо існує визнання їх універсально-
сті. Нормативна освіченість є надзвичайно важливою в сучасній демо-
кратичній державі, про що свідчить непроста історія сучасних консти-
туційних держав, які докладали значні зусилля для досягнення норма-
тивної культури суспільства. 

Слабкі сторони етики дискурсу, які полягають, насамперед, у 
формалізованому оформленні досягнутого консенсусу і неможливості 
деталізованого врахування всіх нюансів емпіричної практики, відсту-
пають, якщо ми цілком розуміємо переваги універсальної етики над 
конвенціональною, моралі як ідеалу над природною моральністю в 
ході культурного розвитку. З точки зору учасника моральної дискусії 
існує певна дистанція щодо життєвого світу, цей світ виступає як ви-
значальна сфера моральності. В ході дискурсу предметом обговорення 
стає підвищення нормативної регуляції в суспільстві, проблематизу-
ється усталене поле традиційного і звичного в поведінці людей і все це 
знаходить виправдання, виходячи із етичних принципів. У практиці 
повсякденності нормативність, досягнута на основі дискурсу, є відмін-
ною від ціннісних, безпосередніх орієнтацій, інтегрованих у той чи 
інший стиль життя. Сучасна «нова нормативність» є підпорядкованою 
умовам строго обґрунтованого морального виправдання. 

Як уже відзначалось, у зародку етичний універсалізм є наяв-
ним у природній моральності, формується в лоні традиції, але повноти 
досягає поєднавшись з історичною свідомістю. В сучасному світі най-
вищим рівнем можна вважати універсалізм, у межах якого усвідомлена 
необхідність його співіснування з культурами, які цього рівня ще не 
досягли. У країнах, яким бракує ментальності, для свідомого оволо-
діння найновітнішими технологіями надзвичайно важливим є поши-
рення універсалістської моралі. За умов секуляризованої культури та 
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кризи традиційних морально-етичних систем ідея обґрунтування мо-
рально-належного за допомогою розуму, а також раціонального конт-
ролю практично-технічної сфери з боку морально-практичної уможли-
влює легітимацію моральних норм. Можливість і необхідність цінніс-
ної переорієнтації, як в індивідуальній, так і в інституціональній пло-
щинах знайшли втілення в процесах становлення і розвитку приклад-
ної етики, що стає вагомим чинником «нової нормативності» в сучас-
ному світі. Таке нормативне знання поєднується з емпіричним, 
об’єднує прескриптивний та дескриптивний підходи в соціальній ети-
ці. 

Аргументи на користь раціональної абстрактної моралі і на 
противагу традиційній моралі розробляє Ф. Хайєк. Він вважає, що 
розвиток моралі як системи абстрактних норм, що регулюють поведін-
ку людей, обумовлений її особливим місцем між розумом та інстинк-
тами, разом з тим наполягаючи на розрізненні «моралі» в її раціональ-
ній формі і «природної моралі», що носить інстинктивний характер. 
«Природна мораль», побудована на цілях, що ведуть до корисних ре-
зультатів у мікросоціальних групах (об’єднаннях, що були переважаю-
чою формою соціальної організації далекого минулого). Така мораль 
має опору в інстинктивних механізмах солідарності та альтруїзму, що 
виникають щодо членів групи, а також природної агресивності до чу-
жого [12, с. 117]. Схожу поєднаність Е. Фромм небезпідставно порів-
нював з «теплом стійла». «Моральні традиції» домінують за умов 
більш складних і значно численніших форм соціального устрою. Ця 
мораль вимагає культивування протягом значного часу суспільної 
звички і особливих механізмів її передачі. В кінцевому результаті, на 
його думку, формується «розширений порядок людського співробіт-
ництва». Така форма взаємодії індивідів, при якій вони можуть обслу-
говувати життєво важливі потреби один одного, не спираючись на 
тісні особисті зв’язки родинності і спільного життя. Правила «розши-
реного порядку» носять всезагальний і абстрактний характер, і мають 
форму заборон і приписів. В умовах капіталістичної системи особливо 
важливими стають норми чесності, дотримання угод, гарантія власнос-
ті, впорядкування обміну, конкуренції й отримання прибутку, а також 
виключення безпосереднього насильства і сваволі, що підривають 
основи соціального життєвого ладу. Нормативна система «розширено-
го порядку» відповідає необхідності підтримувати ринок як механізм 
самоорганізації. Історично «розширений порядок» виріс із постійного 
зниження значення малих громад і спілок при появі торгівлі, коли 
нормальне життя групи почало залежати від купця, що найчастіше був 
«іншим», чужим [12, с. 318-329]. 
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Система нормативно врегульованої гостинності виникла в 
умовах обміну товарами і не мала аналогу в примітивних спільнотах. 
Нормативний захист індивідуалізованої власності створює умови осо-
бистісної свободи, бо долає примітивні колективістські форми власно-
сті в умовах переважання споживацької вартості товару над обмінною. 

Ф. Хайєк вважає, що позитивний характер взаємодії цих ево-
люційно різних форм моралі може бути за умов, якщо інстинктивна 
ворожнеча пригнічується, а солідарність і альтруїзм зберігає свій 
вплив тільки в соціальному «мікросвіті». Частіше, на його думку, від-
бувається «підрив» моралі «розширеного порядку» інстинктом. Агре-
сивність знищує можливість обміну й співробітництва, а альтруїзм 
відволікає нас від професійної діяльності та робить людей жертвою 
упереджених думок про важливість тих чи інших проблем. Разом з тим 
сам «розширений порядок» виконує більш ефективно завдання безпо-
середнього альтруїзму («альтруїзму цілей») через реалізацію «альтруї-
зму правил». Виконуючи правила, ми даємо можливість працювати 
безособовій, але точній «системі визначення переваг різноманітних 
варіантів використання ресурсів». Тільки ринок, на переконання авто-
ра, здатен «показати індивіду, яким чином він може внести найбіль-
ший внесок у загальний котел». Заради максимізації спільного блага 
Ф. Хайєк підтримує позицію Д. Г’юма і Б. Мандевілля щодо необхід-
ності обмеження інстинктивних поривів творення добра без чітких 
уявлень і прорахунків реальної можливості їх здійснення без руйнації 
економічної системи. Збереження «розширеного порядку» виступає як 
природна моральнісна межа, що раціонально осмислена і стоїть на 
заваді утопічному моральному реформуванню суспільства, адже його 
руйнація «в ім’я етичного… вдосконалення світу» призведе до загибе-
лі і збідніння мільярдів людей. Конструювання соціальної практики на 
основі інстинктивних імпульсів (альтруїзм, солідарність, потреба в 
рівному розподілі) неправомірно видаються за результат раціонально-
го аналізу найкращих правил людського співжиття, а мораль мікросві-
ту безпідставно переноситься на суспільну макросистему [12, с. 340]. 

Через діяльність соціальних інститутів мораль має примусову 
силу щодо індивідуальних та колективних суб’єктів життєдіяльності. 
Інституційна роль всезагальної норми виконується в тому випадку, 
коли співпадає «культурний габітус» (П. Бурд’є) та соціальне поле 
етичних уявлень (С. Московичі). Ми вважаємо, що є необхідність за-
провадження поняття «етичний габітус», яке фіксує соціальну ситуа-
цію, коли об’єктивно існує можливе сприйняття етичного принципу як 
безпосередньо наділеного смислом і цінністю. Разом з тим треба вра-
ховувати, що етичні диспозиції, освіченість, компетентність є не явни-
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ми, але дуже важливими передумовами довіри до такого інституту, 
включення його до соціального функціонування. 

Водночас, питання про безпосередню значимість духовно-
етичних цінностей за межами ессенціалістського мислення, позачасо-
вої універсальності, трансісторичної норми та її трансцендентальних 
джерел тісно пов’язане зі специфічним типом досвіду, який, на думку 
П. Бурд’є, є інститутом, що виник в ході історичної інновації. Тому 
для етичної теорії є важливим урахування реальних факторів, які обу-
мовлюють абсолютний і відносний зміст моралі, адже не може викли-
кати заперечення те, що два індивіди наділені різними габітусами бу-
дуть по-різному сприймати одну й ту ж ситуацію, виносити різні цін-
нісні судження. 

В. Гьосле також вважає, що для виконання етикою своєї не 
лише духовно-орієнтуючої функції, а й нормативно-регулятивної, 
необхідно суттєве зміцнення її раціональної складової. Він поділяє 
думку, за якою легітимація етичних норм у секуляризованій культурі 
вже не може спиратися на традиційний етос і релігію, а потребує тео-
ретичного обґрунтування принципів та наголошує на зміні функцій 
практичної філософії. На його думку, в царині практичної філософії 
співвідношення ціннісної раціональності і цілераціональності 
пов’язане з відносно самостійними онтологічними сферами буття лю-
дини в світі і відповідними до них фундаментальними пізнавально-
теоретичними операціями, завдяки яким осягаються ці різні сфери. У 
площині ціннісної раціональності об’єктивним підґрунтям принципів є 
обов’язки людини щодо природи, її обов’язки щодо самої себе та її 
обов’язки щодо інших розумних істот; у площині цілераціональності – 
технічна дія у вузькому розумінні та стратегічна дія. Небезпечною для 
людського ціннісного світу цілераціональність стає лише за умов її 
абсолютизації, коли повністю відкидають нормативні питання та їх 
регулятивний потенціал. Як відзначає В. Гьосле, «…з поняття страте-
гічної раціональності аж ніяк не випливає тотальна інструменталізація 
людьми одне одного» [3, с. 80]. 

Основна аргументація В. Гьосле ґрунтується на тому, що стра-
тегічні практики є справді джерелом конфліктів, орієнтація на загально 
визнані і навіть групові та індивідуальні інтереси створює значні пе-
решкоди для комунікації. Але саме такий тип дій власне й становить 
моральну проблему, роз’єднаність їх з етичними принципами не озна-
чає, що вони обов’язково суперечать цим принципам цілком. На його 
думку, в інтелектуальних колах широко розповсюджене уявлення, що 
вивільнення цілераціональності від ціннісної раціональності призво-
дить до небезпечних побічних наслідків розвитку техніки. Водночас, ці 
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проблеми не можуть розв’язуватись поза межами нормативного запи-
тання «Що є правильним?». Без переорієнтації деяких усталених цінні-
сних уявлень не можна досягти і практичних змін, які потрібні, аби 
техніка справді слугувала людині, а не приносила її в жертву власному 
розвитку. Відокремлення ідеї істини від ідеї блага відбулося внаслідок 
відокремлення науки від філософії як цілісного погляду на світ, що, в 
свою чергу, є не останнім фактором ненормальності розвитку техніки. 
На необхідність подолання цього негуманного розвитку техніки спря-
мовані зусилля з інституалізації знання, яке є не суто спеціальним, 
емпіричним, а нормативним і ціннісним. Без нормативного стандарту з 
його раціональною аргументацією і обґрунтуванням неможливо вста-
новлювати нормативні орієнтації людської діяльності. 

Активізація в другій половині ХХ ст. досліджень, спрямова-
них на дискурс як фрагмент усної або писемної мови, що обумовлює 
соціальну, епістемологічну та риторичну практику групи, є проявом 
зростання ролі дискурсу в сучасних процесах нормативної регуляції 
поведінки людей. Етичний дискурс є найбільш важливою складовою 
легітимації соціальної практики, засобом конституювання її. Кожна 
ситуація, що фіксується і підтримується звичаєм, визначає певний вид 
організації публіки, можливості форматування групи. 

З одного боку, дискурс формується та обмежується суспіль-
ною структурою в найширшому значенні цього слова і на всіх рівнях: 
класовими та іншими соціальними відносинами на соціальному рівні, 
відносинами, специфічними для конкретних інституцій, таких, як пра-
во та освіта, системами класифікації, різними нормами й умовностями 
як дискурсивної, так і недискурсивної природи. Дискурс сприяє укла-
данню всіх тих вимірів суспільних структур, які формують його, та 
норм, умовностей, відносин, інституцій, що лежать поза ними. Як 
зазначає Н. Фейрклоу, «дискурс – це практика не лише репрезентації 
світу, а й означення світу, укладання та конституювання світу у зна-
ченні [6, с. 64]. 

У своєму аналізі того, як дискурс визначає різні виміри соціа-
льної структури, Н. Фейрклоу визнає своїм джерелом М. Фуко, який 
характеризує дискурс як практику, що систематично формує об’єкти, 
про які вона говорить. Як уже зазначалося, найбільш загальне розу-
міння дискурсу – це просто мова в процесі її застосування. Проте май-
же всі сучасні теоретики дискурсу ускладнюють цю просту концепцію. 
Так, С. Міле додає прагматичний вимір, наголошує на тому, що «дис-
курси – це не просто сукупності висловлювань, або тверджень, вони 
складаються з висловлювань, які мають значення, силу та вплив у 
суспільному контексті» [6, с. 13]. Вона вважає, що твердженнями є ті 
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висловлювання, які мають якусь інституційну силу, а тому можуть 
бути співвіднесені з певною формою авторитету. 

Саме до цього визначення ми приєднуємося, маючи на меті 
дослідити базові елементи розвиненої форми морально-етичного дис-
курсу сучасності, закоріненому в минулому. 

Дискурс є втіленням певного культурного контексту, ситуати-
вного контексту, вербального контексту, він має певну форму 
зв’язаності та єдності. У даній роботі ми не поділяємо суто лінгвістич-
не ототожнення дискурсу з текстом. Морально-етичний дискурс вклю-
чає об’єкти, варті того, щоб про них говорити, і він включає в практи-
ку соціальних інституцій, встановлює ієрархії всередині інституцій та 
регулює все цінне для певних інституцій. 

Аналіз дискурсивних практик є важливим для осмислення су-
часної форми моральної свідомості, яка розвивається через активні 
комунікації, живе і трансформується в просторі прямого і опосередко-
ваного спілкування з використанням комунікаційних каналів (преса, 
телебачення, Інтернет). Такий дискурс, як вид мовної комунікації є 
орієнтованим на обговорення й обґрунтування будь-яких значимих 
аспектів дій, думок і висловлювань його учасників. На думку 
Ю. Габермаса, звичайне спілкування проходить звичним чином, а його 
значимі аспекти «наївно передбачаються» учасниками. На відміну від 
нього процедура дискурсу вимагає, щоб всі мотиви дій його учасників 
були анульовані, окрім готовності до спільного досягнення взаєморо-
зуміння. Таким чином, організований дискурс дозволяє зробити явни-
ми цінності, норми і правила соціального життя. Разом з тим відповід-
ні мовні акти саме й слугують для того, щоб розрізняти суще від нале-
жного, сутності від явища, буття від видимості і отримати в результаті 
справжній консенсус учасників комунікації. Проблема полягає в тому, 
що справжній консенсус може бути досягнутим лише компетентними 
учасниками дискурсу і їх компетентність є також предметом обгово-
рення. Вихід із цього кола Ю. Габермас вбачає в допущенні в процесі 
дискурсу «ідеальної мовної ситуації», при якій немає не тільки зовні-
шнього примусу на процес комунікації, а й внутрішнього, породжено-
го її власними структурами. Оскільки така форма мовної комунікації є 
не суто теоретичним винаходом, а ґрунтується на базі значного досві-
ду громадянського публічного дискурсу в Європі, то йдеться про його 
вдосконалення, вибір найбільш ефективних, підтверджених на практи-
ці процедур. Якщо недостатність рівня компетентності учасників дис-
курсу з конкретних питань зазвичай не викликає сумнівів, то ще доне-
давна морально-рефлексивна компетентність людей апріорі вважалася 
завжди наявною [12, с. 318]. В умовах багатьох «моралей» (М. Шелер), 
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браку єдиних для спільноти граничних засад моральності, організовані 
дискурсивні обговорення морально-етичних проблем на відміну від 
стихійної і часто непродуктивної їх форми стають об’єктивною потре-
бою як механізм відтворення ціннісної структури і зняття напруги на 
різних рівнях сучасного плюралістичного суспільства. 

Ще більшої орієнтації на практику при аналізі дискурсів при-
тримувався М. Фуко. На відміну від знання – логосу, він орієнтувався 
на phronesis4 як тип знання, спрямований на конкретну ситуацію. Для 
Фуко praxis і свобода походять не із універсалій та теорій. На протива-
гу Ю. Габермасу він вважав, що спротив і боротьба на відміну від кон-
сенсусу є надійною основою практики свободи. На думку М. Фуко, 
така боротьба є центральною для громадянського суспільства як все-
редині, тобто у відносинах між різними групами громадянського сус-
пільства – групами різної статі чи етнічної приналежності, так і у від-
носинах громадянського суспільства з урядом чи бізнесом, де боротьба 
проти домінування може бути названа засадничою для громадянського 
суспільства [1]. 

Серед проблематики основних сучасних публічних соціально-
етичних дискурсів найбільш вагомо представленими та обговорюва-
ними є соціальна справедливість та соціальна відповідальність. У су-
часному світі – на початку ХХI ст. – демократичний капіталізм є, за 
загальною думкою соціологів, політологів, економістів найбільш перс-
пективною моделлю політичної та економічної організації, яка визна-
чається Ф. Фукуямою як «…ліберальний режим всезагальної рівності, 
у встановленні якого боротьба за людську гідність досягає своєї куль-
мінації» [10, с. 14]. Функціонування такого суспільства пов’язано з 
необхідністю подолання постійних соціальних проблем, розв’язання 
яких не має простих рецептів. Утримання, відтворення і трансляція 
цінностей життєво необхідних такій формі життя – завдання не тільки 
урядів, макросоціальних, а деколи й утопічних проектів, але насампе-
ред всього громадянського суспільства, яке спирається на людські 
звички, традиції. Над сім’єю як первинною ланкою виникнення мора-
льнісного досвіду надбудовуються різні інститути громадянського 
суспільства, які включають не тільки добровільні асоціації, клуби, 
спілки, освітні та благодійні установи, а й економічні підприємства, 
церкви, ЗМІ. 

                                                           
4 phronesis («фронезіс») – філософський термін, введений Аристотелем 
у праці «Нікомахова етика», означає розсудливість або практичну 
мудрість; відрізняється від теоретичної або споглядальної мудрості –  
«софії» (sophia). 
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Зростаюча в сучасному світі уніфікація державних інститутів 
загострює ставлення людей до своїх культурних особливостей, важли-
вості збереження нормативної своєрідності та готовності нести певні, в 
тому числі й економічні втрати. На думку Ф. Фукуями, «…проблеми 
глобальної конкуренції, як політичної так й економічної, все частіше 
будуть формулюватись саме в термінах культури» [10, с. 18]. Фунда-
ментальна потреба в соціальному визнанні у вигляді гідності й честі 
перемістилася до сфери професійного самоствердження і набагато 
більше впливає на успішність економічного життя, ніж дехто вважає. 
Етичні навички й моральні зобов’язання, виховані традицією, в доста-
тньо самоцільному варіанті породжують різні форми солідарності в 
сфері бізнесу. В сучасній науці це дістало назву «соціального капіта-
лу» в якості здібності людей до асоціації заради спільних цілей, до 
виникнення органічної спільнотності на основі норм і цінностей, що 
поділяються людьми, як у господарчому житті, так і в інших соціаль-
них сферах. Соціальний капітал у формі реальної солідарності, мора-
льної єдності може зменшуватися під впливом поганої державної полі-
тики, але тільки зусиллями суспільної самоорганізації може поповню-
ватися. Політичні інститути лише опосередковано можуть створювати 
деякі передумови для такої активності, але прямо створювати її не 
можуть. Для осмислення моральної культури в модусі відповідальнос-
ті, яка відповідали б сучасним реаліям, плідним було б не протистав-
ляти її «досучасним» моральнісним навичкам, а розглядати їх у формі 
взаємодоповнення і взаємопідтримки. 

Форма належності соціальної відповідальності може сприйма-
тися особистістю як внутрішньо важлива і значима за змістом, якщо 
цей зміст є творчим синтезом логіки гідності, честі, обов’язку і справе-
дливості не тільки на рівні ментальності, навичок, поведінкових прак-
тик, а і в діяльності базових соціальних інститутів, реальних політич-
них, правових, державних установ. Сучасною моделлю самовідповіда-
льного суспільства є основана на принципах справедливості відповіда-
льна демократія. В наш час особливо активно відбувається перехід 
справедливості із особистої чесноти традиційної моралі в універсаль-
ний етичний принцип, який стає суспільним обов'язком. «Відповідаль-
ність, яку накладає справедливість, що стала центральним нервом 
суспільного обов’язку, базовим етичним концептом залежить від їх 
присутності в системі реальних соціальних відносин, опосередкована 
можливостями конкретного соціуму, якістю його інтелектуальних, 
ідеологічних процесів». 

Справедливість як колективна морально-оціночна діяльність і 
соціальна практика має онтологічну, духовну основу. Про наявність 
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глибинно-духовної потреби в «зрівнюючій» справедливості свідчить її 
постійна важливість, як основи ціннісно-ідеального розуміння спіль-
нотності. Цим вона підтверджує своє право на втілення життєвої прав-
ди, яка виходить за межі колективного досвіду співжиття будь-якої 
конкретної спільноти, і стає основою проблемності в пошуках визна-
чень справедливості. Водночас, принцип «роз поділяючої» справедли-
вості в царині економіки дійсно набуває етичного звучання лише як 
процедурна, інституційно підкріплена модель соціальної солідарності. 
Певна рівність людей в розподілі при забезпеченні елементарних по-
треб уже існувала на зорі людства і новий, сучасний дискурс справед-
ливості вибудовується на засадах поєднання етики, права і політики. 
Деонтологічна проблематика суспільного буття сфокусована на спра-
ведливості, як на фундаментальній умові колективного життя. Почи-
наючи з «теорії справедливості» Дж. Роулза, «дискурсу справедливос-
ті» у зв’язку з ідеєю консенсусу в соціальній філософії Ю. Габермаса, 
пошуку нового дискурсу справедливості, який завершився теорією 
політичної антропології О. Гьоффе, розробкою цієї проблеми в працях 
К.-О. Апеля, Г. Йонаса, П. Рікера, А. Макінтайра та ін. 

Відродження традиції такого ціннісного дискурсу відбулось у 
формі широких міжнародних дискусій між різними представниками 
гуманітарного знання з використанням теорії ігор та теорії рішень, що 
призвело до виходу за межі традиційного моралізування. Ригористич-
на форма морального обов’язку перетворюється у чисту умовність при 
зростаючому етичному релятивізмі. Нездатність оціночних категорій 
«добро» і «зло» стати практичними направляючими орієнтирами сус-
пільної моральної свідомості проявилася в наш час з усією силою. 
Ціннісний універсум, що вибудовувався на основі категорії совісті як 
граничній інстанції, втратив свої безсумнівно засадничі критерії в 
процесі виникнення та розвитку психоаналізу. 

Врятувати соціальну мораль від перемоги відносності над уні-
версальним і абсолютним началами могла б тільки така цінність, яка б 
об’єктивно відповідала духу сучасної епохи з її процесами масовізації 
та глобалізації. Повернення до моральної проблематики справедливос-
ті з урахуванням вимоги універсалізації може бути дійсним, якщо фо-
рмулюються суто моральні нормативні структури на зразок принципів 
справедливості Дж. Ролза. П. Рікер цінність справедливості вважає 
відповідною тому політичному рівню організації суспільства, яке кон-
ституює політику як інститут. Живий, моральнісний аспект надає нор-
мативним узагальненням конкретної моралі статус регулятивної впли-
вовості. Бажання жити разом, властиве певній історичній спільноті, 
стає основою легітимності політичних інститутів, ставить перед ними 
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завдання, спрямовані на закріплення цього бажання у вигляді стабіль-
ного соціального світу, здатного до саморозвитку. 

Розгляд проміжного місця ідеї справедливості між «добрим» і 
«злим» П. Рікер поглибив твердженням, що тільки така діалектика 
дозволяє ідеї справедливості виконувати регулятивну роль стосовно 
соціальної практики. [8, с. 187]. 

Власне моральнісний сенс «доброго» позначається О. Гьоффе 
у вигляді дистрибутивного розуміння загального блага: «добрим» є те, 
що є таким для кожної людини. Моральнісна обов’язковість у цьому 
випадку позбавляється зовнішньої примусової сили. Хоч у царині со-
ціальної моралі така логіка не є основним аргументом, вимагання 
справедливості повертає конкретну соціальну мораль до її витоків у 
вигляді реальної соціальної вини одних груп чи окремих людей щодо 
інших. Попри те, що висока особистісна моральність не належить до 
пріоритетів сучасного суспільства, почуття справедливості ніколи не 
пориває з нею, бо, як відзначав Ф. Ніцше, висока, ясна, так само гли-
бока, як і поблажлива об’єктивність справедливого ока є прикладом 
довершеності і найвищої майстерності на землі. 

Ті сумніви в універсальності справедливості, які особливо ха-
рактерні для теоретиків комунітаризму, на нашу думку, мають сенс і 
найбільш яскраво відбиті в питанні А. Макінтайра «Чия справедли-
вість?», що стала назвою його праці. Використання філософсько-
антропологічних засад, апеляція до людства, як до певної морально 
справедливої спільності, знову піднімає втілення ідеї на такий рівень 
абстрактності, при якому нормативно-регулюючий, деонтологічний 
аспект стає не більш ніж умовністю. 

У духовно-культурному вимірі універсальність справедливості 
як рівності залишалася в сфері бажань, доки реальні інтереси і права 
майбутніх поколінь не стали складовою політичних стратегій. А мора-
льно-ідеальне проголошення справедливості, як рівності, настільки 
девальвоване лицемірством та ідеологічними зловживаннями плакат-
ного типу, що навіть на рівні масової свідомості викликає щонаймен-
ше скепсис. Водночас, трагічний досвід ХХ сторіччя свідчить про те, 
що брак моральнісної форми справедливості на рівні індивідуального 
суб’єкту життєдіяльності призводять до девальвації інституціональної 
справедливості в очах громадян, що в свою чергу сприяє їх нездатності 
стати на перешкоді сваволі та несправедливості державної влади. Без 
такого підґрунтя неможливо ліквідувати всі прояви «неправової дер-
жави», оскільки не можуть нормально функціонувати такі складні 
системи, як суд, політика та засоби масової інформації.  
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Цілком виправдано Дж. Ролз вважає, що «справедливість є 
найпершою чеснотою соціальних інститутів так само, як істина для 
теорії пізнання» [9, с. 230]. Без підтримки з боку моральнісної справе-
дливості будь-який державно-правовий порядок правомірно розгляда-
тиметься як примус і насильство. Ще Августин Блаженний писав: 
«Держава без справедливості – що ж це, як не великі банди розбійни-
ків». Впливовість теорії справедливості Дж. Ролза визначається тим, 
що домінуючі у західному світі утилітаризм та імморалізм втратили 
свої позиції на фоні активізації неоконсерватизму. Моральні основи 
динамічного суспільства, вибудуваного на демократичних підвалинах, 
не могли вже ґрунтуватися ні на авторитарній формі морального ідеа-
лу, ні на надмірно релятивістській формі морального впливу.  

В теорії Дж. Ролза справедливість розглядається як важливий 
чинник постійно присутньої в історії громадянської непокори, аналі-
зуються три ступеня розвитку почуття справедливості та її 
пов’язаність з благом. До основних суспільних благ він відносить пра-
во і свободу, шанси й владу, прибутки та добробут, самоповагу. Знач-
ний резонанс, який викликала ця теорія, та її надзвичайна авторитет-
ність і на сьогодні не можуть бути випадковими. Адже до переліку 
благ закладаються справді основоположні онтологічні ціннісні орієн-
тації, скореговані на конкретну культурно-історичну реальність. Доб-
робут, влада і свобода є основними усвідомленими проблемами люд-
ського життя наприкінці ХХ ст., оптимальне розв’язання яких означа-
ло б досягнення найбільш позитивного реального підґрунтя для духов-
но-етичного самопочуття, бо в кінцевому результаті відбувалося б 
гармонійне поєднання на практиці і в царині духу життєвого, загально-
го і вищого благ. Найбільші перешкоди для реалізації такого грандіоз-
ного проекту виникають внаслідок недосконалості права, відсутності 
шансів, незадовільності прибутками, що в свою чергу спричиняє не-
можливість самоповаги. Саме з огляду на те, що розробка засадничих 
принципів справедливості, на думку Дж. Ролза, здійснюється як свідо-
ма мета, що виключає у вихідних позиціях природну або ж соціальну 
випадковість, може бути досягнута справедливість як чесність. 

Два базові принципи справедливості сформульовані 
Дж. Ролзом так: 1) Кожен має рівні права та цілком задовільну систему 
однакових основних свобод, яка є однаково можливою для всіх; 2) 
Соціальні та економічні нерівності мусять розподілятися так, щоб бути 
якнайкориснішими для найменш забезпечених членів суспільства та 
бути пов’язаними зі становищем й посадами, доступними для всіх за 
умов чесної рівності можливостей [9, с. 231-232]. 
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Такі принципи цілком відповідають засадам соціально орієн-
тованої держави, з демократичною системою організації і відповідною 
економікою. В контексті сучасних економічних проблем найбільші 
сумніви викликає дійсна справедливість первісного придбання майна, 
якщо йдеться про природу, адже, як слушно зауважує О. Гьоффе, «... 
більш прийнятним було б вважати природу власністю всього людства і 
той, хто на ній працює, є лише другим, а не першим її власником. Тоб-
то все людство (включаючи і майбутні покоління) має загальне, колек-
тивне право на Землю» [4, с. 25]. 

Саме апеляції до вищої універсальної справедливості створю-
ють особливість, зрозумілу кожній людині, і яка існує в просторі не 
знання, а віри. Без урахування такого аспекту і теорія суспільного 
договору, і розуміння справедливості збіднюється і потрапляють у 
пастку абстрактних антиномій. 

П. Рікер з цього приводу відзначає: «Коли справедливе підпо-
рядковується доброму, справедливе має бути розкрите; коли ж справе-
дливе породжується процедурними засобами, справедливе має бути 
сконструйоване: воно не дане наперед; передбачається, що воно є ре-
зультатом обговорення за умов абсолютної справедливості» [8, с. 215]. 

Поняття «соціальна справедливість» у всіх своїх аспектах роз-
кривається через вирішення 1) соціальних проблем: безробіття, брак 
підтримки при хворобі та старості, неможливість здобути освіту тощо; 
2) проблеми коригуючої справедливості, яка випливає із несправедли-
вих соціальних стосунків минулого (аборигени, раби, поневолені на-
роди та ін.) охоплює досить конкретний зміст. Тому, як правило, коли 
говорять про соціальну справедливість, то мають на увазі не прагнення 
соціального миру, солідарності, чи братської допомоги. Здійснення 
такої справедливості залежить від того, якими є реальні економічні 
успіхи і наскільки цілі соціальної політики враховують обов’язкову 
необхідність здійснення такої справедливості. 

Висновок. Таким чином, можемо констатувати, що в надзви-
чайно динамічній і багатовимірній культурі Постмодерну проблемати-
зується ідея універсальної моралі. Форма всезагальних абсолютних 
принципів моралі була найбільш дієвою в умовах переважання класи-
чного етико-філософського дискурсу. Але у просторі багатоманітних 
дискурсів зростає роль соціально-організаційної форми задіяності 
етичних імперативів в інститутах релігії, права, конвенціональної мо-
ралі. Інституалізація моралі виступає відносно самостійною складовою 
в функціонуванні основних соціальних інститутів, завдяки чому суттє-
во зростає інтегративна функція універсалістської моралі. Системоут-
ворюючі базові цінності проекту глобальної етики мають значний 
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об’єднуючий потенціал, який органічно доповнює культурну багато-
манітність в процесі формування сучасного соціально-етичного диску-
рсу Постмодерну. 
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АМБИВАЛЕНТНОСТЬ СВОБОДЫ  
 

Основная задача статьи – показать амбивалентность свобо-
ды, то есть её двойственность, оборачиваемость, когда свобода в 
одном отношении оборачивается несвободой в системе других отно-
шений. Показательно, что и само понятие свободы вызывает у опре-
делённой части людей в конкретных условиях противоположные пе-
реживания и оценки. Характеристика основных существенных 
свойств свободы позволяет определить направления в совершенство-
вании общественных отношений в целом и в сфере правовых и поли-
тических отношений – в особенности.  

Ключевые слова: амбивалентность, необходимость, свобода, 
детерминанты свободы, «бегство от свободы».    

 
Основне завдання статті – показати амбівалентність свобо-

ди, тобто її подвійність, оберненість, коли свобода в одному відно-
шенні постає несвободою в системі інших відносин. Є показовим, що й 
саме поняття свободи викликає у певної частини людей, звісно за 
конкретних умов,  протилежні переживання та оцінки. Характерис-
тика основних істотних властивостей свободи дозволяє визначити 
напрямки у вдосконаленні суспільних відносин в цілому, особливо – у 
сфері правових і політичних відносин.  

Ключові слова: амбівалентність, необхідність, свобода, де-
термінанти свободи, «втеча від свободи».      

 
The main goal of the article is to show the ambivalence of freedom, 

that is, its duality, turnover, when freedom in one respect turns into a lack 
of freedom in the system of other relations. It is significant that the very 
concept of freedom causes opposing experiences and assessments in a cer-
tain part of people under specific conditions. Characterization of the main 
essential properties of freedom allows us to determine the direction in im-
proving public relations in general and in the field of legal and political 
relations – in particular. 

Key words: ambivalence, necessity, freedom, determinants of free-
dom, «escape from freedom».  
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Что же такое свобода? Понятие свободы детерминировано 
особенностями общественной жизни в конкретных исторических 
условиях. Например, в античности свобода понималась как противо-
положность рабства: «свободный и раб» – синонимы дихотомии «сво-
бодный – несвободный». Попытка научного определения понятия 
свободы была предпринята в Новое время и явилась результатом ос-
мысления роли науки: по выражению Ф. Бэкона «знание есть сила». 
Отсюда определение свободы Б. Спинозой как познанной необходимо-
сти. Это определение свободы было впоследствии повторено Г.В.Ф. 
Гегелем, сохранилось в марксизме как удобная формула, распростра-
няемая на понимание свободы как результата познания законов приро-
ды на понимание возможностей свободного выбора в условиях любых 
правовых и политических ограничений. И сегодня определение свобо-
ды как познанной необходимости позволяет критически оценивать и 
систему образования, и работу средств массовой информации с точки 
зрения их соответствия задаче обеспечения свободы деятельности 
человека, опирающегося на глубокое знание законов природы и обще-
ства.  

Свобода от внешней необходимости для человека указывает 
на причину его действий, его выбора в нём самом. Не случайно Б. 
Спиноза называл свободною такую вещь, которая существует  и дейс-
твует по необходимости, вытекающей лишь из её собственной приро-
ды. П. Гольбах ограничивает данное определение свободы как основа-
ние человеческой свободы. Гольбах подчёркивал, что для человека 
«свобода есть не что иное, как заключённая в нём самом необходи-
мость».  

В современной философии свобода рассматривается как опре-
делённый тип отношений. Гегель определял отношение как взаимос-
вязь двух сторон, которые, обладая самостоятельным существованием, 
отчасти равнодушны друг к другу, отчасти же существуют только 
благодаря друг другу и только в единстве этой взаимной определённо-
сти. Высокая степень свободы означает отсутствие связи (в данном 
отношении)! Высокоинтенсивное, тесное отношение – жёсткая связь – 
минимум свободы. Не случайно же Демокрит утверждал, что человек 
вне связей недоступен подчиняющей внешней необходимости, а пото-
му свободен. Свобода есть взаимная обособленность двух сторон, 
выступающая обратной стороной связи. Связь есть зависимость одно-
го от другого в каком-либо отношении. Неслучайно Э. Фромм утверж-
дал: человек свободен, это значит, он одинок. Свобода означает неза-
висимость от некоторых связей, способных её ограничивать. Мера 
свободы – определяется степенью независимости одного от другого. 
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Чем больше связей, тем больше зависимостей и наоборот. Это означа-
ет относительность свободы, абсолютной свободы нет и быть не мо-
жет, в силу принципа универсальности связей мироздания. Иллюстра-
ция амбивалентности свободы – приводимые высказывания: «Человек 
не свободен ни одну минуту своей жизни» (П. Гольбах); «Мы приго-
ворены к свободе» (Ж.-П. Сартр); «Каждый шаг общественного чело-
века по пути культуры есть шаг к свободе» (Ф. Энгельс); «Развитие 
знания, ставка на разум, рационализм сковывают, сокращают свободу 
человека» (С. Кьеркегор).  

О взаимообратимости свободы и несвободы  свидетельствует 
такое фундаментальное свойство общественной жизни, как социаль-
ность, то есть взаимосвязь любых общественных явлений друг от дру-
га, ограничивающих или распространяющих это взаимовлияние. От-
сюда верным представляется утверждение об абсолютности несвободы 
и относительности свободы. В то же время можно констатировать 
преобладание свободы, преодоление несвободы, доступное сильным, 
одарённым, творческим личностям.       

Внутренние детерминанты свободы. Н.А. Бердяев придавал 
особое значение проблеме свободы. Любой человеческий индивид, 
становясь личностью, располагает соответствующей его природе сис-
темой частных свобод. Философы выделяют четыре начала в частном 
бытии субъекта, определяющие меру его свободы:  

а). Имманентное. «Все люди рождаются свободными и рав-
ными в своём достоинстве и правах» («Декларация прав человека и 
гражданина»). Если воля человека детерминируется только имманент-
ным началом, то человек ограничивается только собственными внут-
ренними потребностями. Здесь возможны две крайности: либо этот 
человек – дикарь, не знающий социальных (нравственных или иных) 
ограничений и удовлетворяет свои потребности как дикарь, либо он – 
крайний индивидуалист. Так или иначе, имманентная свобода – миф. 
Фактически она, как минимум, дополняется, облагораживается куль-
турой, то есть воспитанием. 

б). Сформированное и воспитанное внешними условиями. Но 
воспитание может делать человека либо свободным, либо ограничи-
вать его свободу во всём, подчиняя волю человека навязываемым об-
ществом, церковью или властью правилам и нормативам. Свобода 
человека от внешней необходимости означает подчинение своему 
внутреннему влиянию. Названную точку зрения высказывали П. Голь-
бах, М. Хайдеггер, Э. Фромм. В частности, М. Хайдеггер подчёркивал: 
если строить своё поведение в соответствии со своей индивидуальнос-
тью, то поступки будут свободными. Э. Фромм усматривает свободу в 
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самореализации того потенциала, который есть у человека и который 
нуждается в его обнаружении и развёртывании.  

в) Природно-культурное (социокультурное) начало означает 
господство государственной воли, политики и права; подчинение 
принципам коллективизма, царство внешней необходимости. 

г) Трансцендентное. Существует ли трансцендентное или все-
общее основание свободы? Таким началом является прежде всего кар-
тина мира – сообразно знанию человек свободно выстраивает свою 
линию поведения. Человек не свободен, если его знания несовершен-
ны, ошибочны. Трансцендентное начало всегда предполагает движе-
ние от незнания к знанию. Но существует точка зрения, которая усма-
тривает данное основание в нравственности, моральном долге (Им. 
Кант), в укоренённости морали в самих основах мироздания (В.С. 
Соловьёв). 

Со времени появления кантовского учения о категорическом 
императиве стало общепринятым представление, что человек не пото-
му приобретает возможность стать нравственным существом, что за-
ранее в своём бытии находит необходимую свободу. Напротив, имен-
но непреложность нравственных обязанностей свидетельствует людям 
об их свободе, требуя вспомнить долг независимо от степени подгото-
вленности такого рода поступков. И это неслучайно: ведь сущностью 
нравственного поступка является внутреннее побуждение, а не внеш-
нее принуждение, как это имеет место в праве или религии. Свобода 
воли вменяется человеку нравственностью, так что не долженствова-
ние вытекает из фактической способности или склонности, состояния 
сознания или предрасположенности человека, а, наоборот, эти способ-
ности и предрасположенность должны воплотить в себе веления нрав-
ственности: от человека может требоваться стать иным, чтобы выпол-
нить моральный долг. Отсюда и понимание свободы совпадает с по-
ниманием нравственности как волеизъявления свободного человека, 
как частный случай общего принципа мироустроения. Что же касается 
меры свободы человека, то она определяется гармонией, сочетанием 
всех названных оснований свободы – имманентности свободы как 
родового качества человека; в сформированности свободы воспитани-
ем и внешними условиями бытия человека; в природно-культурном 
(социокультурном) и трансцендентном началах свободы.  

Названные начала, обеспечивающие меру свободы в частном 
бытии человека, выступают и в качестве критерия, определяющего 
меру свободы человека в обществе и требование соблюдения принци-
па цивилизованных основ жизни личности. Частная жизнь представля-
ет некое качество жизни, то есть возможность человека осуществлять 
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автономию и свободу в сфере личной жизни, которая определяется как 
«частная», то есть право человека на автономию и свободу в частной 
жизни, право защиты от вторжения в неё других людей, органов влас-
ти или каких-либо общественных организаций и государственных 
институтов. Частное и личное (личное – индивидуальное) – противо-
положны государственному и общественному. Право на защиту от 
вторжения в частную жизнь – за исключением лиц, становящихся об-
щественными или государственными деятелями – это важнейший 
принцип правового государства, важнейшее условие свободы челове-
ка, его прав человека. 

Простейшая внутренняя детерминация свободы – пассивная 
сопротивляемость внешнему воздействию. Констатируя наличие по-
литической или экономической пассивности части населения, мы мо-
жем искать объяснение данному феномену в пассивном сопротивле-
нии внешнему воздействию под влиянием внутренних детерминант 
(инерция определённого типа поведения, либо понимание бессмыс-
ленности, обречённости на неудачу при отсутствии свобод). Активная 
сопротивляемость – свойство самоорганизующихся систем. Попытки 
такой самоорганизации – создание партий, движений, осуществление 
коллективных акций, объединяющих группы с различными политиче-
скими ориентациями. Расколотость, в частности, российского общест-
ва: столицы и провинция, город и село, национальные и конфессиона-
льные различия, огромные территории компактного проживания мусу-
льман (единичные, но достаточно серьёзные по своей значимости фак-
ты исламизации русской молодёжи) – всё это свидетельствует о суще-
ствовании двух противоположных тенденций – попыток самооргани-
зации и одновременной атомизации, расколотости общества.  

Утверждая право человека на частную свободу, мы не должны 
забывать о том, что абсолютизация индивидуальной свободы оборачи-
вается тотальной несвободой, наносящей ущерб как личным, так и 
общественным интересам. Ведь сферы приложения нравственности 
выходят за рамки отношения  людей друг к другу, распространяясь на 
их отношения к природе, культуре, прошлому и будущему. Но человек 
– существо сознательное, его воля подчинена психическому и физиче-
скому началам, в определённых пределах подчиняется доводам разума 
и рассудка, в некоторых случаях вырывается за пределы ограничений 
разума и рассудка, предпочитая «безумный» с точки зрения разума и 
рассудка выбор поведения. Лейбниц, Пристли, Коллинз, Юм, Спиноза, 
Гольбах характеризовали волю как абсолютно детерминированное 
начало. Противоположное мнение выражали Сократ, Платон, схолас-
ты, Фихте, Камю, Сартр, Бердяев. В некоторых случаях люди отдаются 
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безвольному следованию за течением событий. Таким образом, имен-
но благодаря воле как способности к выбору цели деятельности чело-
век осуществляет избирательную активность. Воля предполагает спо-
собность к усилиям, необходимым для её осуществления. Поэтому 
только сильный в волевом отношении человек способен быть свобод-
ным. И только человек, руководствующийся доводами разума, но не 
рассудка, использует свою свободу на благо общества.                 

Внешние детерминанты свободы. Нравственные, правовые 
и политические основания свободы человека и гражданина: о гра-
ницах права и произвола. Говоря о внешних детерминантах свободы, 
мы должны исходить из условности, относительности деления на 
«внешнее и внутреннее». «Внутреннее» заложено природой человека, 
неповторимостью условий его рождения и воспитания. «Внешнее» 
исходит из окружения, в том числе и от условий жизни личности. Но 
это такое внешнее, которое усваивается, интериоризуется, становится 
внутренним достоянием личности и может быть не менее важным, а в 
известных условиях даже определяющим фактором свободы или не-
свободы личности. Научная и художественная картина мира, как ре-
зультат совокупного творческого гения человечества, религия как 
моральный и иной авторитет в жизни личности, нравственность как 
некоторая совокупность правил и принципов, определяющих выбор, 
свободу воли личности, право и политические свободы – таков далеко 
не полный перечень факторов, объясняющих возможности и пределы 
свободного самоопределения человека. 

Как существо социальное, как необходимый элемент общест-
ва, коллектива, семьи, как существо разумное и сформированное в 
конкретно-исторических условиях жизни общества, как существо, 
ставшее личностью в процессе овладения культурой, человек мыслит, 
исходя из той картины мира, которая сложилась и могла сложиться 
только в данных конкретно-исторических условиях и подчиняясь тем 
требованиям, которые полагаются им, воспитанным родителями и 
ближайшим окружением, как единственно возможные и справедливые. 
С чего начинается взросление? – с поиска счастья. И чем зрелее чело-
век, тем с большей степенью он осознаёт зависимость счастья своих 
близких от его счастья, а также зависимость своего счастья от счастья 
и благополучия близких. Антиномия счастья и добродетели – центра-
льная нравственная проблема: там, где мы ждём нравственного посту-
пка, счастье не может быть определяющим основанием воли, свобод-
ного выбора. 

Важнейший принцип учения Им. Канта по проблемам этики – 
принцип автономии воли, то есть способности воли определять самое 



 155 

себя, быть самой для себя законом. Это способность человека по-
дняться над своей эмпирической природой и мотивировать свои по-
ступки только чувством долга, необходимостью выполнять требования 
категорического императива. Философ подчёркивал, что свобода в 
практическом смысле есть независимость воли от принуждения импу-
льсами чувственности. Но воля подчинена единому моральному зако-
ну – категорическому императиву: свободная воля и воля, подкреп-
лённая нравственным законом, – это одно и то же». Таким образом, 
человек истинно свободен лишь тогда, когда он поступает нравствен-
но. 

Свобода и необходимость в концепции Канта разделены: сво-
бода существует в умопостигаемом мире ноуменов, а необходимость в 
мире феноменальном. Как представитель этих двух миров, человек 
одновременно и подчинён природной необходимости, но как мысля-
щее существо он может быть свободен, поскольку источником безус-
ловного нравственного веления является не внешнее побуждение, но 
сам человек. Поэтому не сами по себе поступки характеризуют мора-
льность, но мотивы. Общеизвестно: категорический императив Канта 
носит формальный характер: он не несёт в себе некоторого определён-
ного содержания, но является всеобщим принципом: поступай только 
согласно такой максиме, руководствуясь которой, ты в то же время 
можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом. Какова приро-
да мотивов, побуждающих человека руководствоваться принципами 
категорического императива? Этим мотивом является понимание че-
ловека как такого существа, которое обладает абсолютной ценностью. 
Кант убеждён, что именно признание человека как цели в самом себе 
может и должно стать основанием возможного категорического импе-
ратива, то есть практического закона: «поступай так, чтобы ты всегда 
относился к человечеству и в своём лице, и в лице всякого другого так 
же как к цели и никогда не относился бы к нему только как к средст-
ву». 

Иное содержание и механизмы реализации существуют в со-
циальной сфере. К числу таких механизмов относят знания и верова-
ния, право и мораль, политику и право. Безусловно, что «знание – 
сила», способствующая утверждению свободы. Э. Фромм подчёрки-
вал: Если бы люди не имели определённого представления об окружа-
ющем  их природном и социальном мире, не руководствовались бы 
определённым образом организованной и внутренне связанной карти-
ной мира и места человека в нём, они были бы неспособны к целенап-
равленным последовательным действиям, так как не смогли бы ориен-
тироваться и найти отправную точку, позволяющую упорядочить всё 
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многообразие обрушивающихся на человека впечатлений. Наш мир 
становится осмысленным, и мы обретаем уверенность, когда наши 
представления согласуются с тем, что нас окружает. И даже если наше 
представление о мире ложно, оно всё равно выполняет свою психоло-
гическую функцию. Но это представление не бывает никогда абсолю-
тно ложным, как и абсолютно истинным, оно всегда даёт достаточно 
приблизительное объяснение разнообразных феноменов, чтобы слу-
жить жизненным целям. Фромм подчёркивает: ещё не обнаружено ни 
одной культуры, в которой отсутствовала бы такая система ориента-
ции. Относительность наших знаний о мире объясняет относитель-
ность и свободы действий и поведения человека. 

Религия так же, как любая иная форма знания ориентирует че-
ловека в мире, упорядочивает его поведение и отношения между лю-
дьми. Но религия – не просто сумма доктрин и верований, она корени-
тся в специфической структуре характера индивида, а поскольку она 
является религией групп людей, постольку религия  участвует в фор-
мировании социального характера. Религия – это то, чему мы преданы, 
а то, чему мы преданы, мотивирует наше поведение. Религия выполня-
ет свою функцию ориентации и осмысления жизни. Но одной религи-
ей человек не ограничивается. Чтобы служить руководством к дейст-
вию, религия требует признания своих представлений за действитель-
ность, она налагает запрет на сомнения и поиски истины там, где воз-
никают противоречия между религиозными и научными знаниями и 
фактами. Кроме того, как правило, для свободного самоопределения 
человека недостаточно ни научного, ни религиозного представлений о 
мире. Каждый человек нуждается в объекте поклонения, который сос-
тавляет центр устремлений, его действительных, а не внушённых или 
навязываемых ему ценностей. Человек нуждается в таком объекте 
поклонения, чтобы выйти за пределы своего изолированного сущест-
вования и удовлетворить свою потребность в осмыслении жизни. Ста-
лкиваясь с крушением своих идеалов, человек остро переживает свою 
несвободу. 

Одно из важнейших достижений, способных гарантировать 
свободу человека, является право. Им. Кант определял право как «со-
вокупность условий, при которых произвол одного совместим с произ-
волом другого с точки зрения всеобщего закона свободы. Важнейшее 
содержание права – дозволения: как подчёркивал Ш. Монтескье, сво-
бода есть право делать всё, что дозволено законом. А что же не дозво-
лено законом? Закон запрещает совершать поступки, ущемляющие 
свободу остальных граждан. Государственный строй, основанный на 
наибольшей человеческой свободе, согласно законам, благодаря кото-
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рым свобода каждого совместима со свободой всех остальных… есть 
во всяком случае необходимая идея, которую следует брать за основу 
при составлении не только конституции государства, но и всякого 
отдельного закона. Это утверждение Им. Канта как никогда актуально 
и сегодня, именно оно должно быть критерием оценки любой законо-
дательной инициативы. Утверждение правового государства означает 
расширение возможностей свободной творческой самореализации 
личности. Следует подчеркнуть, что закон может быть правовым и 
неправовым как по форме, так и по содержанию. Так, если в законе 
отсутствует достаточно определённо выраженное содержание, его 
применение либо невозможно, либо произвольно. Но закон может 
быть неправовым и по содержанию, когда он противоречит провозг-
лашённому Кантом принципу: запреты на действия, свобода которых 
совместима со свободой других, не могут считаться правовыми: такие 
законы защищают не права и свободы граждан, а произвол самих за-
конодателей.  

В своих работах Э. Фромм классифицирует социальные харак-
теры на плодотворные и неплодотворные. В частности, он выделяет 
следующие неплодотворные типы: рецептивная ориентация: человек 
при такой ориентации ищет источник всех благ вовне; эксплуататорс-
кая ориентация, при которой человек, хотя и предполагает, что источ-
ник всех благ вовне, но он стремится завладеть этими благами хитрос-
тью или силой; при стяжательской ориентации субъект основывает 
свою безопасность на стяжательстве и экономии, а траты он расцени-
вает как угрозу; рыночная ориентация побуждает человека формиро-
вать не свои природные склонности, а то, что нужно обществу, что 
пользуется спросом и позволяет продавать себя на рынке труда. Ши-
рокий спектр неплодотворных типов социальных характеров свидете-
льствует либо об отсутствии свобод, либо – о бегстве от свободы, – 
феномен, который обсуждался Фроммом в одноимённой работе.  

Бегство от свободы – самая убедительная иллюстрация амби-
валентности свободы. Сколько крови было пролито за завоевание по-
литических свобод, какие убедительные и яркие достижения демон-
стрируют конституции таких стран, как Испания, ФРГ, Япония, Фран-
ция. И именно в условиях, обеспечивающих максимальные возможно-
сти свободного волеизъявления граждан, мы наблюдаем всё растущее 
нежелание этими свободами воспользоваться. Каковы причины «бегс-
тва от свободы»? Они коренятся прежде всего в социальной апатии, 
лености мысли, стремлении уйти от ответственности за свой выбор. 

В своих работах Э. Фромм обсуждает вопрос о связи социаль-
ного характера и социоэкономической сферы. Он полагает, что эта 
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взаимосвязь не носит статический характер, поскольку оба элемента 
этой взаимосвязи представляют собой бесконечный процесс. Что нуж-
но изменить ранее – создать новую экономическую систему или ново-
го человека? К. Маркс, французские и русские революционеры счита-
ли, что сначала должна быть создана экономическая и политическая 
основа, а потом автоматически возникнет новый человек. Фромм счи-
тает такое представление ошибочным, поскольку новая правящая вер-
хушка, новая политическая и экономическая элита, обладающая пре-
жним социальным характером, будет стремиться воссоздать условия 
старого общества в новых социально-экономических институтах, соз-
данных революцией. В результате победа такой революции обернётся 
её поражением именно как революции, хотя она и проложит путь к 
новой социоэкономической структуре. Фромм утверждает, что доми-
нирующее положение той или иной ориентации характера в большей 
степени зависит от особенностей культуры, в которой живёт человек. 
Рецептивная ориентация большинства индивидов в обществе позволя-
ет судить по их характеру, представлениям и ценностям о всей социа-
льной структуре, в которой он живёт, и которая формирует его по 
собственному образу и подобию.  

Какой же путь к свободе в современном обществе? Рассматри-
вая два сценария организации жизни в работе «Иметь или быть?» Э. 
Фромм показывает преимущества самореализации, перехода личности 
на продуктивный тип ориентации. Человек с плодотворной ориентаци-
ей ориентирован на использование своих возможностей как творца, он 
должен быть независим от кого-либо и свободен.  
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CВІТОГЛЯДНІ ПІДСТАВИ  
ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ІДЕЙ  

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  
 

Стаття присвячена світоглядним підставам політико-
правових ідей Тараса Шевченка. Доводиться синтетичний характер 
світогляду поета, в якому синкретично переплелися міфологічне сві-
тосприйняття, біблійний монотеїзм та ортодоксальне християнст-
во. 

Ключові слова: Тарас Шевченко, світогляд, міф, політична 
міфологія, правосвідомість, Біблія, Старий Заповіт, політична філо-
софія, філософія права.  

 
Статья посвящена мировоззренческим основаниям политико-

правовых идей Тараса Шевченко. Доказывается синтетический хара-
ктер мировоззрения поэта, в котором синкретично переплелись ми-
фологическое мировосприятие, библейский монотеизм и ортодоксаль-
ное христианство. 

Ключевые слова: Тарас Шевченко, мировоззрение, миф, поли-
тическая мифология, правосознание, Библия, Ветхий Завет, полити-
ческая философия, философия права. 

 
The article is dedicated to worldview origins of political and legal 

ideas of Taras Shevchenko. Proved synthetic character of poet worldview, 
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in which syncretic intertwined mythological worldview, biblical monotheism 
and orthodox Christianity. 

Key words: Taras Shevchenko, philosophy, myth, mythology politi-
cal, justice, Bible, Old Testament, political philosophy, philosophy of law. 

 
Проблема висвітлення світоглядних підстав суспільно-

політичних поглядів Тараса Шевченка не є новою. Починаючи із піо-
нерських, але написаних із різних ідеологічних та світоглядних пози-
цій, робіт Федора Вовка [3], Михайла Драгоманова [9], Василя Щурата 
[54], Григорія Костельника [16], Омеляна Цісика [47], Степана Смаль-
Стоцького [25], Дмитра Донцова [8] – суперечки навколо цієї пробле-
ми ведуться, серед фахових філологів, істориків української філософії 
та політичної думки, публіцистів та політиків, аж до сьогодні. Полемі-
чність проблематики викликана, насамперед, тією визначною роллю, 
яку зіграла постать Тараса Шевченка у формуванні модерного україн-
ського національного руху. Як зазначав ще Борис Грінченко: «в украї-
нській літературі з’явиться ще багато діячів, рівних Шевченкові талан-
том, але не буде вже ні одного, рівного йому своїм значенням у справі 
нашого національного відродження» [5, c. 72].  Власне, на думку відо-
мого американо-українського історика та політолога Романа Шпорлю-
ка, саме з діяльності Тараса Шевченка та Кирило-Мефодіївського то-
вариства слід розпочинати модерний період історії української нації, 
зумовлений насамперед виробленням основних засад програми націо-
нального руху та утвердженням модерної національної ідентичності 
[10, c. 132].  

Попри те, що подібні твердження можуть видатися дещо гі-
перболізованими, варто все ж погодитися з тим, що Тарас Шевченко 
став символом процесів національного пробудження другої половини 
ХІХ – першої половини ХХ ст. Відповідно, спроби проінтерпретувати 
творчість Шевченка згідно то тієї чи іншої ідеологічної або, ширше, 
світоглядної позиції були і залишаються одним із засобів  висловлення 
власного бачення розвитку модерного українського національного 
руху, зокрема в його політико-правових виявах, тим чи іншим авто-
ром. А це, в свою чергу, зумовлювало фрагментарність та ситуатив-
ність сприйняття світоглядних підстав тих чи інших аспектів творчості 
«Кобзаря». Зокрема, як зазначив історик української літератури Леонід 
Ушкалов: «попри те, що на сьогодні існує дуже великий корпус шев-
ченкознавчих студій, мені не доводилось читати праці, де були б як 
слід розглянуті філософсько-естетичні погляди поета» [27, c. 250]. 
Подібним чином можна охарактеризувати й ступінь дослідженості 
філософсько-правових чи філософсько-політичних (в широкому сенсі) 
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поглядів Шевченка. Оскільки Україна до сьогодні знаходиться у про-
цесі усвідомлення та формування власної політико-правової традиції, 
то дослідження світоглядних підстав політико-правових поглядів Та-
раса Шевченка продовжує залишатись актуальним для вітчизняного 
наукового співтовариства. 

Останніми десятиліттями з’явилося чимало новаторських до-
сліджень проблематики світоглядних підстав шевченкової творчості. 
Серед них найбільшої популярності набули дослідження Григорія 
Грабовича [4] та Оксани Забужко [12]. Цікавим також є аналіз релігій-
ного світогляду Шевченка у останній монографії Дмитра Степовика 
[26]. Разом з тим, контроверсійність деяких тверджень цих авторів, а 
також загальна суперечливість сучасних уявлень про шевченкову спа-
дщину, змушує до подальшої розробки цієї тематики, з урахуванням як 
нових методологічних підходів, так і нового узагальнення та переінте-
рпретації результатів шевченкознавчих студій ХІХ-ХХ ст. У даній 
статті буде зроблена спроба саме такого синтезу, з метою виявлення 
основних світоглядних первнів шевченківської творчості.   

Найбільшою очевидною проблемою, що створює широке поле 
для надуживань при інтерпретації політико-правового аспекту творчо-
сті Тараса Шевченка та його світоглядних підстав є повна відсутність у 
доробку Кобзаря текстів суто теоретичного характеру. Брак чітко сфо-
рмульованої та аргументованої системи поглядів та очевидна нехіть 
Шевченка до абстрактного теоретизування, змушують дослідників 
вишукувати в поетичних рядках «Кобзаря», в щоденникових записах 
та  приватних листах фрагменти, які б підтверджували правоту саме 
їхнього погляду на ідейний характер творчості літератора. Таке фраг-
ментизоване сприйняття творчості Шевченка створювало широке поле 
для ідеологізування та примітивної політичної пропаганди.  

Іншим способом вирішення цієї проблеми для деяких дослід-
ників стало застосування сучасних методів гуманітаристики. Напри-
клад, структурного та психоаналітичного. Найвідомішим результатом 
такого підходу стала праця Григорія Грабовича «Поет як міфотворець. 
Семантика символів у творчості Тараса Шевченка» [4]. Втім, головною 
вадою цього насправді новаторського тексту стали очевидний антиіс-
торизм та штучність деяких тез праці. Такими, наприклад, є спроби 
відшукати у працях Шевченка «інтуїтивну» апологію т.зв. «материн-
ського права» (концепт якого було сформульовано вперше Йоганном 
Якубом Бахофеном аж в 1861 р., тобто в рік смерті Кобзаря) [4, c. 90-
98] або ж знайти там же утопічний ідеал а-інституціональної, а-
нормативної, неструктурованої та недиференційованої «ідеальної спі-
льності» [4, c. 98-128].  
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Попри очевидні егалітарні мотиви в творчості Тараса Шевчен-
ка, приписування йому подібного матріархально-антиномістського 
суспільно-політичного ідеалу є очевидним надужиттям. Бо ж ще Дра-
гоманов, виходячи із анархо-соціалістичного погляду на необхідність  
реформування інституту патріархальної родини, закидав Шевченкові 
апологію «патріархальної мужицької сім’ї» та його залежність (попри 
певний, вкрай поміркований, лібералізм в цьому питанні) у поглядах 
на сімейно-родинну етику від патріархальних ідеалів Біблії та церков-
них джерел [9, c. 363-364].  

Такий патріархальний ідеал не міг не впливати й на особливо-
сті розуміння суспільно-інституціональної сфери. Адже, як зазначав 
Віктор Доманицький, Шевченко досить «високо ставив українське 
звичаєве право» [7, c. 22]. І, фактично, ніде не засуджував, наприклад, 
висвітлену у своїх творах доволі жорстоку патріархальну звичаєву 
інституцію «покритки». Оскільки, як припускає Доманицький, попри 
очевидне співчуття до самих покривджених покриток, «признавав за 
цим інститутом і за весільним ритуалом глибоке морально-виховне 
значення» [7, c. 19], особливо в плані забезпечення внутрішньоетнічної 
ендогамії. Зрештою, значну частину творчості Шевченка можна оза-
главити рядком з його ранньої російськомовної драми «Никита Гай-
дай»: «И наши вольные законы в степях широких оживут!» [43, c. 265].  

Те саме можна сказати і про поширений у творчості Шевченка 
мотив материнства. Можна сміливо твердити, що це була радше екст-
раполяція на поетичну творчість поширеного серед українського прос-
толюду марійного культу, що мав паралелі ще у культурі високого 
українського бароко (і з’явився, вочевидь, під сильним латино-
католицьким впливом). Адже відомо, що ще він часів київського мит-
рополита Іоасафа Кроковського (кінець XVII – початок XVIII ст.) сту-
дентська корпорація Києво-Могилянської академії склалася як 
«Sodalitas Mariana», члени якої посвячували себе «Марії Діві, без пер-
шородного гріха зачатій» [29, c. 56].  

Активно залучала сучасні методи інтерпретації текстів Шев-
ченка і Оксана Забужко, в своїй книзі «Шевченків міф України. Спро-
ба філософського аналізу». Як і Грабович, Забужко приходить до ви-
сновку про твори Шевченка, як особливого роду міфологію. Але, як і у 
випадку із книгою Грабовича, деякі висунуті Оксаною Забужко твер-
дження виглядають радше привнесенням в творчість Шевченка нових 
сенсів, ніж виявлення існуючих. Зокрема, тези Забужко про централь-
ність в «авторському міфі» Шевченка архетипу «заложних мерців» [12, 
c. 86] або «шаманізм» Шевченка-міфотворця [12, c. 90] (втім, вперше 
тезу про «Шевченка-«волхва» висловив ще Дмитро Донців [8, c. 30-
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41]) виглядають аж надто штучним ускладненням шевченкового світо-
гляду та світорозуміння. 

Разом з тим, враховуючи ці критичні зауваження, спроба про-
аналізувати творчість Шевченка, саме як «міф», має під собою певні 
підстави. І полягають вони, насамперед, у своєрідному «антитеоретиз-
мі» Шевченка. Аналізуючи всю сукупність шевченкових творів, аме-
рикано-український дослідник Іван Фізер прийшов до висновку: «У 
літературній спадщині Шевченка немає філософії як систематичного 
дослідження метафізичних, історіософічних, етичних та естетичних 
проблем» [28, c. 51]. Зрозуміти цю ситуацію можна прояснивши став-
лення Шевченка до теоретичної філософії, яке він чітко висловив у 
своєму «Щоденнику»: «Я, не дивлячись на свою щиру любов до пре-
красного в мистецтві й у природі, відчуваю нездоланну антипатію до 
філософій та естетик. І цим почуттям я завдячую спершу Галичу, а 
насамкінець вельмишановному Василеві Івановичу Григоровичу 
(йдеться про викладачів петербурзької Академії мистецтв – прим. 
моя), який читав нам колись лекції з теорії красних мистецтв, девізом 
яких було: побільше мудрувати,  поменше критикувати. Суто плато-
нівський вислів» [50, c. 669]. Характерним є також фрагмент з «Посла-
нія» Шевченка, в якому дослідники вбачають критику популярної в 
середині 1840-х років, серед освіченого громадянства Російської імпе-
рії, німецької класичної філософії (особливо в її гегельянському варіа-
нті): 

Якби ви вчились так, як треба, 
То й мудрость би була своя. 
А то залізете на небо: 
«І ми не ми, і я не я, 
І все те бачив, і все знаю, 
Нема ні пекла, ані Раю. 
Немає й Бога, тілько я! 
Та куций німець узловатий, 
А більш нікого!..» – «Добре, брате, 
Що ж ти такеє?» 
«Нехай скаже 
Німець. Ми не знаєм». 
Отак-то ви навчаєтесь 
У чужому краю! [38, c. 122]. 
Степан Смаль-Стоцький, на прикладі цього фрагменту, так ін-

терпретує поетову критику на адресу любові освіченої частини україн-
ців до іноземної освіченості, як схильності до абстрактного теоретизу-
вання, (що виявлялося, зокрема, у безкритичному захопленні німець-
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кою ідеалістичною філософією): «Це все хиба тої науки й навчання в 
чужому краю. І поет показує: а) її абстрактність («Залізете на небо – і 
ми не ми, і я не я») <...> А далі: «Натовкмачитесь якихсь індивідуаліз-
мів тощо, так що аж язик отерпне, поки вимовиш…» а це веде б) до 
зарозумілості («і все те бачив, все те знаю»), в) до затрати основ хрис-
тиянської етики («нема ні пекла, ані раю, немає й Бога»), г) до затрати 
самостійності думання («тільки я, та куций німець узлуватий, та й 
більш нічого»), д) до незнання найпримітивніших таких речей, як ось: 
«що ж ти таке?» (порів.: «І забули у неволі, що вони на світі», «Гус»), 
веде е) до повної залежності від “німця”» [25, c. 100-101].  

Відкидаючи, таким чином, абстрактність теоретичної філосо-
фії, Шевченко, разом із тим, у своїх поезіях активно стверджував певні 
світоглядні постулати, при аналізі яких можна прийти до висновку про 
свідоме конструювання міфу (політичного, соціального та етичного). 
Звісно, тут не йдеться ані про сакральний космогонічний міф тради-
ційного суспільства, ані про «міф» у пейоративному побутовому зна-
чення, як певний різновид вигадки. Йдеться про таку особливість мі-
фологічного типу світогляду, як його конкретність, безпосередню да-
ність у світі символіки та образності. І, відповідно, про сприйняття 
історії, сьогодення та майбутнього саме через призму цього «наївно»-
безпосереднього, символічно-образного способу сприймання та пояс-
нення дійсності. Саме тут поезія та міфологія знаходять точки перети-
ну. Адже, як зазначав ще Джамбатіста Віко: «Поетична мудрість <...> 
повинна починати <…> не з раціональної і абстрактної Метафізики 
сучасних вчених, а з чуттєвої та фантастичної Метафізики перших 
людей» [2, c. 132]. Власне, Віко, сформулював і головну творчу задачу 
поета-міфотворця: «Три наступні праці повинна здійснити велика По-
езія, а саме: знайти піднесені Міфи, доступні для народного розуміння; 
приголомшити до краю, щоб досягнути поставленої собі мети; навчити 
народ чинити доблесно, як Поети самі себе навчили» [2, c. 134].  Згідно 
до Віко, у творчості поета-міфотворця «кожна метафора виявляється 
маленьким міфом» [2, c. 146]. 

Враховуючи цю точку зору, можна погодитися із Олексієм 
Лосєвим в тому, що міф для його творців та реципієнтів, це «справжня 
і максимально конкретна реальність». Вивівши ж за дужки, тверджен-
ня Віко про міфологію, як «примітивну метафізику», варто прийняти 
до уваги й твердження Лосєва про головну відмінність між теоретич-
ним та міфологічним типом світорозуміння: «Міф – не ідеальне понят-
тя, і також не ідея і не поняття. Це є саме життя. Для міфічного 
суб’єкта це є справжнє життя, зі всіма його надіями і страхами, очіку-
ваннями і відчаями, зі всією її реальною повсякденністю і чисто осо-
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бистою зацікавленістю. Міф не є буття ідеальне, але – життєво відчут-
на і творима, речова дійсність <…> Міф завжди надзвичайно практич-
ний, насущний, завжди емоційний, афективний, життєвий <…> Міф 
наповнений емоціями і реальними життєвими переживаннями; він, 
наприклад, уособлює, обговорює, обожнює, шанує або ненавидить, 
злобствує. <…> Міф завжди синтетично-життєвий и складається з 
живих особистостей, доля яких висвітлена емоційно й інтимно відчут-
тєво; наука завжди перетворює  життя в формулу, даючи замість жи-
вих особистостей їх абстрактні схеми і формули; і реалізм, об’єктивізм 
науки полягає не в яскравому живописанні життя, але – в правильній 
відповідності абстрактного закону і формули з емпіричною течією 
явищ, поза будь-якою картинністю, живописністю або емоційністю» 
[19, c. 45-47]. 

Звісно, не будь-яка поезія є міфом. І не будь-який міф отримує 
поетичну форму. Але Шеллінг досить вдало, на знакових прикладах 
показав, яким чином поезія й проза та міфологія ототожнюються у 
творчості великих поетів і прозаїків: «ми можемо стверджувати, що 
будь-який великий поет покликаний перетворити в дещо ціле частину 
світу, що йому відкривається і з її матеріалу створити власну міфоло-
гію; цей світ (міфологічний світ) знаходиться в стані становлення, і 
сучасна для поета епоха може відкривати йому лише частину цього 
світу <…> Для пояснення наведемо приклад найвеличнішого індиві-
дуума нового світу: Данте створив собі з варварства <…> свого часу, з 
жахів історії, які він сам пережив, так само як і з матеріалу існуючої 
ієрархії, власну міфологію і з нею свою божественну поему. Виведені 
Данте історичні особистості, як Уголіно, будуть завжди вважатися 
міфологічними <…> Так само і Шекспір створив собі власне коло 
міфів не лише з історичного матеріалу своєї національної історії, але і 
зі звичаїв свого часу і свого народу <…> Сервантес створив із матеріа-
лу свого часу історію Донкіхота, який до сьогоднішнього часу, так 
само як і Санчо Панса, має риси міфологічної особистості. Все це – 
вічні міфи. Наскільки можна судити про “Фауста” <…> цей твір ніщо 
інше, як найсокровенніша, найчистіша сутність нашого віку: матеріал і 
форма створені з того, що в собі містила вся та епоха, зі всім тим, що 
вона виношувала і ще виношує. Тому “Фауста” і можна назвати на-
справді міфологічним твором» [52, c. 148-149]. 

Шевченкова поезія підпадає під цитовані характеристики мі-
фу. Використовуючи величезний емоційний заряд своїх творів, Тарас 
Шевченко намагався виконувати місію «національного педагога», 
виховувати серед українців «громадянські чесноти», «препарувати» 
українську дійсність та нещадно критикувати недоліки масової та елі-
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тарної свідомості українців. Власне, у першому виданні «Кобзаря» 
1840 р. після вступу йшов вірш «Перебендя» [45], головний герой 
якого (кобзар-перебендя) якраз і є втіленням такої «педагогічної» фун-
кції поета. На думку Івана Франка, який першим розкрив цей аспект 
поезії Шевченка: «Перебендя (по наміру Шевченка) хоче, очевидно, 
страшними картинами доводити до задуми розгулявші голови, твере-
зити розум і зупиняти похоті» [31, c. 295]. Тобто, Шевченко у першому 
вірші «Кобзаря» висловлює «погляд на кобзаря, як на вартового чисто-
ти народного життя, людяних і щирих відносин людей до людей…» 
[31, c. 295], суттю діяльності якого є: «Підношення щирого, людяного 
почуття у своїх земляків, ублагороднювання їх серця і думок, збері-
гання споминів про бувальщину і передача добрих і світлих здобутків 
тої бувальщини новим поколінням – ось зміст тої служби, ось діяль-
ність кобзаря, співака народного, якого намалював нам Шевченко в 
«Перебенді» і яким, очевидно, й сам бажав в ту пору статися для свого 
народу» [31, c. 296-297], власне, Перебендя, це «фігура ідеальна, уосо-
блення (з великим реалістичним талантом переведене) поглядів Шев-
ченка на суспільність і на роль поета серед тої суспільності» [30, c. 
309-320], значною мірою натхнена на думку Франка, польськими ро-
мантиками «української школи» – Залєським, Падурою та Чайковсь-
ким, а також віршем Пушкіна «Пророк». Певною мірою, на створення 
подібного образу Шевченка могли надихнути й мандрівні співці-
старці, які отримали у фольклористиці ХІХ ст. назву «кобзарів», і які, 
за спостереженням історика Сергія Шумила, відігравали подібну роль 
«суспільного педагога»: «Під безпосереднім впливом монастирського 
ісихастського старчества в Україні у ХVI – ХVIІ ст. зародився і мирян-
ський рух так званого «мандрівного старчества», де провідну роль 
відігравали козацькі старці-співці (кобзарі, бандуристи, лірники та 
псалмоспівці), яких в народі вважали носіями мудрості і духовних 
традицій, і які мали тісні зв’язки з монастирським та січовим старчест-
вом» [53]. Втім, характер Шевченкового «Перебенді» все ж більшою 
мірою має літературне, а не фольклорне коріння (хоча, воно також 
важливе в контексті формування образу «Перебенді»). 

Євген Маланюк підсилив початкову тезу Франка, поширивши 
її на всю творчість поета: «Найхарактерніший, може <…> є вельми 
символічний псевдонім його – Перебендя <…> Перебендя – вже й тоді 
(1838-39) – був широкою концепцією (див. працю Франка «Перебен-
дя»), сказати б, «живого сумління народу», поета-апостола, поета-
національного пророка» [21, c. 40]. «Поезія для нього – служіння, на-
ціональна (а не лише суспільна) функція – покликання Перебенді. Ро-
мантизм його завжди проектується на реальну Україну, він має сталий 
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контакт із дійсністю, з краєвидом, з історією, з долею народу. Був це 
романтизм, що знайшов своє адекватне органічно-реальне втілення» 
[21, c. 41].  

Шевченко, як «національний педагог», руйнував уявлення про 
рустикальну ідилію та «Золотий Вік» козацької епохи, що панували в 
середовищі українських літературних романтиків початку ХІХ ст., щоб 
повернути погляди освіченого громадянства до реальних проблем 
українського народу (звісно, так, як їх бачив він сам). За хрестоматій-
ним висловом Костомарова, емоційно насичена поезія Шевченка мала 
вочевидь пресцієнтичний, і префілософський, а отже й міфологічний 
характер: «…муза Шевченка роздирала завісу народного життя. І 
страшно, і солодко, і боляче, і захоплююче було заглянути туди!!! 
Поезія завжди йде вперед, завжди наважується на сміливу справу; по її 
слідах йдуть історія, наука і практична праця. Легше буває останнім, 
але важко першій» [17, c. 302]. Таким чином, одночасно з руйнуванням 
існуючих міфів та стереотипів – Шевченко формував свою емоційно 
навантажену сукупність символів та образів, через які сприймалася 
наявна українська дійсність. Власне – «міфологію». Така емоційна 
навантаженість шевченкової поезії викликала «реакцію шоку», яку 
найкраще висловив Квітка-Основ’яненко у листі до Шевченка: «волос-
ся в мене на голові <…> та і те навстопужилося, а біля серця так щось 
і щемить, ув очах зеленіє. Дивлюсь... жіночка моя хусточкою очиці 
втира... “Отсе так, – кажу, – хтось мудро написав і живо усю правду 
списав... хто ж такий?.. Перебендя...”» [18]. Подібну ж реакцію на піз-
нішу поезію свого брата висловив і Варфоломій Шевченко: «Раз ходи-
ли ми з Тарасом по саду: він став декламувати “За горами гори хмарою 
повиті…”. Я слухав, притаївши дух; волосся в мене піднялося дибом!» 
[35, c. 31]. 

З часом ступінь емоційної навантаженості у поезії Тараса Ше-
вченка зростала, поєднуючись одночасно із зростаючим політичним 
радикалізмом. В якийсь момент соціально-педагогічна функція, функ-
ція «кобзаря» та «перебенді» стала усвідомлюватися Шевченком, як 
місія національно-політична, «пророча». На думку Омеляна Пріцака 
такий поворотний момент наступив на межі 1845-46 років. Етапним, у 
цьому плані, є збірка «Три літа», яка, власне, й послугувала чи не го-
ловною причиною жорсткого покарання Шевченка в рамках «справи 
Кирило-мефодіївців». Так, зокрема, Пріцак констатує: «Альбом “Три 
літа” відкриває Шевченків рисунок пророка, на зворотній сторінці 
автопортрет (властиво автошарж) Шевченка, а опісля, після заголовної 
картки, де, як у більшості заголовків у тім альбомі, букви виконані в 
стилі торжественного каліграфічного півуставу сімнадцятого століття, 
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на сторінці третій є поміщений епіграф із Старого Завіту (церковно-
слов’янською мовою), названий поетом як “Молитва Ієремії пророка”» 
(подається в сучасній українській транскрипції – прим. наша): 

Отци наши согрішиша, і ність их, 
Ми же беззаконнія их подяхом. 
Рабы обладаша нами, избавляющаго 
Ність от руку их 
Князи в руках их повінеи биша, 
Старійшини не прославишася, 
Избранніи плач подяка, і юноши 
В клад иземогаша. 
И старци от прат оскуділа, ізбарнниі 
От пісней своїх умолконша. 
Тут ідеться про плач Єремії, глава 5, вірші 7,8,12-14. Пророк, 

що ізбавляє свій поневолений народ – це найвища тема романтичної 
поезії <…> І так само не випадково, що тепер Шевченко зібрав свої 
твори нового типу у альбомі  з багатомовним заголовком “Три літа”, 
вибравши для нього титульний портрет пророка, очевидно Єремії, та 
епіграму із п’ятої глави його плачу. Там подана трагічна ситуація євре-
їв, що за гріхи батьків попали під зверхність чужинців. Оті всі колишні 
раби тепер володіють євреями. Князі їх повішені, старшини не мають 
визнання, молодші зібрані на примусові роботи, а вибрані поети-
пророки замовкли. Очевидно ситуація ассирійської неволі євреїв тепер 
повторилася на Україні з українцями-козаками після ліквідації Геть-
манщини. Тільки слово поета пророка може спасти його нарід. Після 
тяжкої хвороби виздоровілий поет Шевченко приймає на переломі 
1845-1846 років рішення <…> він усвідомив собі, що він не тільки 
поет, він надхнений провідник, він пророк, Єремія України. Тому він 
вмістив після портрета Єремії та його слів, свій автопортрет за яким 
слідують його, Тарасові, слова – об’явлення, з яким він звертається до 
свого занімілого народу, щоб його розбудити, надхнути до визвольної 
дії. Його об’явлення – це, власне, “Три літа”» [23, c. 270-272]. 

Більш чітко та коротко погляд на свою політичну діяльність як 
«профетичну місію» Шевченко сформулював у вірші «Пророк», напи-
саному в перший рік заслання: 

Неначе праведних дітей, 
Господь, любя отих людей, 
Послав на землю їм пророка; 
Свою любов благовістить! 
Святую правду возвістить! 
Неначе наш Дніпро широкий, 
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Слова його лились, текли 
І в серце падали глибоко! 
Огнем невидимим пекли 
Замерзлі душі. Полюбили 
Того пророка, скрізь ходили 
За ним і сльози, знай, лили 
Навчені люди. І лукаві! 
Господнюю святую славу Розтлили... 
І чужим богам Пожерли жертву! 
Омерзились! І мужа свята... горе вам! 
На стогнах каменем побили. 
І праведно Господь великий, 
Мов на звірей тих лютих, диких, 
Кайдани повелів кувать, 
Глибокі тюрми покопать, 
І, роде лютий і жестокий! 
Вомісто кроткого пророка... 
Царя вам повелів надать! [48, c. 173]. 
Очевидні відсилки до сюжетної теми старозаповітних проро-

ків (з точки зору політико-правової проблематики, особливо гостро і 
неоднозначно втіленої у тематиці взаємостосунків пророчого та царсь-
кого служіння у Старому Заповіті) вказують на те, що проблема корін-
ня шевченкового «профетизму», яка мала очевидні політико-правові 
імплікації, тісно пов’язана із шевченковим сприйняттям Біблії та хара-
ктером його ставлення до релігії. 

Очевидно, що Шевченко не був людиною містичного складу, 
про що свідчать промовисті фрагменти його «Щоденника». Найбільш 
містична частина Нового Заповіту – Апокаліпсис, Шевченком сприй-
малася цілком раціоналістично і критично [50, c. 729]. Однак варто 
визнати правоту тих дослідників (насамперед це Щурат та Костель-
ник), які відзначали визначальний вплив біблійного одкровення на 
оформлення способу мислення поета та його світосприйняття. Про 
важливу роль Біблії, зокрема Старого Заповіту, у творчості Тараса 
Шевченка писав також і Михайло Грушевський [6, c. 140]. Найчіткіше 
думку про вплив Біблії на Шевченка висловив визначний біограф Ше-
вченка – Олександр Кониський, який констатував:  «духовим хлібом 
Шевченка, можна сказати, змалку і до останку, стає Біблія і, переваж-
но, з неї Псалтир. Останній він трохи чи з першого і до останнього 
слова вивчив ще змалку і читав його з пам’яті. Біблію читав він і потім 
за порадою Брюллова. Читав її, сидячи потім і в тюрмі, і в казематі, і в 
казармі; тут читав її і по волі і по неволі, бо більш жодної книжки не 
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давано йому читати. Вплив Біблії яскраво і виразно відбивається скрізь 
і в поезіях Шевченка, і в прозі, писаній мовою російською, і в «Запис-
ках» його, і навіть в листах до приятелів і до знайомих. Вплив Біблії не 
менш впливу народної пісні на творах Шевченка лежить червоною 
ниткою» [15, c. 108-109]. 

Першим, втім, подібну тезу висунув ще Михайло Драгоманов 
у своїй критичній роботі «Шевченко, українофіли і соціалізм», що 
була оприлюднена  в 1879 р. у збірнику «Громада». Виходячи із пози-
тивістського методу, Драгоманов намагався «деміфологізувати» пану-
ючі у середовищі тогочасних «українофілів», «народовців» та перших 
українських соціалістів погляди на характер шевченкової творчості. На 
думку Драгоманова, Шевченко аж до смерті залишався «біблейцем» 
[9, c. 360] (в іншому своєму текстові, коментарях до книги Ф. Вовка 
про суспільно-політичні погляди Шевченка, Драгоманов висловився 
ще різкіше (і в менш науковому стилі): мовляв, від Шевченка «до 
останніх часів тхнуло <…> псалмами» [3, с. 95]). А «Ті всі противух-
ристиянські й навіть безбожні слова й картини <...> – то тільки викли-
ки досади гарячого чоловіка, який не бачить обіцяної Богом правди на 
землі, або вільнодумне кощунство, або смілі замахи поета. То все по-
чатки раціоналізму, які не шкодять мужикам ходити в церкву й до 
попа на раду, а ще не раціоналізм, бо так ми мусимо називати тільки 
постійну (консеквентну) і впорядковану (систематичну) думку. Ми ж 
бачимо, як Шевченко кидавсь од безбожних викликів до віри в суд 
Божий» [9, c. 360]. Огієнко, виходячи з протилежних до Драгоманова 
світоглядних позицій, підсилив цю тезу і стверджував, що «Шевченко 
був людиною щиро й глибоко релігійною, а його «нарікання» на Бога 
були випадковими і виходили виключно з його розпачу, в який він 
впадав через неймовірно тяжкий стан життя і всієї України, і свого 
власного» [22, c. 98]. 

Власне, ці міркування Драгоманова й Огієнка цілком підтвер-
джуються ставленням Шевченка до офіційної «синодальної» Російсь-
кої Східно-православної Церкви. Попри артикульовані симпатії до 
протестантизму та Реформації [9, c. 360; 34, c. 183], які виразно про-
явилися, наприклад, в таких творах як «Іван Гус» [37] та «Гімн черне-
чий» [36], попри критичне сприйняття окремих представників офіцій-
ного духовенства [50, c. 713] (хоча про інших відгукувався суто пози-
тивно – наприклад, про митрополитів Філарета (Амфітеаторова) та 
Ісидора (Нікольського) [14, c. 90-91], або ж двозначні судження про 
Отців Церкви [50], Шевченко від народження до смерті залишався 
членом Православної Церкви. Причому, як за формальними критерія-
ми – він був хрещений у православній церкві села Моринці, а по смер-
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ті його відспівували в Санкт-Петербурзі та Києві православні свяще-
ники Мацьків та Лебединцев [7, c. 37], його ім’я було занесене в т.зв. 
«Сповідних розписів» (книг, які реєстрували щорічні сповіді та прича-
стя в православних церквах Російської імперії) [11, c. 35], щоденно 
молився [33, c. 359], зрештою, навіть київський генерал-губернатор, у 
секретному відношенні до ІІІ жандармського відділення, констатував, 
що Шевченко: «оскільки можна зробити висновок зі спостережень над 
ним і з суджень його про різні речі, відданий, безумовно, вірі предків 
своїх» [13, c. 374]. Так і за критерієм, що їх висували у ХХ ст. предста-
вники т.зв. «літургічного відродження» у православному богослов’ї – 
усвідомленої участі у літургічному житті та Євхаристії. У листі до 
Варвари Репніної із заслання він писав: «якийсь беззвітний стан ово-
лодів мною (приїдіте всі труждающіїся і обремененнії, і аз успокою 
ви). Перед благовістям до заутрені згадав я слова Розп’ятого за нас, і я 
ніби ожив, пішов до заутрені і так радісно, чисто молився, як можливо, 
ніколи раніше. Я тепер говію і сьогодні причащався Святих Таїн – 
бажав би, щоб все моє життя було таке ж чисте та прекрасне, як сього-
днішній день!» [46, c. 43].  

Тож навряд чи можна вважати Шевченка представником яко-
гось «позаконфесійного християнства» чи «не церковної релігійності» 
(вперше таку концепцію висунув Грушевський) [6, c. 144-145]. Радше 
його релігійний «адогматизм» був своєрідним виявом характерної для 
української православної релігійної свідомості тенденції, яка проявля-
лася він кінця XVI cт., епохи православно-католицької полеміки і кон-
фесійної боротьби на українських землях, відколи, за висловом відо-
мого православного теолога о. Георгія Флоровського, «певний наліт 
“протестантизму” назавжди залишився на українському народному 
складі, незважаючи на надзвичайно сильний вплив латинізму пізніше» 
[29, c. 37]. У випадку Шевченка, підсилювалася ця стихійна «про-
протестантська тенденція» також гіперкритичною настановою до віза-
нтійської спадщини. Такий критицизм був спричинений, багато в чому 
тим, що історію Візантії Шевченко сприймав крізь призму тенденцій-
ної праці Едуарда Гіббона «Історія занепаду і падіння Римської імпе-
рії», зі змістом якої він ознайомився завдяки молодому студентові-
історикові Леонардові Демському (особа якого досі точно не ідентифі-
кована) в 1841 р. [23, c. 257]. На додаток до цього, Шевченко, як худо-
жник, вихований Карлом Брюлловим в класичній мистецькій традиції, 
вкрай негативно ставився до давньоукраїнського та візантійського 
стилю церковного мистецтва [50, c. 713, 740) (що звісно, зовсім не 
означало його негативного ставлення до церковного мистецтва як та-
кого).   
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Окремо слід згадати ще про один аспект, де, на думку деяких 
дослідників, можна спостерігати вплив протестантської теології ХІХ 
ст. на творчий доробок Шевченка. Йдеться про можливі впливи ідей 
ліберальної протестантської «біблейської критики», що її головним 
репрезентантом у середині ХІХ ст. була т.зв. «Тюбінгенська школа» 
екзегетики (найвідомішим представником якої був молодогегельянець 
Давид Фрідріх Штраус). І про проблему коріння шевченкової «антро-
пологізації»  біблейської теології, яка найбільшою мірою виявилася в 
поемі «Марія». Так, Дмитро Чижевський присвятив цій проблемі стат-
тю «Шевченко і Давид Штраус» [34], де на основі опосередкованих 
даних робить припущення про можливість знайомства Шевченка з 
ідеями Штрауса та їх втілення у поетичній творчості (насамперед в 
«Марії»). На думку Чижевського: «Христа Шевченко “антропологі-
зує”, наближує до людини, навіть більше – робить його людиною <...> 
З цим пов’язана і думка, з якої виріс найбільш спірний твір Шевченка, 
його “Марія” – твір, що є спробою “проаналізувати серце матері на 
прикладі життя святої Марії”, “зобразити серце матері на прикладі 
життя Пречистої Діви”. Ця думка довго тримала Шевченка в своєму 
полоні. Вона тісно пов’язана з одним із головних мотивів усієї його 
творчості. В образі Пречистої Діви Шевченко знайшов найвище вті-
лення тієї жіночої долі, яку, мабуть, можна визначити як центральну 
тему поезії Шевченка. Саме ця “антропологізація” божественних обра-
зів наближує Шевченка до спроб зобразити життя Ісуса “в простих 
людських рисах”, які так характерні для протестантської теології ХІХ 
століття. Говорячи про зображення життя Ісуса “в простих людських 
рисах”, ми маємо на увазі протестантське дослідження життя Ісуса, яке 
в певному розумінні найвиразніше виявилось в “Житті Ісуса” (1835-
1836) Штрауса» [34, с. 183].  

Втім, першим припущення про подібну залежність, нехай і не-
пряму, творчості Шевченка від ідей Давида Штрауса висловив ще 
Федір Вовк в 1876 р. [3, c. 36]. На думку Вовка висловлені в «Марії» 
погляди Шевченка свідчили про те, що його уявлення про релігії нічим 
не відрізнялися від раціоналістичної біблейської критики «Тюбінген-
ської школи» [3, c. 39]. Власне, сам Шевченко в релігійних питаннях, 
на думку Вовка, виявлявся «раціоналістом», представником також 
раціоналістичної тенденції в українській народній релігійності, що 
знайшла своє особливе вираження в поширенні серед українського 
селянства т.з. «штундизму». Бо ж серед українського народу, на думку 
Вовка: «релігійного, догматичного фанатизму, здається, зовсім нема, а 
є ще, особливо тепер, і деякі початки дуже раціоналістичні. Початки 
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сього раціоналізму, хоч і під впливом німецького пієтизму, ми бачимо 
тепер в штунді» [3, с. 43].  

В цілому, ці досить суперечливі судження Вовка першим 
скритикував ще Драгоманов, в своїх заувагах до його тексту. Адже, як 
методологічно, так і суто формально – Шевченко і Штраус були радше 
антиподами. На думку Драгоманова: «Нам здається, що між Шевчен-
ком і “тюбінгенською школою” (Штраус, Бауер і т.д.) є завше велика 
різниця, бо й підходи до текстів поета й критика текстів Біблії зовсім 
інакші. Шевченко в “Марії” показався зовсім не екзегетом, – (і звіс-
но!): а, сказать би, вільним євангелістом, що від себе розказав казку 
про Марію й Ісуса» [3, c. 97]. Варто погодитися з цією точкою зору, як 
вихідним пунктом. Адже, як зазначалося вище, Шевченко вороже 
сприймав спекулятивний раціоналізм німецької класичної філософії, 
який мав безпосередній вплив на творчість молодогегельянця Штрау-
са. Так само, навряд чи можна знайти сліди раціоналістичної екзегети-
ки в творчості самого поета. 

Сприйняття Шевченком Біблії було «простонародне», наївно-
безпосереднє, а отже, значною мірою «міфологічне». Саме тому, мож-
на казати про «казку»,  власне, фольклоризований міф, в яких, за за-
уваженням Маланюка, «Христос – за плугом, Марія – поганяє» [20, c. 
15]. Власне, Огієнко вважає, що сюжет поеми, щоправда з політичних 
мотивів (на момент написання поеми якраз готувалося скасування 
кріпацтва), компонувався не як «життя Марії, не як Мучениця-Мати, а 
як українська проста бідна родина – Йосип, Марія, Ісусик, – що падає 
тягарем злидоти через панів…» [22, c. 76]. Саме таке сприйняття і було 
джерелом «антропологізму» шевченкової «Марії», в якій поєдналися 
як суто «ортодоксальні» фрагменти (знаменитий вступ), які аж ніяк не 
протилежні християнській догматиці (радше є спробою її поетичного 
втілення), так і явно натуралістично-блюзнірські, з точки зору христи-
янського віровчення, сюжети, які є радше наслідком антропоморфізму 
архетипів народної міфології. Такий синкретизм дозволяв говорити 
Гавриїлу Костельнику про те, що Шевченко штучно поєднав в сюжеті 
раціонально-натуралістичні та надприродні інтерпретації євангельсь-
кої історії [16, c. 27]. Так само, Огієнко констатував недоробленість 
поеми та, особливо, її останніх розділів [22, c. 80-81]. Таким чином, на 
прикладі найбільш контроверсійного, з релігійної точки зору, твору 
Шевченка – поеми «Марія», можна стверджувати, що поетове сприй-
няття біблейського тексту, основоположного для його світогляду, син-
кретично поєднувало елементи ортодоксальної релігійності, міфологі-
чного «наївно»-безпосереднього антропоцентризму й натуралізації, та 
злободенної політизації біблейських сюжетів.  
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Враховуючи це, варто проаналізувати й сприйняття Шевчен-
ком політичного аспекту біблійного тексту. Зокрема, центральної для 
Шевченка теми пророчого служіння. Власне, найважливішою для по-
ета була «соціально-педагогічна» функція Святого Письма, проповідь 
вимоги дотримання норм соціального співжиття та справедливості, що 
акцентується ним доволі недвозначно: 

І у ченця, як трапиться,  
Нехай не гуляє, 
А Святе Письмо читає, 
Людей поучає, 
Щоб брат брата не різали 
Та не окрадали, 
Та в москалі вдовиченка 
Щоб не оддавали [44, c. 178]. 
Цікавою в цьому плані є фігура пророка Ієремії, як згадано 

вище, винесена Шевченком на обкладинку збірки його найбільш полі-
тично загострених поезій. На думку дослідників, цей пророк був чи 
найбільш критичним стосовно сучасної йому царської влади в Іудеї: 
«Говорячи про царів, пророк часто називає їх пастирями… Підкреслює 
однак, що то є злі пастирі. Оскільки зрадили угоді Давида з народом. 
Піддалися зіпсуттю і урядовці, й інші авторитети (про них каже ще 
текст Єр. 6, 13-14 й інший варіант того пророкування в Єр. 8, 10-11). 
Список закидів проти пастирів охоплює бунт проти Бога (релігійне 
відступництво), що є наслідком глупства, провадження овець до згуби 
і їх розпорошення (що може означати репресії стосовно підданих і 
легкодумне привернення на країну іноземного нашестя) зрештою, брак 
турботи про вівцю (Єр. 2, 8)» [55, c. 83]. Характерним є фрагмент, де 
пророк Єремія обвинувачує всі чотири види авторитетів давньоіудей-
ського суспільства: «Священики не говорили: Де Господь? – Законни-
ки мене не знали, і пастирі від мене відступились, ба й пророки ім’ям 
Ваала пророкували і ходили за речами, що стати у пригоді не можуть» 
(Єр. 2, 8)» [24, с. 871]. Особливо ж гострі звинувачення Єремія кидає 
саме на адресу пастирів-царів: «Гукайте, пастирі, кричіте, качайтесь у 
поросі, проводирі отари, бо ваші дні виповнилися для вистинання, 
поляжете бо, як барани добірні. І пастирям прибіжища не буде, ані 
рятунку проводирям отари. Ось голос пастирів лине, жалібний плач 
проводирів отари, бо Господь спустошив їхнє пасовисько. Зруйновано 
затишні луки палким гнівом Господнім. Лев покидає барліг свій, і 
земля обертається на пустиню від згубного меча й від Господнього 
гніву палкого» [24, с. 896].  
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Єремія так само, вимагає строгого дотримання норм юдейсь-
кого закону від іудейських царів, в разі порушення яких пророкує 
швидкий занепад царської форми правління в Іудеї: «Так говорить 
Господь: “Іди в палату юдейського царя та й промов там оце слово й 
проречи: Слухай слово Господнє, царю юдейський, що сидиш на Да-
видовому престолі, ти й твої слуги, й народ твій, і всі, що входять че-
рез ці ворота. Так говорить Господь: Чиніте суд і справедливість, ря-
туйте пригнобленого з руки гнобителя, не утискайте, не чиніте кривди 
чужинцеві, сироті й удовиці та не проливайте безвинної крови на цьо-
му місці <…> Коли ж не слухатимете цих слів, то я клянуся самим 
собою, – слово Господнє, – що цей палац руїною обернеться”» [24, с. 
870]. Поступово радикалізм закидів Єремії на адресу окремих іудей-
ських царів загострюються: «Горе тому, хто будує свій дім несправед-
ливістю і свої світлиці беззаконством, хто силує ближнього дарма 
працювати й не дає йому заробітку… Твої ж очі й твоє серце тільки й 
дбають про наживу, а ще про те, як би кров безвинну пролити та як би 
утиск і насильство чинити. Тим то так говорить Господь про Йоакима, 
сина Йосії, царя юдейського: “Не голоситимуть по ньому: Леле, брате 
мій! Леле, сестро! Не голоситимуть по ньому: Леле, володарю, леле 
величносте! Неначе осла, його поховають: витягнуть і викинуть геть за 
браму єрусалимську”» [24, с. 892].  

Зрозуміло, що деякі дослідники на основі подібних фрагментів 
робили більш узагальнюючи висновки стосовно політичної теології 
Старого Заповіту загалом. Так, російський правознавець Ніколай Алє-
ксєєв стверджував: «Біблейські пророки виступають насамперед як 
рішучі руйнівники язичницького обожнення держави. Царебожжя і 
царепоклоніння знаходять в особі пророків суворих та безжалісних 
обвинувачувачів <…> Тварність, а відповідно, нікчемність та тлінність 
царів протиставляється <…> могутності Бога» [1, c. 28]. А ця тварність 
та тлінність, в свою чергу, спричиняє те, що на думку Алєксєєва: «По-
ходження царства треба шукати, таким чином, в уході від Бога, у грісі. 
Тому в заснуванні царства завжди лежить трагедія, яка неминуче дає 
про себе знати, надаючи життю царств і царів трагічний характер. 
Вогонь палить і царів, і царства, і народи, що царства встановили» [1, 
с. 24]. Більше того, на думку російського дослідника: «Царство – не 
лише є відкидання Єгови і розрив з ним. Царство є рабством. Життя в 
царстві є несенням тяжких повинностей – військова служба, примусо-
ва праця, насильницька експропріація, тяжкі податки» [1, с. 26]. Аль-
тернативу цьому гріховному царському правлінню, на думку Алєксєє-
ва, автори Старого Заповіту бачили у встановленні теократії, найбіль-
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шою мірою втіленої у фігурі пророків, як «медіумів» між Богом та 
людиною.  

Зрозуміло, що таке радикальне протиставлення царського і 
пророчого служіння є радше однобічною інтерпретацією біблейського 
одкровення, де можна знайти також і апологію та легітимацію царської 
влади [55, с. 37-58]. Так само очевидно, що Шевченко ігнорував той 
факт, що пророк Єремія був прихильником лояльного ставлення до 
вавилонських загарбників. Що, зокрема, дало підстави Іванові Фран-
кові заперечувати припущення Щурата про подібність Шевченка і 
Єремії [32, с. 185-187]. Але для Шевченка, який не мав систематичної 
богословської освіти, та сприймав біблейський текст, як вже зазнача-
лося, крізь призму поєднання міфологічного, «наївно»- безпосередньо-
го й натуралізованого антропологізму та спроби достосування  біблей-
ського одкровення до актуальної суспільно-політичної проблематики, 
таке фрагментарне та вибіркове сприйняття старозаповітної політичної 
теології було цілком природним. Так, саме цим можна пояснити появу, 
наприклад, таких «цареборчих» поезій Шевченка, як «Царі» [51, с. 
162-165] чи «Саул» [49, с. 253-254].  

Як помітив ще академік Щурат [54, с. 30], Шевченко свідомо 
підсилював політичне забарвлення біблейських текстів (але що важли-
во – не руйнуючи при тому основного змісту, та не інструменталізую-
чи біблейського одкровення, як це стверджувалося в радянському ше-
вченкознавстві). Це дуже кидається у вічі, зокрема при переспіві псал-
мів та уривків із книг пророка Осії та Ісаї. При тому всьому, що у бі-
льшості своїх переспівів майже повністю слідував за змістом біблейсь-
кого тексту. Так само й у політичних поезіях, які прямо не наслідують 
біблейського тексту, аж надто явними є алюзії на Старий Заповіт. Оче-
видно, так само, Шевченко переносив ту чи іншу суспільно-політичну 
проблематику старозаповітного богообранного народу на проблемати-
ку сучасної йому України, вбачаючи паралелі у причинах етно-
національного поневолення, які він вбачав насамперед у забутті біб-
лейських моральних заповідей, та втраті чистоти монотеїстичного 
світосприйняття («Молітесь Богові одному, Молітесь правді на землі») 
[42, c. 218].  

Втім, такий радикальний монотеїзм аж ніяк не дає підстави 
вбачати в політичних ідеях Шевченка якісь паралелі з англійськими 
пуританами-індепендентами XVII cт.,  відомими одночасно радикаль-
ним монотеїзмом в релігійній сфері й радикалізмом та «монархомахі-
єю» в сфері політичній (цю ідею вперше висловив Драгоманов). Різни-
ця між Шевченком та радикальними протестантами-пуританами поля-
гає, по-перше, у однозначному сприйнятті поетом культу Богородиці, і 
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визнанні його важливої ролі в сфері політичного ритуалу козацтва. 
Зокрема, в поемі «Іржавець», що датується перебуванням поета в Ор-
ській фортеці (тобто в той самий період, що й вірш «Пророк»), Шевче-
нко пише:  

Заплакала Матер Божа 
Сльозами святими, 
Заплакала милосерда, 
Неначе за сином. 
І Бог зглянувсь на ті сльози, 
Пречистії сльози! 
Побив Петра, побив ката 
На наглій дорозі. 
Вернулися запорожці, 
Принесли з собою 
В Гетьманщину той чудовний 
Образ Пресвятої. 
Поставили в Іржавиці 
В мурованім храмі. 
Отам вона й досі плаче 
Та за козаками [39, c. 150-151]. 
Іншим, суттєвим моментом в поезіях Шевченка, який не має 

прямих політичних конотацій, але суттєво дисонує з пуританським 
радикальним «ідолоборством», є схвальне (або ж, принаймні, не осу-
джуюче) сприйняття сакралізації життєсвіту, особливо ж у народній 
культурі. Характерним тут є опис прощі до Києва, героїні поеми 
«Наймичка» (що входила до політично найбільш радикальної збірки 
«Три літа»): 

На молебствіє Варварі. 
Носила-носила, 
Кіп із вісім заробила 
Й Маркові купила 
Святу шапочку в пещерах 
У Йвана святого, 
Щоб голова не боліла 
В Марка молодого; 
І перстеник у Варвари 
Невістці достала, 
І, всім святим поклонившись, 
Додому верталась [41, с. 116]. 
Очевидно, що тут теж аж надто суттєвими виявилися визнача-

льні впливи на світогляд Шевченка, як ортодоксального традиційного 
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християнства, так і народного міфологічного світогляду, з його сакра-
лізацією цілісності світу (як природного, так і соціального). Що додат-
ково підтверджують яскраві описи сакрального світу українського 
селянина та козака у інших поезіях Кобзаря.  

Отже, активне залучення Шевченком біблейської тематики є 
екстраполяцією на сучасну поетові Україну, біблейської проблематики 
поневолення старозаповітного богообраного народу, його кривавої 
боротьби з оточуючими етносами та державами, а також проблеми 
занепаду правлячих еліт народу. Разом із тим, однозначних політичних 
проектів подолання проблем політичного занепаду українського наро-
ду, окрім яскравих емоційних закликів повалення влади чужинців та 
можливого «воскресіння» козацтва, у поезії Шевченка немає. Нато-
мість є досить абстрактні описи есхатологічної перспективи, найкра-
щим чином сконцентровані в переспіві 35 глави книги пророка Ісаї: 

І спочинуть невольничі 
Утомлені руки, 
І коліна одпочинуть, 
Кайданами куті! 
Радуйтеся, вбогодухі, 
Не лякайтесь дива, –  
Се Бог судить, визволяє 
Долготерпеливих 
Вас, убогих. І воздає 
Злодіям за злая! 
Тойді, як, Господи, святая 
На землю правда прилетить 
Хоч на годиночку спочить… [40 с. 230]. 
Очевидно, що подібний надто загальний художній погляд на 

майбутнє вирішення соціально-політичних проблем цілком можна 
проінтерпретувати і в дусі ортодоксальної християнської апокаліпти-
ки, і в дусі своєрідного «мілленаристичного» утопічного християнсь-
кого соціалізму. Тому, остаточна однозначна інтерпретація цього Ше-
вченкового ідеалу майбутнього суспільства неможлива в принципі. 
Так само теоретично не оформленими є й оцінки Шевченком українсь-
кого минулого та сьогодення. А отже, як і будь-яка міфологічна карти-
на, політичний аспект творчості Шевченка є значною мірою відкритим 
для різних інтерпретаційних схем, за умови врахування основних його 
системотворчих компонентів – народної православної релігійності; 
міфологічного, образно-символічного світосприйняття наявної дійсно-
сті (з великою мірою, хоча  й не тотальною, сакралізації життєсвіту); 
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радикального біблейського монотеїзму та наголошення суспільно-
політичної місії пророчого служіння у долі рідного народу.  

Як висновок можна стверджувати, що світоглядні підстави 
політико-правових ідей Тараса Шевченка мали різнорідний, синкрети-
чний характер, при певній домінації мотивів біблейського (головно – 
старозаповітного, але з визнанням важливої ролі новозаповітного 
об’явлення) тексту, сприйнятого крізь призму фольклоризованого, 
емоційно навантаженого, образно-символічного, «наївно»-
безпосереднього, власне міфологічного, світобачення (при збереженні 
впливу елементів офіційної християнської догматики). Створений 
Шевченком політичний міф не отримав остаточного та однозначного 
теоретичного оформлення, що в наступні періоди призвело до різно-
манітних, часом протилежних, його інтерпретацій (що мало безпосе-
редній вплив на розвиток політичних та правових ідей в Україні). До-
слідження різноманіття цих інтерпретацій в контексті їх впливу на 
розвиток української політико-правової свідомості кінця ХІХ – першої 
половини ХХ ст. є досить плідним полем для подальших досліджень. 
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МАРТІН БУБЕР ПРО ЛЮДИНУ ТА 
ПІДСТАВИ БУТТЯ  «ЛЮДИНИ З 

ЛЮДИНОЮ» 
 

У статті розглядається вчення релігійного мислителя М. Бу-
бера про комунікативну природу людського буття. З позицій критики 
філософом індивідуалізму і колективізму розкривається положення 
про людину як ціле, показується, що дійсні події життя людини виро-
стають зі сфери «між...», народжуються в діалозі «людини з люди-
ною». 

Ключові слова: релігійна філософія, М. Бубер, концепція «діа-
логічної теології», категорії «Я» і «Ти», сфера між.      

 
В статье рассматривается учение религиозного мыслителя 

М. Бубера о коммуникативной природе человеческого бытия. С пози-
ций критики философом индивидуализма и коллективизма раскрывае-
тся положение о человеке как целом, показывается, что действите-
льные события жизни человека вырастают из сферы «меж…», рож-
даются в диалоге «человека с человеком».  

Ключевые слова: религиозная философия, М. Бубер, концепция 
«диалогической теологии», категории «Я» и «Ты», сфера меж.  

 
The article deals with the teachings of the religious thinker M. 

Buber on the communicative nature of human existence. The philosopher 
criticizes the positions of individualism and collectivism – on this basis the 
integrity of a person is revealed, it is shown that the actual events of a per-
son’s life are born in the sphere «between…», in the dialogue «person with 
person». 

Key words: religious philosophy, M. Buber, the concept of «dia-
logic theology», the categories of «I» and «you», the sphere between. 

 
Інтерес до релігійної філософської традиції у наш час тільки 

зростає. І така постать як Мартін Бубер (1878-1965), який поєднував у 
своїх творчих пошуках ціннісні настанови іудаїстської і християнської 
релігій, передусім стосовно моральнісного підґрунтя людського існу-
вання, викликає й досі зацікавленість й необхідність ретельного аналі-
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зу його «діалогічної теології». Вже його сучасники підкреслювали, що 
«Мартін Бубер належить до рідкісних мислителів, яким властива та 
надзвичайно напружена серйозність шукань, про які нам розповіли 
Кіргегард і Ніцше» [7, с. 421]. Й цей зв’язок вчення філософа з тради-
ціями екзистенціалізму та філософії життя, безумовно, є значимим, 
таким, що виявляє не тільки глибинні основи внутрішнього духовного 
життя людини, явленного в її переживаннях, але й пояснює необхід-
ність входження людини у контексти життєвого світу, у стосунки з 
іншими. А ось сучасні дослідники підмічають у М. Бубера націленість 
його передусім на розуміння комунікативного виміру людського буття. 
Так, Л.А. Ситниченко праці К. Ясперса, О.-Ф. Больнова, а також і М. 
Бубера, відносить до «“класичних” варіантів філософії комунікації» [6, 
с. 9], які «…мають поглибити наше розуміння причин виникнення та 
логіки становлення всього означеного (комунікативного – І. С.) філо-
софського напряму, окреслити його концептуальні перспективи» [там 
само].  

Актуалізація саме цього аспекту вчення філософа пов’язана, 
на наш погляд, з тими кардинальними змінами, які відбуваються в 
сучасній історії, з на межі кризовими ситуаціями соціокультурного 
буття, які зараз можна спостерігати.  Ніколи так, напевно, близько, як 
тепер, людство ще не стояло перед звершенням минулих негативних 
попереджень щодо своїх перспектив. Сьогодні йдеться вже про крайні 
проблемні ситуації, і ангелів, які вихопили б нас з безодні, немає. 
Людство, пройшовши певний етап свого історичного розвитку під 
зіркою європейського Просвітництва, сьогодні являє собою своєрідну 
«імперію» за часів її напіврозпаду. Всі народи, громадські інститути, 
релігії в цьому змішаному хаосі глобального гуманітарного колапсу 
схожі на різноликий натовп, що стоїть перед межею незворотної заги-
белі, і подібно до того, як мертве тіло зберігає ще в собі якийсь час 
рефлекси життя, яке минає, так само і більш захищена частина світу 
ще живе у створеному волею духу та творчості «історичному музеї». 
Але, як можна спостерігати, вже і цей затишний куточок, образно ка-
жучи, починають потрясати поштовхи з безодні, що загрожують погу-
бити ліс старожитностей і сад прекрасних дум. 

Соціальні зміни покликані, за «просвітницьким проектом», 
наділити людину властивою їй від природи гідністю, але на сьогодні 
має місце лише стара «картонка», яка прикриває собою більш прозаїч-
ні картини дійсності. Дискурс про принципи гуманізму продовжуєть-
ся, але ніхто в них вже по-справжньому не вірить. Отже, нині, як ніко-
ли, людство стоїть лицем до лиця перед загрозою втратити людський 
обрис, духовні орієнтири, передусім через те, що людина розчиняється 
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в небутті або ліпше сказати – у псевдо-бутті, що підміняє собою спра-
вді людське і людяне. Життя тим самим втрачає цінність і свою сакра-
ментальність в очах іншої людини – на цьому тлі відроджуються інфе-
рнальні практики і моделі поведінки. Таким чином, відбувається пере-
хід з культури духу не просто в культуру землі, але пекла [2, c. 26].  

Звідси закономірно, що ненависть і нігілізм складають атмос-
феру людського існування і в цьому контексті вже нікого не дивує, що 
у ЗМІ переважно розповідають про стихійні лиха, бідність, голод, вій-
ну, практично не змінюючи теми на інші. Все це говорить про те, що 
сучасна людина йде від Бога і життя й загалом входить в чертоги сме-
рті. Смерть собі подібних вже не викликає в людині жаху, а постає 
буденним явищем. Тим самим ідея людини як цінності поступово зни-
кає зі свідомості людей. Як говорив ще в II столітті Іриней Ліонський, 
людина складається з трьох частин: духу, душі і тіла – й відсутність 
чого-небудь одного з цього переліку не дає можливості бути людиною. 
Якщо ж людина не зорієнтована у бік духу, то вона живе тоді як не-
освічена логосом тварина. В цьому відношенні нігілізм і відчуженість, 
що постають у сучасному суспільстві практично сталими формами 
людського буття, роблять свою справу – з життя поступово зникає 
етичний аспект. 

З іншої сторони, скасовуючи своєрідність культур у своєму 
глобальному русі до «єдиних» стандартів, сучасне людство не стільки 
об’єднується, скільки позбавляє себе свого ж духовного коріння, не 
усвідомлюючи свого місця на землі, внутрішнього змісту поступу, не  
маючи історичних завдань, врешті-решт, своєї таємниці. Така відірва-
ність від культури, безумовно, вириває людину з її духовного середо-
вища, роблячи з неї кочівника, котрий рухається поверхнею землі, 
відчуваючи себе чужим самому собі та світу. Відбувається, таким чи-
ном, не зустріч культур, традицій, а уніфікація їх, коли все перетворю-
ється під одне лекало культури споживання, в якій стирається повніс-
тю будь-яка індивідуальність, формується лише певна маска, яка від-
творює споживацький зміст. 

Подібні тенденції соціокультурного розвитку людства, що від-
дзеркалюють кризові стани його духовно-історичного поступу, підмі-
чалися ще на початку ХХ ст. Саме цей контекст і створював умови 
постановки М. Бубером філософських проблем. Філософ бачив, що 
підґрунтям для створення складних станів людини слугує в першу 
чергу особливість епохи, у яку він жив. Остання ж характеризувалася 
принаймні двома тенденціями суспільного розвитку – культивуванням 
індивідуалізму або, навпаки, колективізму, хоча і одне і інше не могло 
створити, на думку Бубера, гідні умови для прояву в людині власне 
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людяного. Так, з цього приводу він зауважував: «… тоді як індивідуа-
лізм осягає лише одну частину людини, колективізм осягає її лише як 
частину цілого; та обидва вони неспроможні побачити людину як ціле, 
дістатися до цілісної людини. Індивідуалізм бачить людину тільки 
тоді, коли вона обернена до самої себе; колективізм же взагалі не ба-
чить людини тому, що він бачить тільки “суспільство”. Там образ лю-
дини спотворено, а тут приховано» [3, с. 150]. Отже, виходячи з цієї 
проблемної ситуації, філософ прагнув віднайти підстави для іншого 
розуміння смислу індивідуального буття людини та й спільного для 
людей соціокультурного поступу. Й першим тут завданням буде для 
Бубера розуміння людиною самої себе. 

У своєму погляді на проблему людини М. Бубер (хоч як це ди-
вно й не виглядає для європейського інтелектуала) черпає «начала» 
своїх уявлень щодо людини в духовній спадщині єврейської містики 
хасидизму. Тут він проявляє себе не просто сином свого народу, але й 
охоронцем традиції та історії, в якій з особливою гостротою закладена 
була ще на сторінках Старого Завіту вища місія в світі та історії. Ймо-
вірно, знання цього минулого історичного шляху й сприяло М. Буберу 
у створенні оригінального погляду на проблему людини [5, c. 7]. З 
іншої сторони, працюючи над своєю антропологією, М. Бубер аналізує 
погляди відомих філософів, які визначали основні віхи розвитку євро-
пейської думки – від Аристотеля й до Ф. Ніцше,  намагаючись пред-
ставити сутність людини, ймовірну її духовну глибину, її місце в світі, 
причетність до буття тощо.  

Філософ стверджує, що людина більш за все є підготовленою 
до самоусвідомлення в ситуаціях, коли вона себе відчуває самотньою. 
Тобто, відійшовши від всього, що її оточує і відволікає, тільки зали-
шившись наодинці зі своїми проблемами, людина здатна зустрітися з 
власним «Я». У крижаній, як висловлюється М. Бубер, атмосфері са-
мотності людина неминуче буде поставати питанням для самої себе і в 
цьому питанні відкривається їй все утаємничене – саме таким чином 
людина набуває самосвідомість [4, c. 164]. 

Історико-філософський поступ дозволяє ретельно розглянути 
розвиток власне людини. Спробуємо, за логікою М. Бубера, предста-
вити основні його віхи. Насамперед зазначимо, що посилаючись на 
працю Бернгарда Грейтхойзена «Філософська антропологія» (1931 р.), 
Мартін Бубер зауважує, що людина у Аристотеля не представлена ще 
проблематично, адже говорить про себе завжди в третій особі, розгля-
даючи саму себе просто як випадок, який постає перед самосвідомістю 
не як «Я», а як «він». Пов’язано це в першу чергу з тим, що у грецькій 
ідеї замкнутого в собі космосу людина знаходить своє місце серед 
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інших частин всесвіту. Мислитель також вважає, що такому розумін-
ню людини цілком ймовірно сприяло й переважання зорового сприй-
няття над іншими, що в свою чергу створило грецьку культуру на ос-
нові образу. Це й сформувало й розуміння світу в цій культурі як ви-
димого, складеного з зорових вражень. Звідси випливає й тлумачення 
світу ідей Платоном, який є видимим світом образів. Щодо людини, то 
вона у Платона володіє своїм місцем у світі – не найвищим, але й не 
низьким. 

Першим же, хто поставив питання про людину в першій особі, 
був Августин, який заговорив про самотність людини й про її відчуже-
ність щодо  світу. На думку релігійного мислителя, розколота внаслі-
док гріха людська душа розколола й увесь світ, що було виражено в 
сучасній Августину епосі у множинних гностичних вченнях, особливо 
в маніхействі. Тепер вже людина – не річ серед речей і в неї вже немає 
свого місця у Всесвіті. Як підкреслює М. Бубер, Августин, який  ви-
йшов з надр маніхейського вчення, залишається бездомним серед 
усього розмаїття сфер. Він є першим, хто шукає відповіді щодо люди-
ни і йде в цьому процесі шляхом самозаглиблення, споглядання при-
хованої в людині великої таємниці [4, c. 166].  

Вплив мислителя був настільки сильним, що після Августина 
«новий» світ в західній думці створюється вже не з споглядання при-
роди, а вірою – саме вона даватиме дім для людини у вигляді христи-
янського космосу. Цей світ є більш кінцевим, аніж попередній світ, 
створений античною культурою, так як в ньому є поняття про лінійний 
біблійний час. Як підкреслює М. Бубер, схемою цього світу є хрест, що 
проходить вертикаллю від Неба в пекло і паралеллю, яка простягається 
від часу створення світу до його завершення. Сам же хрест проходить 
в серці людини, а центральною точкою є жертва Христа. Саме навколо 
даної схеми світорозуміння був збудований середньовічний образ сві-
ту [4, c. 167]. Фома Аквінський, в свою чергу, не дивлячись на те, що 
як богослов повинен був би розуміти важливість означення «Я», роз-
глядає людину під впливом філософії Аристотеля знову в третій особі. 
При ньому взагалі питання про людину вийшло з переліку нагальних 
проблем.  

Новим зверненням до питання про людину виступає раннє 
Відродження в особі Миколи Кузанського, на думку якого людина не 
переростає межі світу, але є однією з його речей. Наділена розумом 
людина містить в собі усі речі світу, але, на відміну від Бога, в якому 
знаходяться прототипи, в ній знаходяться відносини і цінності, міс-
титься модель Бога, творця і людини, яка все потенційно може пізнати. 
Людина Піко делла Мірандолли є вже абсолютно автономним 



 189 

суб’єктом, в якому цілком відсутня кантівська постановка питання про 
те, що людина повинна знати, адже, як вважає італійський мислитель, 
людина може знати все. Щоправда, людина, хоча й не може осягнути 
Бога, але через створений світ здатна його потенційно пізнати. 

Переворотом для цього спокійного і безпечного світу стали 
наукові дослідження М. Коперника. Його відкриття зруйнували всі 
стіни колишнього світу і людина постала перед безкрайньою безоднею 
космосу. Але не можна не відзначити, що Блез Паскаль, наприклад, не 
дивлячись на всю захопленість відкриттями Бруно і Кеплера, предста-
вляє людину самотньою перед вічним мовчанням безмежних просто-
рів. Таким чином, тема самотності, поставлена Б. Паскалем, стала у 
філософії непереборною. З цього часу йде робота зі створення нового 
образу світу, але це вже не буде побудовою дому для людини. Тепер 
людина існує з усвідомленням того, що Всесвіт не може бути її домом 
[4, c. 169].  

Перший приклад справді критичного осмислення проблеми 
людини М. Бубер вбачає у філософії І. Канта, який переніс питання 
про людину з площини метафізичної в площину епістемологічну. Його 
підхід до проблеми йде через ставлення людини до світу, яке виражене 
в питаннях: що є світ, який пізнає людина, і як вона може цей процес 
пізнання здійснювати. Тепер страх перед невідомістю світу, котрий 
виражається у таємниці простору і часу, постає як таємниця людського 
осягнення. Як бачимо, звертаючись до І. Канта, М. Бубер намагається 
дати відповідь на питання Б. Паскаля про страх перед нескінченністю. 
У кантівських «Пролегоменах» йдеться, зокрема, про те, що як нескін-
ченність, так і як скінченність є форми нашого уявлення, які в свою 
чергу не можна ані спростувати, ані пізнати в досвіді. Страх перед 
простором і невідомістю є наш людський страх перед осягненням світу 
і власної істоти. Тепер питання про те, хто є людина, є питанням, на 
яке вона сама повинна віднайти відповідь. Однак сам прусський мис-
литель не дав нам вирішення цієї проблеми, хоча і вважав її головною 
в своїй роботі [1, c. 28].  

А ось Г.В.Ф. Гегель намагається розглянути питання про лю-
дину в межах власної філософії, в контексті міркувань про світовий 
розум, вважаючи, що людство знаходить свій «новий» дім у часі, укла-
деному в хід історії. Таким чином у нього питання про людину втрачає 
свою першочерговість, нагальну важливість, а розглядається як якийсь 
етап діалектичного сходження світового розуму з одного ступеню на 
наступний. Звісно, це не є близьким Буберу, який передає свої пережи-
вання таким чином, що зрозуміло – тепер погляд людини на саму себе 
є надійно  захищеним від перспектив нескінченності в історичному 
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русі як здійсненні духу. Тому, не дивлячись на те, що світовий «дім» 
Гегеля виглядає чудовим в плані розсудкового уявлення, як нове «жи-
тло» для людини він не годиться, хоча б з тієї причини, що так і не 
став дійсним. Такий умоглядне світотлумачення не дає й реального 
відчуття простору. 

В свою чергу, М. Бубер вважає за потрібне розмежувати час на 
космологічний і антропологічний. Останній навіть неможливо собі 
уявити, так як неможливо передбачити рух волі та вчинків людини. 
Гегелівський же світ «одягнений» у космологічний час, може бути 
мислимим, але від цього він ніяк не стає більш переконливим для май-
бутнього. Звідси, єдино можливою картиною світу, яка б охоплювала 
собою увесь час, може бути, як підсумовує філософ, лише месіанська 
«картина світу», заснована на вірі. В цьому відношенні першою була 
віра іранська, в якій постає картина, де світ перемагає темряву, і єврей-
ська, в якій порятунок світу тісно пов’язаний з самою людиною та її 
вірою в рятівну силу Бога [4, c. 178]. В класичній же філософії відбу-
вається секуляризація понять, коли віра в творіння замінюється пере-
конаністю в дієвості принципу розвитку та надією на успіх пізнання, 
що постійно розширюється. 

В аналізі М. Бубером історико-філософського поступу зверта-
ється увага й на те, що на ґрунті гегелівського вчення виникає не менш 
важливе вчення К. Маркса, який говорить не про нову модель світу, а 
про нову модель суспільства, де місце розуму заступають виробничі 
відносини. Як вказує М. Бубер, виробничі елементи стають провідни-
ми в цій концепції, адже на цій основі все відбувається і до них все 
зводиться. Людині ж у вченні К. Маркса пропонується світ, побудова-
ний з виробничих відносин, а сам людський світ постає як суспільство. 
Звідси зрозуміло, чому таємницею буття виступає пролетаріат, який в 
певний час повинен усунути існуючий світ [4, c. 180]. В буберівському 
аналізі також підкреслюється, що К. Маркс йде шляхом гегелівської 
діалектики, що в кінці кінців приводить до того, що усувається будь-
який вибір людини, включаючи й роздуми про майбутній космологіч-
ний час, байдужий до долі людства. Отже, якщо Гегель спробував 
поєднати космос з історією, то Маркс звузив все до людського світу, в 
якому бачив надійне майбутнє. У свою чергу Л. Фейєрбах вважав, що 
Гегель всього-на-всього замінив поняття Бога світовим розумом, пере-
носячи людину з конкретного буття в абстрактне.  

М. Бубер, узагальнюючи свої міркування щодо класичної фі-
лософської традиції, підкреслював, що якщо Гегель представляє лю-
дину згідно з першим  розділом книги Буття, ставлячи його останнім, 
завершальним етапом, то Л. Фейєрбах йде услід образу другого розді-
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лу, де немає ніякого іншого світу, крім людського, в якому людина є 
центром історії. Тобто, Фейєрбах ставить в основу своїх міркувань не 
людське пізнання, а саму людину. При цьому, однак, погляд філософа 
на людину не вирішує кантівське четверте питання, тобто він не ста-
вить питання про те, що собою представляє людина. І все ж таки М. 
Бубер високо оцінює філософію Л. Фейєрбаха, вбачаючи її важливість 
передусім в його розумінні людини – не як індивідуальності, а як взає-
мозв’язку «Я» і «Ти». М. Бубер вважає, що Фейєрбах стоїть вище Ма-
ркса саме завдяки його відкриттю для філософської думки «Ти» [4, c. 
184]. До речі, сам М. Бубер неодноразово підкреслює значимість розу-
міння людини через іншу, вважаючи, що «окрема людина виступає 
фактом екзистенції тільки тоді, коли вступає в життєве відношення з 
іншою людиною; сукупність людей набуває такої ознаки, тільки ґрун-
туючись на існуванні означених відношень. Тобто фундаментальним 
актом людської екзистенції є людина, пов’язана з іншими людьми» [3, 
с. 153]. І цей взаємозв’язок є, на думку М. Бубера, ознакою тільки 
людського світу. 

Ф. Ніцше зриває покривала з усього – культурного прошарку 
та історії і  підходить до страшної правди про людину, даючи їй доволі 
жорстоку оцінку – як тварини, що ще не сформувалася, але вже зазна-
ла відчуження від свого тваринного начала. При цьому людина так і не 
усвідомила завдання свого шляху, що, в свою чергу, не могло не поро-
дити її страждання. Бубер підкреслює, що людина розглядається Ніц-
ше як можливість бути іншою, тобто через появу в ній істинної приро-
ди, з якою пов’язується майбуття людства, хоча при цьому й не пояс-
нюється, як людині набути нового змісту, в чому полягають її страж-
дання, для чого ставляться питання щодо людини тощо. Але все ж 
таки, як стверджує М. Бубер, проблема щодо людини полягає не в 
тому, що вона існує, що є деяке нерозв’язане питання, а в тому, що 
його нікому адресувати. Християнство намагалося допомогти людині 
розв’язати поставлені перед нею завдання, зокрема, через аскезу, що  
відторгала її від буття. Але, на думку Ф. Ніцше, аскетизм християнства 
не давав людині можливості стати новою, а лише стримував її волю до 
влади, яка відтворювала буття людини, запозичене у природи. Тим не 
менш, майбутнє людини – це перетворення її в нову людину. Нинішня 
ж людина – це все ж таки лише тварина, яка здатна обіцяти, але ще не 
здібна перетворювати сама себе [4, c. 185]. 

Цим одкровенням Ф. Ніцше М. Бубер протиставляє факти іс-
торичного розвитку взаємин в суспільстві, ситуації, коли норма і пра-
вило були умовою цих взаємин. В самій ніцшеанській ідеї прагнення 
до влади М. Бубер вбачає хибну думку. Розмірковуючи над природою 
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влади, Бубер вказує на приклади дій осіб, котрі були наділені великою 
внутрішньою духовною і моральнісною силою, для яких влада служи-
ла засобом реалізації творчих планів, але не самоціллю. Влада ж як 
ціль оцінюється релігійним філософом як ознака духовної деградації. 
Як стверджує М. Бубер, влада, яка відходить від відповідальності і яка 
зраджує духу, є насправді язва. Таким чином, філософ  вважає, що Ф. 
Ніцше не дав позитивної відповіді на антропологічне питання, але в 
той же час (і в цьому його заслуга) підняв проблему людського життя 
на високий філософський рівень осмислення.  

З зацікавленістю М. Бубер занурюється і у філософію сучасно-
го йому філософа М. Гайдеггера, на думку якого, людина на даному 
етапі культурного розвитку знаходиться в процесі власного усунення з 
зовнішнього світу шляхом самоізоляції. М. Бубер же, в свою чергу, 
наполягає на тому, що людина представляє собою цілісну істоту і як 
така може розумітися лише через розгляд сутнісних зв’язків її (переду-
сім як особистості) з усім буттям і ставленням до нього. Звідси, гайде-
ггерівський розгляд наявного самобуття як основної умови буття осо-
бистості, на думку мислителя, дає лише загальне уявлення про людину 
як духовну істоту та знаходиться в полі суто тілесних її почуттів, по 
суті, відчужених від неї. В той же час духовне життя має займати своє 
місце в людині, хоча, звісно, й не є цілковитою її повнотою, але питан-
ня про нього є передусім істотним питанням про людину.  

Отже, за означених вище позицій, як підсумовує М. Бубер, ко-
ли є прагнення осягнути сенс людини, але робиться це поза розуміння 
її  істотних  зв’язків, передусім зв’язків з іншими, «Я» з «Ти», можна 
прийти дійсно або до споглядання людини, яка представляє собою 
істоту, що деградує, як це у Ніцше, або сприйняти гайдеггерівське 
тлумачення ізольованою сутності людини. На тлі цих популярних 
підходів М. Бубер віднаходить свій шлях до розуміння людини, який, 
по суті, збігається з тріадологічністю  християнського і хасидського 
містицизму, за якими людина наділена потрійним життєвим ставлен-
ням та здатна підняти кожне з них до рівня сутнісного відношення. 
Сам філософ, зауважимо, підкреслював, говорячи про свою інтелекту-
альну біографію, що у своєму розумінні людини він виходив і з пози-
цій німецьких містиків і Каббали, де духовне перебування Бога вира-
жено в понятті Шехіни, деякої примарної присутності Бога в повсяк-
денності. Спираючись на це, М. Бубер приходить до думки, що люди-
на є тим вмістилищем, в якому Бог знаходить реалізацію себе [4, c. 
214]. Також було підкреслено, що таке відношення спостерігалося, по 
суті, і у напрацюваннях Шеллінга, за яким до певного моменту дух 
перебуває поза світом, є нездатним впливати на нього, міститься у 
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сфері розуму. З’єднання ж духу і світу відбувається внаслідок якогось 
потрясіння, що призводить до руху і кардинальних змін. При цьому, як 
зауважує М. Бубер, залишається незрозумілим, що собою представля-
ють потрясіння, а також, як саме встановлюється взаємозв’язок духу і 
світу.  

Як вже зазначалося, М. Бубер йде зворотнім шляхом, прагнучи 
показати саме встановлення зв’язків духу і світу, людини і людини. 
Він підкреслює, до речі як і персоналістська традиція філософування, 
що існуючі суспільні форми, що базуються на принципах індивідуалі-
зму і колективізму, спотворюють людську природу, зневажають її 
«діалогову» складову. Загалом це приводить до того, що людина від-
чуває себе одночасно і як залишена напризволяще дитина і як ізгой, до 
якого нікому немає ніякого діла посеред галасливого світу, наповнено-
го людьми. М. Бубер вказує, що індивідуалізм розглядає людину, яка 
звернена тільки до самої себе, а у колективізмі взагалі втрачається 
конкретна людина. Зрозуміло, що і перший і другий підхід не 
розв’язують питання щодо людини, а свідчать, скоріше, про колосаль-
ні масштаби трагічного відчуття людиною самої себе, що випливає з 
«космічного» та «соціального» розуміння власної бездомності та само-
тності [4, c. 228].  

Отже, внаслідок усвідомлення ілюзорності позиції індивідуа-
лізму, його закритості для інших, стає все більше зрозумілим крах 
цього світогляду. Таким же чином М. Бубер оцінює і колективізм, де, 
щоб уникнути самотності, людина розчиняється в неіндивідуалізованій 
масі. В такому випадку, безумовно, знімається боязнь соціуму, космо-
су, з’являється почуття колективної безпеки, що все більше спирається 
на технології [там же], але і тут людська особистість не знаходить 
контакту з іншою людиною, залишаючись наодинці зі світом. Відбува-
ється т.ч. омертвіння зв’язків і людина також опиняється в ізоляції. М. 
Бубер називає колективізм не інакше як останнім заслоном перед не-
минучою зустріччю людини з самою собою. Філософ пропонує інший, 
так би мовити, третій можливий варіант, під яким мається на увазі 
світогляд, позбавлений як від повернення до минулого, так і такий, що 
демонструватиме відмову від будь-якого компромісу між індивідуалі-
змом і колективізмом. 

Що стосується «третього» варіанту побудови дійсного світу 
людини, то йдеться у М. Бубера про формування «царства міжлюдсь-
кого буття», в якому тільки і можуть відбуватися справжні події люд-
ської історії і культури. З цього приводу він пише наступне: «Найяск-
равіші вияви діалогічного безумовно засвідчують, що не індивідуальне 
й не соціальне, а щось третє є тим місцем, де відбувається справжня 
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подія» [3, с. 155]. Народжується ж цей особливий вимір буття там, де 
має місце зустріч «Я» та «Ти». Таке «третє» рішення вказує на оцінку 
Іншого в його особистій повноті існування й саме тут знаходиться 
сфера «між…», яка утворюється не внаслідок внутрішнього життя 
індивіда, укладеного в самому собі, але саме як місце «між», що є іс-
тинним носієм події [4, c. 230]. Як зазначає філософ, «“між” – це не 
просто допоміжна конструкція, це місце та носій людської події…» [3, 
с. 153-154]. 

Таке розуміння світу людини передбачає звернення до діалогу, 
формування культури діалогу, заснованого на дусі, який первинно, як 
вважає мислитель, є присутнім в кожній людині, та який спонукує 
людину втілити його в слово та внутрішні образи. Область «між…» як 
раз і міститься на кромці зустрічі «Я» і «Ти», за межами суб’єктивного 
і об’єктивного. Цей шлях є вищим і за індивідуалізм і за колективізм. 
Саме в цьому третьому  шляху мислитель бачить можливість набуття 
людством справжньої особистості та суспільної спільності. М. Бубер 
підкреслює, що «Я» і «Ти» як феномени буття існують тільки в світі 
людини і завдяки світу людей – в природі таких взаємин просто немає. 
У моделі ж «людина з людиною» Бубер бачить майбутнє філософської 
науки, яка включатиме в себе антропологію і соціологію. Отже, відпо-
відь на питання, що є людина, на думку філософа, розкриватиметься 
тільки після того, як філософія здатна буде побачити в людині істоту, в 
природі якої знаходиться органічна здатність бачити в іншій людині 
людину [4, c. 232]. Цікаве, на наш погляд, зауваження щодо концепту-
алізації М. Бубером діалогу зробив Л. Шестов, підкресливши, що діа-
логу між «Я» і «Ти» в творчості Бубера судилося «взяти гору над пі-
знанням» [7, с. 425]. Звідси, як вважає Шестов, стає зрозумілим, чому 
філософ практично у всіх своїх книгах протиставляє релігії релігій-
ність, адже, на думку Бубера, в релігії завжди залишається щось від 
«Воно» (Es), через те, що релігія є «явище Бога, але не сам Бог» [там 
само]. 

Таким чином, вчення М. Бубера про людину є одночасно і 
вченням про її світ – і те і інше формується на підставі взаємного 
зв’язку у діалоговому спілкуванні «Я» і «Ти», «людини з людиною». 
Такий підхід, як доводить філософ, здатен подолати укорінені в суспі-
льному бутті позиції індивідуалізму та колективізму, що насправді є 
хибними світоглядами, які не дозволяють людині відкрити саму себе 
та істинний світ свого буття. Якщо ж зважити на історико-
філософський екскурс щодо розуміння людини, зроблений М. Бубе-
ром, то цілком виправданою буде позиція філософа щодо того, що 
саме з відкриття явища «Ти» філософська думка починає свій новий 
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етап розвитку, який пов’язується зі становленням комунікативної (діа-
логової) філософської раціональності.  
 
Література 

1. Асмус В.Ф. Иммануил  Кант. – М.: Издательство «Наука», 
1973. –  539 с. 

2. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция; [пер. с фр. А. Кача-
лова]. – М.: ПОСТУМ, 2017. – 320 с.  

3. Бубер Мартін. Перспектива // Ситниченко Л.А. Першодже-
рела комунікативної філософії. – К.: Либідь, 1996. – 176 с. – С. 149-
156. 

4. Бубер М. Проблема человека // Бубер М. Два образа веры; 
[пер. с нем.; под. ред. П.С. Гуревича, С.Я. Левит, С.В. Лёзова]. – М.: 
Республика, 1995. – 464 с. – (Мыслители ХХ века). – С. 157-232. 

5. Лефинцева Т.П. Философия диалога Мартина Бубера. – М.: 
ИФ РАН, 1999. – 133 с. 

6. Ситниченко Л.А. Комунікативний поворот у сучасній філо-
софії. Вступ // Ситниченко Л.А. Першоджерела комунікативної філо-
софії. – К.: Либідь, 1996. – 176 с. – С. 5-10.  

7. Шестов Лев. Мартин Бубер // Бубер М. Два образа веры; 
[пер. с нем.; под. ред. П.С. Гуревича, С.Я. Левит, С.В. Лёзова]. – М.: 
Республика, 1995. – 464 с. – (Мыслители ХХ века). – С. 421-431. 
 

Авторська довідка: 
Стокаліч Ігор Святославович – молодший науковий співробіт-

ник Центру гуманітарної освіти НАН України. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 196 

УДК 165-045.34 
 

В.П. Драпогуз, А.І. Трубенко  
_______________________________ 

 

Е. ГУССЕРЛЬ: ФЕНОМЕНОЛОГІЧНІ 
РОЗМИСЛИ ПРО РЕФЛЕКСІЮ, ЖИТТЄВИЙ 

СВІТ, КАРТИНУ СВІТУ 
Розглядається гуссерлівське вчення про рефлексію, як одне з 

оригінальних рішень проблеми. Важливими є також міркування про 
гносеологічний сенс інтуїції. Розкривається також зміст понять 
«життєвий світ», «картина світу».  

Ключові слова: рефлексія, свідомість, чиста свідомість, ін-
туїція, абстракція, феноменологія, картина світу, життєвий світ.   

 
Рассматривается гуссерлевское учение о рефлексии, как одно 

из оригинальных решений проблемы. Важными также являются рас-
суждения о гносеологическом смысле интуиции. Раскрывается также 
содержание понятий «жизненный мир», «картина мира». 

Ключевые слова: рефлексия, сознание, чистое сознание, ин-
туиция, абстракция, феноменология, картина мира, жизненный мир. 

 
The Husserl doctrine of reflection is considered as one of the 

original solutions to the problem. Also important are the arguments about 
the gnoseological sense of intuition. The content of the concepts «life 
world», «the picture of the world» is also revealed. 

Key words: reflection, consciousness, pure consciousness, intui-
tion, abstraction, phenomenology, a picture of the world, a world of life. 

 
Едмунд Гуссерль починав свій науковий шлях як математик. 

Оскільки математика – найбільш віддалена від фактів наука, то з ме-
тою обґрунтування її знань необхідно було звертатися до дослідження 
основ творчої уяви, і, в першу чергу, гносеологічних. Вченого, напри-
клад, завжди цікавило питання, яке в межах математики довгий час 
залишалося невирішеним: чому чисто суб’єктивні акти творчості при-
водять врешті до об’єктивного змісту? Це питання настільки було 
важливим для нього, що повністю переорієнтувало його творчі інтере-
си і Гуссерль від математичних досліджень поступово переходить на 
шлях філософії. 
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Найбільший інтерес він проявляє до дослідження гносеологіч-
ного «механізму» наукової творчості. Серед досліджуваних проблем 
чільне місце посідає проблема рефлексії, яка у Гуссерля постає як одна 
із загальних і суттєвих особливостей чистої сфери переживання само-
свідомості: вона є методом самосвідомості, за допомогою якого можна 
збагнути і проаналізувати «акти чистого потоку переживання». Зазна-
чимо, що звернення мислителя до аналізу гносеологічних закономір-
ностей творчості диктується прогресом наукового знання, а також 
розвитком етики і естетики, літератури і мистецтва, психології і педа-
гогіки. Гуссерль вирішує проблему, виходячи з позицій феноменологі-
чної теорії пізнання, яка заперечує «онтологічний» зміст теоретичного 
знання. 

Аналіз рефлективного рівня свідомості Гуссерль починає з ак-
ту утримання від утвердження буття, тобто із заперечення тих галузей 
знань, які виступали «світоспогляданням». Свідомість, за Гуссерлем, 
функціонування якої зумовлюється зовнішнім світом, є не вільною, 
«натуралістичною». Це  зумовлює кризи і труднощі в науці. Для їх 
запобігання, зазначає філософ, свідомість повинна «нейтралізуватись 
від натуралізму». Коли це стане можливим і буде «винесений за дуж-
ки» весь попередній науковий і філософський досвід, то залишиться 
лише «феноменологічна остача» («phanomenologische Residum»), тобто 
«чиста свідомість», пізнавальна діяльність якої виступає тепер уже як 
діяльність чистого переживання: реального й інтенціонального. Реаль-
не переживання («ego cogito») – «Я думаю» являє собою наївний, але 
«чистий потік життя». Це так зване «іманентне переживання», тому що 
тут предмет переживання і саме переживання тотожні.  Таку свідо-
мість Гуссерль ще не називає рефлективною. 

Рефлективна ступінь самосвідомості «cogito cogitaus» – «я ду-
маю, що я думаю» («ich denke, das ich denke») – не є вже іманентним 
переживанням. Діяльність рефлективної самосвідомості Гуссерль роз-
глядає як «інтенціональне переживання». Предмет такого переживання 
за своїм змістом принципово відрізняється від попереднього. Він має, 
за Гуссерлем, трансцендентний зміст. «Інтенціональне переживання» – 
це не асоціативна діяльність самосвідомості, не «пригадування» того, 
що є, а «вихід» у невідоме. Оскільки під інтенційністю розуміє Гус-
серль постійну «спрямованість» суб’єкта на об’єкт, постійну можли-
вість об’єктивації свідомості, то прагнення «схопити» її, осягнути її 
ядро, як завжди, закінчується невдачею. За Гуссерлем, об’єктивувати 
інтенціональність неможливо, тому що вона сама є умовою всякої 
об’єктивації. 
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Взагалі інтенціональність – ключова характеристика свідомос-
ті, властивість мати свій «предмет», спрямованість на деякий зміст 
(«щось»). 

«Ми мислимо завжди про щось» – це здавалося би банальне 
твердження, яке було відомо і схоластам, перестає видаватися таким, 
якщо ми правильно його зрозуміємо. Мова не йде про відношення 
свідомості до зовнішніх щодо неї речей, процесів та явищ, а навпаки – 
про внутрішню структуру самої свідомості. Насправді це «щось» є не 
річчю, а частиною самої свідомості, певним змістом. Мислячи, ми 
оперуємо смислами, а не речами. Саме у такий спосіб слід розуміти і 
знамените гасло «назад до речей», що було проголошено Гуссерлем у 
праці «Філософія як точна наука». Український дослідник С.О. Коша-
рний справедливо зазначає, що «йдеться» не про повернення до 
об’єктивних реальностей зовнішнього світу, а навпаки про те, що сама 
реальність, яку ми називаємо «об’єктивною», є породженням свідомо-
сті і тому «речі» – ніщо інше як феномени свідомості, тобто смисли, 
значення, сутності, ідеї, ейдоси, які ми мислимо» [13, с. 71]. У фено-
менологічному сенсі інтенціональність – це спрямованість свідомості, 
її тематизованість, зосередженість на деякому вибраному предметі, 
націленість на нього і намагання зануритися в нього. Це означає, що 
інтенціональний акт  – особливий цілеспрямований акт. Більше того, 
будь-які інтенціональні рефлективні акти мають, за Гуссерлем, по-
двійний характер свого прояву: вони виступають, по-перше, в формі 
ідеаційного (інтуїтивного) переживання, бачення, пригадування «мого 
теперішнього Я моєму минулому («yergangenes») Я належного». Це 
так званий «латентний» період рефлексії. 

Друга функція рефлексії полягає в тому, щоб використати ре-
зультати «латенту» як зміст і знаряддя процесу «означення», «консти-
туювання» [2, с. 94]. Таку діяльність рефлексії Гуссерль називає «па-
тентом». Обидва ці процеси – переживання, пригадування теперішнім 
минулого (уявна діяльність свідомості) і «конституювання» або мис-
лення – виступають єдиним рефлективним потоком свідомості, що має 
корелятивний характер. Прикладом цього може служити сприйняття 
будинку. На думку мислителя, початок пізнання не може бути нічим 
іншим, як спогляданням. На цій ступені Я ще плутається в невиразнос-
ті. Прояснення ж наступає лише на рефлективному рівні, де Я має 
предметом самого себе як споглядаючого цей будинок. Звідси вихо-
дить, що рефлективні акти свідомості відбуваються у двох напрямках: 
шляхом самоспоглядання будинку в собі, для того, щоб виявити зна-
чущість об’єкта споглядання, яка потім (у другому акті рефлексії – 
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мисленні) спрямовується на зовнішність, тобто «означає» те, що рані-
ше вже було виявлене як «значуще». 

Таким чином, актуальне пізнання об’єкта неможливе без по-
переднього пригадування, без того, щоб його «мати на увазі», без са-
моспоглядання його значущості в собі з метою втілення  в реальність, 
надання їй характеру буття, але вже як осмисленого, а не такого, що 
споглядалось зовнішнім чином і мало, в зв’язку з цим, суб’єктивну 
значущість. 

Подібне розуміння механізму пізнання дещо нагадує кантівсь-
ку версію про продуктивну здатність уявлення. Так, у «Критиці чисто-
го розуму» Кант доводить, що мислення, перш ніж пояснювати нову 
реальність логічно, повинно звернутися до внутрішнього самоаналізу, 
тобто до пригадування схематизму «внутрішнього досвіду», який є 
передумовою логічного «конституювання». 

Заслуга Канта полягала саме в тому, що він розрізняв здат-
ність просторового (репродуктивного) уявлення, яке тільки асоціює 
наглядні образи з засвоєними поняттями, від продуктивного (творчого) 
уявлення, що зумовлює появу нового знання. Проте, якщо Кант уяв-
лення розглядав як інтроспективне, реальне, то Гуссерль надає діяль-
ності уявлення інтенціонального значення, смисл якого полягає не в 
«роботі» за схемою, а в постійному виході за межі засвоєного. Якщо у 
Канта діяльність уявлення мало лише «раціональне» навантаження, то 
Гуссерль розглядає творчість у комплексі вольових та емоційних зу-
силь і напруження пам’яті. Ось чому він процес творчості мислить як 
процес логічного «конституювання» вже «конституйованих» значень і 
смислів, що зумовлювалося виключно законами логіки і, зокрема, 
законом несуперечності. 

Згідно з Гуссерлем, «конституювання життєвого світу» 
(«Lebenswelt»), що виступає у вигляді сукупності смислів, неможливе 
без попередньої ідеаційної діяльності рефлективного прошарку свідо-
мості, яка передбачає нові логічні норми, тобто таку синтетичну діяль-
ність мислення, яка виходить за межі розсудку. 

Внутрішнє переживання являє собою, за Гуссерлем, якусь під-
свідому діяльність, яку він називає «гераклітовою течією» 
(«heraklitischen Flus») або «флуктуюючим процесом». Цей процес є 
«допредикативним досвідом», основна функція роботи якого полягає в 
утворенні «значень і відношень речей», а методом такої діяльності 
виступає у нього метод «інтенційного аналізу». 

Допредикативна діяльність свідомості уявляється Гуссерлем 
як нескінченний «процес змін і течій», «ідеаційних зважувань», у ре-
зультаті чого одержуються все нові й нові рішення. В цьому контексті 
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зазначимо, що постановка і розробка питання про так звану ідеаційну 
діяльність рефлективного рівня свідомості цілком обґрунтована, а 
тому варта наукового переосмислення. Ця проблема фактично, вперше 
ставиться в історії філософії. Її вирішенням Гуссерль прагнув осмис-
лити гносеологічні джерела виникнення нових ідей, створення гіпотез, 
започаткування  експериментів тощо. І тут він, безперечно, досяг знач-
них успіхів. Важко, наприклад, заперечити ідею Гуссерля про те, що 
процес творчості не можна обмежити простими механічними операці-
ями інтелекту, які схематизуються логічними нормами. 

Оскільки процес пізнання інтерпретувався мислителем як дія-
льність чистої свідомості, то, безсумнівно, що тут теоретичною гносе-
ологічною основою міг виступати лише трансценденталізм Канта. 
Правда, у Гуссерля ідея трансценденталізму значно більше схилялась 
до об’єктивного ідеалізму. Він вважав, що «робота» свідомості, – оскі-
льки остання відірвана від тілесності, від свого матеріального носія (а 
тому і від об’єктивної реальності), – повністю детермінується особли-
вою, існуючою поза свідомістю, сферою «ідей» або «істин у собі», 
природа яких врешті має божественний характер. Звідси випливає 
гносеологічний аспект діяльності свідомості, суть якої полягає в тому, 
щоб відтворювати царство ідей шляхом – згадаємо тут Гегеля – пере-
творення їх із «ніщо» в «дещо», тобто «означення» їх, надання їм ви-
значеності буття. Тут  тільки наголошується на тому, що пізнання є 
активним процесом, а також підкреслюється той факт, що «буття» – це 
поняття, яке не тотожне поняттю «об’єктивна реальність». Буття, за 
Гуссерлем, є така об’єктивна реальність, яка несе на собі тягар ідеї, 
тобто вона є безпосередньою реальністю духу.  

Ось чому з боку марксистської гносеології подібна точка зору 
не викликає заперечення. Класики марксистської філософії також ви-
знавали пізнання як активну духовну діяльність, яка спрямована на 
перетворення навколишньої реальності. Однак більш глибокий аналіз 
феноменологічної архітектоніки відразу ж виявляє те, що вона ґрунту-
ється на гносеологічних основах ідеалізму. 

У феноменології сам процес осмислення, «конституювання» 
розглядається як такий, що здійснюється суспільством, людиною, як 
суспільною істотою, діяльність якої не обмежується тільки рефлексі-
єю. 

У рамках трансценденталізму від людини залишається лише її 
«духовність», здатність до рефлексії. Вона відривається від своєї тіле-
сності і від тих суспільних відносин, які перетворили її в людину. То-
му під суб’єктом пізнання розуміється своєрідний згусток самосвідо-
мого рефлективного духу, що існує як окремий «робінзон», і пізнава-
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льну діяльність котрого можна порівняти з діями павука, що сам із 
себе «конституює» світ буття. Звідси виходить, що процес визначення 
буття не має ніякого відношення до об’єктивної реальності. Він не є 
відображенням цієї реальності. Це просто «конституювання», здійс-
нення ідей, що не має реального змісту. 

У вченні Гуссерля про рефлексію значний інтерес для нас ста-
новить концепція абстракції, яку він починає з критики емпіричної 
теорії абстракції, що розроблялась попередниками (Локк, Берклі, 
Мілль, Спенсер). Основний недолік їх поглядів на абстракцію Гус-
серль вбачає передусім у тому, що вони взагалі не орієнтують свідо-
мість на можливість осягнення «сутності», «загального» або, як він 
висловлювався, «смислів родових єдностей»; по-друге, емпірична 
теорія абстракції здатна здійснювати лише зовнішній аналіз мислимо-
го на основі існуючого логічного досвіду. 
 Пізнання сутності вимагає, за Гуссерлем, абстрагування від 
вищезгаданої теорії абстракції. Коли ж свідомість звільниться від «зо-
внішності», існуючого логічного досвіду, то, залишившись наодинці 
сама з собою, почне принципово нове, дійсно «абстрактне життя». 
Пріоритетом слугуватиме  пізнання сутності, а першим актом такого 
пізнання, оскільки ми абстрагувались від логічного досвіду, є акт осо-
бливої – «ейдетичної» рефлективної інтуїції. Інтуїтивні акти виража-
ють передусім внутрішню, або, як ще називає Гуссерль, «ідеаційну» 
роботу інтелекту, спрямовану на те, щоб заздалегідь «приглянутись» 
до мислимого об’єкта, «мати його на увазі». 

Так, щоб довести однаковість, подібність забарвлення тих чи 
інших предметів, зазначає він, необхідно спочатку розглядати його 
ідеально як «родову єдність у собі», тобто потрібно виділити певний, 
(із всіх тих, що ми володіємо) інструмент і засіб мислення і спрямува-
ти його на самого себе (самопізнання), перевірити свою інтелектуаль-
ну здатність щодо мислимого об’єкта. «При доведенні будь-якого по-
ложення, – вказував мислитель, – мається на увазі не конкретний 
предмет споглядання і не наші психологічні переживання, а ідея в 
розумінні родової єдності. Вона є абстрактною в логічному розумінні; 
і відповідно до цього логічно або гносеологічно під абстракцією слід 
розуміти не просте виділення часткового змісту, а ту своєрідну свідо-
мість, яка безпосередньо виявляє родову єдність на інтуїтивній основі» 
[цит. за: 3, с. 156]. 

Проти такої постановки проблеми абстракції важко що-небудь 
заперечити. Названа Гуссерлем «ідеаційною», вона (абстракція) дійсно 
має місце в процесі творчості. Обґрунтуванням цієї думки він прагнув 
підкреслити ту важливу обставину, що, перш ніж здійснитись «означа-
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льним» шляхом (тобто логічно), абстракція здійснюється інтуїтивно, 
де в єдиному акті «схоплюється» той результат, який на логічному 
етапі («латентний період») досягається через цілий ряд проміжних 
дискурсивних прийомів, які виражають процес виділення класу подіб-
них предметів, або процес порівняння і аналізу ознак предметів даного 
класу. 

Вчення Гуссерля про абстракцію, як видно, доповнює, конкре-
тизує більш загальне вчення про рефлексію, суть якого, як уже зазна-
чалось, полягає в актуальному осмисленні (переживанні та означенні) 
«життєвого світу» («Lebenswelt»). Цей процес осмислення досить 
складний, суперечливий, тому що він включає в себе, по-перше, різно-
манітні акти інтелекту (а не тільки мислення); по-друге, складність 
зумовлюється також корелятивним характером рефлексії, яка почина-
ється з акту «ідеаційного» переживання Я, – з метою виявлення здат-
ності мислити об’єкт «інтенції» (спрямованості) мого інтелекту, – де 
«значення», «смисли» лише маються на увазі («Bedeutungsintention»), і 
закінчується актом «конституювання», здійснення того, що раніше 
«малось на увазі» («Bedeutungserfulung»). 

Згідно з Гуссерлем, самі «смисли», «значення» не бувають не-
визначеними. Невизначеним може бути лише їх осмислення, тобто 
переживання, «бачення» їх у собі, та їх «означення». «Ейдетичне», або 
рефлективне, мислення завжди веде до істини, коли акти «означення» 
відповідають, повторюють логічно акти ідеаційного інтенційного ба-
чення, змістом якого виступає «ідеально замкнута сукупність загаль-
них предметів, що складають клас значень», з яких випливають ідеї як 
«істини в собі» і які є об’єктом «інтенції» [4]. За Гуссерлем, така від-
повідність і є умовою об’єктивності пізнання. Коли процес «означен-
ня», вказує він, відривається від «інтенційного» інтуїтивного рефлек-
тування, то це приводить до суб’єктивізму. Проте насправді, критерій 
об’єктивності пізнання – не в самому пізнанні, тому що це так чи ін-
акше веде до суб’єктивізму. В дійсності ж, критерій, який надає ідеї 
(небуттю) визначеності буття («означає» її, оформляє в знання), пере-
буває поза процесом творчості. Це передовсім експеримент. Останній є 
критерієм перевірки істинності ідей ще й тому, що тут – джерело звер-
нення до ідей. 

У вченні про рефлексію одним із важливих є обґрунтування 
Гуссерлем думки про рефлективне споглядання («Wesenschau»), яке є 
першим, дологічним актом інтенційного переживання на шляху до 
пізнання сутності (ейдосу). В чуттєвому спогляданні, на думку Гуссе-
рля, являється сутність, яка міститься в «предметності», але для того, 
щоб її мислити, необхідно виявити відповідність їй у самій свідомості, 
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створити «ідеаційний» образ. Чуттєве споглядання дає нам конкретний 
предмет, наприклад, кусок червоного паперу, де все «індивідуально» – 
і форма паперу, і відтінок червоного кольору та ін. Із нього, за Гуссер-
лем, не можна ніяк виділити червоного кольору, тому в ньому його 
істинне «бачення» загального (суттєвого) передбачає особливий акт 
інтенції, особливий спосіб («Weise») відношення свідомості до чуттє-
вої даності. 

Осмислення чуттєвості починається не з того відтінку черво-
ного кольору, що дається в даному індивідуальному предметі. Перший 
акт пізнання починається з рефлексії, з проникнення в себе, в свій 
інтелект, що веде до виявлення категоріальної основи чуттєвої даності 
(в наведеному прикладі нею виступає «червоність» як така). 

З цього приводу Гуссерль, зокрема, пише: «Так убачаємо ми 
специфічну єдність червоності безпосередньо», саму червоність на 
основі одиничного споглядання чого-небудь червоного. Ми дивимось 
на момент червоності, але здійснюємо своєрідний акт, інтенція якого 
спрямована на «ідею», на «загальне» [3, с. 293]. Процес переживання 
ідеї є прихованою, «латентною» діяльністю свідомості, особливість 
якої полягає в тому, що мислення тут не перебуває в стані «сну», – 
подібно до чуттєвої інтуїції, – а воно само себе споглядає. І якщо мати 
на увазі попередній приклад, то після «інтенційного» переживання ідеї 
«червоності» починається процес понятійного актуального «озвучен-
ня» її шляхом логічного поєднання баченого чуттєвістю і сприйнятого 
рефлективним рівнем. 
 Постановка Гуссерлем проблеми про так звану рефлективну, 
«ідеаційну», підсвідому діяльність інтелекту в процесі творчості є 
виключно важливою і заслуговує на увагу. Розглядаючи процес пі-
знання як переживання «чистої свідомості», Гуссерль спробував вирі-
шити  поставлену ним гносеологічну проблему наукової творчості. Не 
могли вірно вирішити цю проблему й інші філософські напрямки, що 
виходили з основ феноменологічного світу «чистої свідомості».  До 
таких належать, зокрема, гносеологічний екзистенціалізм, різні форми 
релігійної філософії, наприклад неотомізм, оскільки сфера «чистої 
свідомості» ізольована від людини і людства, тому вона є місцепере-
буванням надприродних і надлюдських сил. 

Обґрунтуванням ідеї «чистої свідомості» Гуссерль дезорієнту-
вав шляхи дослідження «механізму» творчості такими галузями знань, 
як етика (наприклад, етичний екзистенціалізм), естетика (абстракціо-
нізм, теорія «нового мистецтва»). Гуссерлівська теорія «чистої свідо-
мості» негативно вплинула також і на розвиток сучасної психології, 
зокрема, психології творчості, а також мистецтва і літератури. 
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В останній, незавершеній праці Гуссерля «Криза європейських 
наук і трансцендентальна феноменологія» (1936 р.) з’являються дві 
принципово нові теми – інтерпретація змісту концептів «життєвий 
світ» та «історичний спосіб аргументації». Життєвий світ як дорефлек-
сивна  інтуїтивна даність, на відміну  від теоретичної настанови, що 
потребує рефлексії та перебудови свідомості «стосується конкретної 
особи, виступаючи світом-довкілля її повсякденного існування, світом 
її досвіду» [12, с. 94]. 

Він має телеологічну структуру, оскільки його елементи спів-
відносяться з цілепокладанням.  Якщо в природознавстві все 
суб’єктивне навмисно виключається заради об’єктивності і тому цілей 
там не існує, то у життєвому світі навпаки все співвіднесено з люди-
ною та її практичними завданнями. Тут діють цілі, мотиви, а відтак – 
моральні оцінки. Оскільки життєвий світ є світом досвіду, який по-
стійно змінюється та розширюється, то відповідно змінюється в часі й 
сам життєвий світ, тобто, тут можемо говорити про його історичність і 
темпоральність. Якщо у природничих науках використовують пояс-
нення, то життєвий світ відкривається через безпосереднє переживан-
ня [12, с. 94]. 

Розглядаючи причини кризи, тобто втрати європейськими на-
уками будь-якого життєвого значення для людини, Гуссерль  пов’язує 
із вилученням людської суб’єктивності з наукової картини світу, в 
результаті чого «суб’єктивізм» став ворожим щодо здобуття 
«об’єктивного» знання. Проте спроби осмислити феномен життєвого 
світу як проточеної стихії виникнення наукової картини реальної дійс-
ності засвідчили, що цей феномен є суто історичним утворенням. 

Розкриваючи відмінності між життєвим світом і картинами 
світу, Гуссерль зазначає, що означений світ не створюється у певній 
настанові, він постає безпосередньо, з найповнішою очевидністю для 
будь-якої людини. Спочатку існував не об’єктивний світ сучасної нау-
ки, штучно сконструйований та ідеалізований, а саме світ життя, в 
якому люди вступали у зв’язки з речами світу як з чимось близьким, не 
відчуженим від себе. Гуссерль називає донауковий період історично 
первісним способом людського існування, «первісною природничою 
настановою», або настановою «справжнього природного життя» [1]. 
Поступово  органічна єдність зі світом поступається місцем ідеалізаці-
ям, логічним абстракціям, штучним конструкціям та формулам, що 
породжують наукову картину світу і так званий «об’єктивний світ», з 
якого вилучена людська суб’єктивність. Сучасна людина дивиться не 
на світ, а на «об’єктивну картину світу», і в цьому як раз і полягає 
моральна проблема і духовна криза. Об’єктивізація веде до світовід-



 205 

чуження і самовідчуження. Тому заклик Гуссерля повернутися «назад 
до речей» фактично означає й пропозицію повернутися назад до само-
го світу як такого, а, отже, й до суб’єктивності, яка повинна його кон-
ституювати. 

Підсумовуючи, можна констатувати, що Гуссерль позначав 
своє феноменологічне вчення як дослідження загальної сутності сві-
домості, зокрема таких її особливих актів як «ідеації», «ейдетичні інту-
їції», «споглядання», «творчість». Чільне місце посідала й проблема 
рефлексії, яка розглядалась як одна із суттєвих особливостей чистої 
сфери переживання самосвідомості, а також понять «життєвий світ» і 
«картина світу», запроваджених для означення світу, взятого в його 
значущості для людини, її потреб, турбот, цілей, дій, бажань, втілюва-
них в тій чи іншій формі в предметах, реаліях культури.        
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УДК 1(091) 

O. Назарова  
___________________________________ 

 

ВОСПРИЯТИЕ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ТВОРЧЕСТВА  

А.Ф. ЛОСЕВА В ГЕРМАНИИ5 
 

Анализируется тема восприятия творчества А.Ф. Лосева в 
Германии, которое – вопреки немногочисленности переводов работ 
философа на немецкий язык – продолжает находить отклик у широ-
кого круга немецких гуманитариев: славистов, лингвистов, философов 
и культурологов. Указывается на то, что многообразию творчества 
Лосева отвечает многообразие парадигм его восприятия в немецкой 
культуре. Особое внимание уделяется рецепции Лосева как христиан-
ского философа со стороны Петера Элена и как русско-советского 
философа со стороны Аннет Жубары. Делается заключение о том, 
что идеи Лосева продолжают оставаться актуальными и, соответ-
ственно, востребованными со стороны западных специалистов. А в 
качестве теоретика мифа Лосев воспринимается на уровне западное-
вропейских авторитетов. 

Ключевые слова: А.Ф. Лосев, П. Элен, А. Жубара, философия 
мифа, христианский гуманизм. 

    
Аналізується тема сприйняття творчості О.Ф. Лосєва у Ні-

меччині, яке – попри нечисленності перекладів робіт філософа на ні-
мецьку мову –  продовжує знаходити відгук у широкого кола німецьких 
гуманітаріїв: славістів, лінгвістів, філософів і культурологів. Вказу-
ється на те, що різноманіттю творчості Лосєва відповідає різнома-
ніття парадигм його сприйняття у німецькій культурі. Особлива ува-
га приділяється рецепції Лосєва як християнського філософа з боку 
Петера Елена і як російсько-радянського філософа з боку Аннет Жу-
бари. Робиться висновок про те, що ідеї Лосєва продовжують зали-
шатися актуальними і, відповідно, затребуваними з боку західних 

                                                           
5 Публикация представляет собой текст доклада, сделанного на ме-

ждународной научной конференции — XVI «Лосевские чтения» – 
«Философ и его время: К 125-летию со дня рождения А. Ф. Лосева» 
(Москва, 17-20 октября 2018 г.). 
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фахівців. А в якості теоретика міфу Лосєв сприймається на рівні 
західноєвропейських авторитетів.  

Ключові слова: О.Ф. Лосєв, П. Елен, А. Жубара, філософія мі-
фу, християнський гуманізм.      

 
The subject of perception of creativity of A.F. Losev in Germany 

which – contrary to small number of the translations of works of the 
philosopher into German – continues to get a response from a wide range of 
the German humanists is analyzed: slavists, linguists, philosophers and 
culturologists. It is specified that the variety of creativity of Losev is 
answered by variety of paradigms of his perception in the German culture. 
Special attention is paid to Losev’s reception as Christian philosopher from 
Peter Ehlen and as Russian-Soviet philosopher from Annett Jubara. The 
conclusion that Losev’s ideas continue to remain relevant and, respectively, 
demanded from the western experts becomes. And as the theorist of the myth 
Losev is perceived at the level of the Western European authorities. 

Key words: A.F. Losev, P. Ehlen, A. Jubara, myth philosophy, 
Christian humanity.  

 
Самоидентификация русской философской мысли связана с 

вопросом о её известности и востребованности на Западе. Исследова-
ние этого вопроса на примере восприятия творчества Алексея Фёдоро-
вича Лосева в Германии составляет предмет данного исследования, в 
котором внимание будет сосредоточено на его условиях, субъектах и 
парадигмах.  

Не оставляет сомнений, что основным условием восприятия 
творчества философа в иной культуре является перевод его текстов на 
язык данной культуры. В противном случае возникновение интереса 
следует ожидать со стороны специалистов, владеющих русским язы-
ком, – славистов и (бывших) советологов, а также представителей 
русской эмиграции. Читающая публика Германии до сих пор не имеет 
возможности составить себе полное представление о творчестве Лосе-
ва, поскольку на немецком языке увидели свет лишь несколько его 
текстов, большинство из которых разбросано по разным печатным 
изданиям. Ещё в 1919 году в Швейцарии была опубликована работа 
«Русская философия» [1]. В Восточной Германии в 70-е и 80-е годы 
прошлого века печатались труды Лосева по классической филологии. 
Об этом говорила Аза Алибековна Тахо-Годи в своём интервью «Воп-
росам философии» [2]. Однако не только по филологии. Так, напри-
мер, на сайте Баварской национальной библиотеки можно найти текст 
Лосева «Телесное понимание действительности в учении Платона об 
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идеях», изданный в журнале «Филологус» в 1970 году [3]. Соответст-
венно, публикации в этом журнале нашли свой отклик не только со 
стороны филологов, о чём свидетельствует исследование Клауса-
Дитриха Айхлера «Алексей Лосев и история античной философии», 
опубликованное в 1989 году в философском журнале ГДР «Немецкий 
журнал по философии» [4]6. Однако, принимая во внимание существо-
вавшие разделение на Западную и Восточную Германии следует всё 
же подчеркнуть, что упоминания лосевских публикаций в журнале 
«Филологус» в исследованиях западногерманских специалистов не 
встречаются. 

В 1994 году в издательстве «Meiner» отдельной книгой увиде-
ла свет работа Лосева «Диалектика мифа», которая в немецкой культу-
ре является наиболее рецепированным его произведением [8]. А в 2014 
году в этом же издательстве в сборнике трудов международной конфе-
ренции «Искусство как язык – языки искусства» был опубликован 
небольшой текст Лосева под названием «Искусство», представляюще-
го собой манускрипт неопубликованной статьи для «Словаря художес-
твенных терминов» ГАХН [9]. С краткой выдержкой из работы «Фи-
лософия имени» можно ознакомиться в книге Ульриха Шмидта «Русс-
кая религиозные философы XX века» [10].  

Об известности философа в иной культуре свидетельствует и 
упоминание в национальной Википедии, уже нашедшей свое призна-
ние среди широких кругов читающей публики в качестве источника 
информации, что подталкивает даже известных специалистов к напи-
санию статей для этого интернет-издания7. В отличие от многих дру-
гих представителей русской культуры и философии упоминание об 
Алексее Лосеве в немецкой Википедии отсутствует. 

Таким образом, следует согласиться с Еленой Тахо-Годи, ко-
торая в своей публикации 1999 года «Наследие Лосева и современная 
зарубежная славистика» говорит о том, что речи о «всестороннем 
исследовании Лосева» в Германии идти не может [11], добавив при 
этом – по-прежнему идти не может. 

И, тем не менее, творчество философа всегда находило и про-
должает находить отклик у немецких специалистов. Кроме уже извес-

                                                           
6 В ссылках данной статьи можно встретить указание на публика-

цию статьи Лосева «Гегелевская диалектика и античный неоплато-
низм» в «Hegel-Jahrbuch» за 1974 год [5], а также упоминание исследо-
ваний, посвященных его творчеству [6; 7]. 

7 Так, например, автором статьи о С. Л. Франке в немецкой Вики-
педии является П. Элен. 
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тных имён Александра Хаардта, Хольгера Куссе и Хенрики Шталь 
можно упомянуть Мириам Голлер и её исследование под названием 
«Математика, музыка, человек и миф в концепции имени Алексея 
Лосева» [12]. 

Разносторонности творчества Лосева отвечает его востребо-
ванность широким спектром немецких гуманитариев – славистами, 
лингвистами и философами, круг которых не так давно расширился за 
счёт культурологов, в трудах которых открываются новые горизонты 
для осмысления лосевского творчества. Автор монографии «Следы 
духовного. Сила мифа в средствах массовой информации и рекламе» 
Яна Магданц рассматривает миф в качестве изначальной формы мыш-
ления, противостоящей современному научному объяснению мира, и в 
качестве изначальной человеческой потребности [13]. Реклама, кото-
рую можно отнести к одним из современных форм мифотворчества, 
апеллирует напрямую к этой человеческой потребности, используя, в 
том числе, сюжетные линии и фигуры известных мифов. Тем самым 
она стремится пробиться к подсознательному с целью достичь своего 
максимального эффекта – увеличить покупательский спрос на тот или 
иной товар. Ссылка на Лосева как одного из теоретиков мифа, сделан-
ная автором данной работы, открывает возможность восприятия его 
раннего творчества в новом аспекте – в анализе деятельности средств 
массовой информации, маркетинга и рекламы, индустрии кино. Таким 
образом, скепсис Лосева в отношении претензии на научность, которая 
во времена публикации «Диалектики мифа» нашла своё выражение в 
идеологии советского марксизма и воинствующего атеизма, становит-
ся вновь актуальным в современных условиях. 

В этой же связи следует упомянуть и текст Марии Ханштайн 
«Работа над мифом. Сравнение представлений о Пандоре у Гесиода и 
Левина» 2013 года, опубликованный в виде электронной книги и по-
свящённый интерпретации и демифологизации мифа в современной 
культуре и конкретно исследованию мифа о Пандоре на примере ана-
лиза фильма Альберта Левина «Пандора и Летучий Голландец» [14]. 
«Философ и культуролог» Алексей Лосев упоминается здесь в одном 
ряду с Гадамером и Леви-Строссом в качестве одного из творцов тео-
рии мифа в XX веке, осуществившим онтологизацию мифа, определив 
его как наиболее реальное, жизненное и непосредственное бытие. Ве-
сьма примечательно, что упоминание имени Лосева в этой работе про-
исходит без указания на его национально-культурную принадлеж-
ность. Когда в зарубежных исследовательских работах исчезает пря-
мая ссылка на национально-культурную принадлежность философа, 
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это уже равнозначно его признанию в иной культуре как классика в 
определённой области знания. 

Итак, многообразию творчества А.Ф. Лосева отвечает многоо-
бразие парадигм его восприятия в Германии. В дальнейшем речь по-
йдет о двух их них. Первая парадигма воспринимает Лосева как хрис-
тианского философа. Она представлена Петером Эленом, уже хорошо 
известным читающей публике благодаря своим публикациям о Фран-
ке, Соловьёве и Флоренском. В 1996 году увидела свет его статья «Пе-
рсоналистическая онтология Лосева» [15]. Проявленный им интерес к 
философии Лосева определяется теми же причинами, что и его интерес 
к русской религиозной философии вообще, – стремлением найти но-
вые основания для христианского гуманизма8. Задача, которая с осо-
бой остротой была поставлена перед христианской философской мыс-
лью трагедией Второй мировой войны, вынудив её искать ответ на 
мучительный вопрос «Как можно говорить о Боге [и о человеке] после 
Освенцима?»9, не утратила своей актуальности, поскольку и в наши 
дни существует немало возможностей, чтобы «искушение Освенци-
ма», понятое как притязание на то, чтобы, подобно Богу, судить, что 
есть подлинно человеческая жизнь, вернулось в совершенно новых 
формах [см. об этом: 17]. Философская концепция Лосева содержит 
немало позитивных импульсов для христианского гуманизма.  

В первую очередь Элен обращает внимание на то, что в центре 
лосевского мышления находится «личность», что позволяет опреде-
лить его философию как «онтологический персонализм», согласно 
которому не только философское понятие личности подразумевает 
онтологию, но и онтология может быть обоснована только в том слу-
чае, если будет принято во внимание бытие личности. Весь мир необ-
ходимо осмыслить как «личностный синтез», когда даже вещи обла-
дают личностным модусом и являются носителями основополагающих 
ценностей добра и зла. Сущность человеческой личности, называемой 
Лосевым «первозданной личностью», образует стремление к «абсолю-
тному самоутверждению» – ко внутренней свободе и независимости, к 

                                                           
8 Христианский гуманизм оформился в виде концепции после пуб-

ликации в 1936 году работы Жака Маритена «Интегральный гума-
низм», в немецком переводе получившей название «Христианский 
гуманизм» (1950). (См. об этом: Зайтшек Х.О. «Христианский гума-
низм» [16]). 

9 Вопрос, сформулированный немецким католическим богословом 
Иоганном Баптистом Метцем, и положенный в основу «теологии по-
сле Освенцима» («Holocoust-Theologie»). 
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обладанию неделимой и неуничтожимой целостностью, говоря кратко: 
к вечному божественному блаженству [15, с. 89]. 

При этом Лосев негативно относится к любому философскому 
мировоззрению, отрицающему человеческую телесность. Для него 
она представляет собой «живой лик души», «единственную форму 
актуальных проявлений духа», благодаря которой человек становится 
духом в истории [15, с. 91]. В своей исторической экзистенции лич-
ность является словом, полагающим самое себя в своём отличии от 
всего иного. Это понятие вместе с понятием личности и истории Элен 
относит к вершинам лосевского мышления [15, с. 92]. 

В своей книге, посвященной Семёну Франку, Элен говорит о 
том, что христианское мировоззрение должно быть способно отвечать 
«вызовам современности» [17]. Таким «вызовом современности» в 
Советской России в начале прошлого века стал воинствующий атеизм 
и легитимация основанного на позитивной науке мировоззрения, рас-
сматривающего объект вне его отношения к субъекту. Отвечая на вы-
двинутые религии обвинения в мифологичности, Лосев проводит в 
своей книге «Диалектика мифа» идею онтологической изначальности 
мифа, объявив его диалектически необходимой категорией сознания и 
бытия и лишив, тем самым, атеизм его же оружия [15, c. 99]. При этом 
русский философ понимал, что проявивший себя в воинствующем 
атеизме способ мышления укоренен во всей новоевропейской мысли-
тельной традиции. Таким образом, перевод его книги на немецкий 
язык позволяет донести его обращение и до западноевропейского чи-
тателя. Ведь для того, чтобы «противостоять искушению Освенцима, 
необходима религиозная вера – вера в то, что Бог присутствует в каж-
дом человеке» [17].  

В то же время осуществленная А.Ф. Лосевым онтологизация 
мифа вызывает множество нареканий именно с точки зрения христиа-
нской философии. Воспринимая Лосева как «философски высоко ода-
рённого православного христианина» [15, c. 85], П. Элен выражает 
опасение по поводу того, что тот недостаточно строго различает фило-
софию и спекулятивную теологию [15, c. 100]. Стремление постичь 
мир как теофанию приводит к тому, что персоналистическая онтоло-
гия  превращается у него в онто-теологию, в которой личный Бог 
становится первым и последним субъектом бытия. Когда сама дейст-
вительность мыслится в качестве субъекта, необходимо по-новому 
определить отличие Бога и мира, а соответственно и понятие открове-
ния [15, c. 98]. 

В своей статье немецкий исследователь указывает на слож-
ность восприятия лосевской философии: Лосев обозначает свой метод 
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как феноменологический, а точнее как диалектический, при этом этот 
метод не имеет ничего общего ни с феноменологией Гуссерля, ни с 
диалектикой Гегеля. И под мифом он понимает далеко не то, что в это 
понятие вкладывают этнологи. Тем самым «не-русская» читающая 
публика оказывается лишена возможности использовать привычную 
систему категорий для восприятия текста мыслителя, который являет-
ся выходцем из чужой культуры [15, c. 84]. Одного перевода на немец-
кий язык оказывается недостаточно. Возможность осмысления текста 
зависит от понимания основных понятий, прояснить которые может 
исследователь, владеющий русским языком и понимающий специфику 
философского учения автора. Смысл статьи Элена в первую очередь 
как раз и состоит в прояснении основных понятий лосевского фило-
софствования. Видимо, именно потому его статья была написана «по 
горячим следам» – спустя два года после появления на немецком язы-
ке «Диалектики мифа». 

По мнению Петера Элена, отсутствие чёткой дефиниции поня-
тий и стилистика данной работы делает её незрелой. И он задаёт воп-
рос издателю о том, почему в целях презентации творчества Лосева 
нерусскому читателю им была выбрана именно «Диалектика мифа», 
когда для этой цели больше подходит работа «Философия имени» [15, 
c. 105]. Но – как показывают две обозначенные выше рецепции – пере-
вод этой книги на немецкий язык всё же позволил ей занять своё место 
в западноевропейском культурном пространстве среди классических 
исследований по теории мифа. 

Вторая парадигма представлена в монографии Аннет Жубары 
«Философия мифа Алексея Лосева в контексте “Русской философии”», 
опубликованной в 2000 году [19]10. В основу анализа автором было 
положено понимание Лосева как русско-советского философа, причём 
трактовка данного понятия выходит у неё далеко за рамки простой 
фиксации его проживания в двух эпохах. Задача, которую ставит перед 
собой Жубара, более масштабна. На примере творческого развития 
Лосева она стремится показать сущностное единство двух эпох русс-
кой философии и культуры – дореволюционной, которая представлена 
философией всеединства, и советско-марксистской11. 

                                                           
10 В этой связи следует назвать ещё одну публикацию автора — 

«Перелом в Советском Союзе и аналитика прошлого: опыт ранней 
советской действительности Алексея Лосева [20]. 

11 Тем самым автор вносит свой вклад в продолжающую оставаться 
актуальной дискуссию. (См. об этом:  [22].) 
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А. Жубара не поддерживает широко распространённое пред-
ставление о разрыве традиции как следствии революции в России, 
когда советское время, а вместе с ней и советский марксизм рассмат-
ривается в качестве «провала» [Lücke], отделяющего пост-советскую 
философию от дореволюционной [19, с. 25]. Бытие традиции не по-
длежит уничтожению, поскольку она всегда находить новые способы 
для своего существования [19, с. 29]. 

Автор всерьёз относится к указанию самого Лосева о том, что 
его необходимо воспринимать как советско-марксистского автора, и 
противопоставляет свою точку зрения той, которая возникла в конце 
80-х годов прошлого века, когда он определяется исключительно как 
последний представитель русской религиозной философии [19, с. 27]. 
При этом она ссылается на самого Лосева, который в статье «Основ-
ные особенности русской философии», написанной в 40-е годы прош-
лого века, предпринял попытку сближения с философией советского 
марксизма12, разработав концепцию существования особой русской 
философии, лишённой внешних заимствований и в то же время осоз-
нававшей свою близость к советскому марксизму в таких моментах, 
как доминанта практического философствования, акцентирование 
«социалистического» или соборного начала в учении о человеке и 
традиция аскетизма в этике [21, c. 54-55]. 

В некоторой мере оппонируя Хаардту, который определяет 
отношение Лосева к советско-марксистской философии как «прагма-
тически ориентированное внешнее приспособление» [цит. по: 19, c. 
55], Жубара указывает на то, что это приспособление удалось ему не в 
последнюю очередь именно потому, что русская религиозная филосо-
фия, а вместе с ней и он сам, равно как и советский марксизм при всех 
содержательных отличиях и вражде были укоренены в русской мысли-
тельной традиции, что позволило традиции суметь развернуть своё 
содержание также и в советском образе.   

Лосев «контрабандой» перенес тематику своего раннего твор-
чества в условия советского философствования, фактически переписав 
его тем самым [19, c. 29]. Однако употребление им марксистских по-
нятий и мыслительных схем являлось не просто необходимым камуф-

                                                           
12 Айхлер указывает на то, что сближение (или попытка переос-

мыслить) с марксизмом у Лосева можно наблюдать уже в 30-х годах 
XX века [4, с. 168]. На проведение параллелей между религиозной 
философией и марксизмом в «Диалектике мифа» указывает в своей 
статье и Элен, что, однако, вызывает у него удивление [15, с. 105]. 

 



 215 

ляжем, но органично вписывалось в его позднее философствование 
[19, c. 193]. В поздних произведениях Лосева оба слоя развиваются в 
тексте не параллельно – так, что убрав один слой, советский, можно 
обнаружить «подлинный», т. е. ранний, – но переплетаются между 
собой [19, c. 29-30]13. 

Сближение позднего Лосева с советским марксизмом стало 
возможно не в последнюю очередь благодаря его представлению о 
языке, согласно которому терминологическое выражение языкового 
смысла является вторичным в сравнении с изначальным текстом, 
представляющим собой «эйдос», который обнаруживает заложенный в 
него смысл и уклоняется от возможных интерпретаций [19, c. 43]. 
Именно благодаря этому удался перевод его философской концепции с 
языка «русской философии» на язык советского марксизма. Как свою 
раннюю, так и свою позднюю философию Лосев развивал в виде аль-
тернативы марксизму. И тем не менее мышление Лосева советского 
периода можно рассматривать как одно из направлений советской 
философии, если под ней понимать весь спектр представленных в 
Советском Союзе недиссидентских философских позиций. А значит в 
случае Лосева речь идёт не о мышлении «внутренней эмиграции», как 
то полагает Элен [18, c. 16], но о мышлении, которое вступает в диалог 
с проблематикой советского модерна.  

Работа Аннет Жубары заслуживает особого внимания не толь-
ко потому, что она вносит свой вклад в целое направление осмысления 
Лосева как русско-советского философа. В этой связи можно упомя-
нуть одну из новейших публикаций Рустема Вахитова «Поздний Лосев 
и марксизм» [22]. В своём исследовании, предпринимая попытку на 
примере лосевского творчества обнаружить сущностные основания 
единства до- и пост-революционного философствования в России, она 
осуществляет апологию русской философии.  

Смысл этой апологии заключается в следующем: автором ру-
ководит стремление отвести от философии Лосева упрёк в архаизме и 
желание осмыслить его философию как актуальную. Тот факт, что 
работающий в рамках традиции мыслитель не чурается того, чтобы 
найти общий язык, осмыслить и в определённом смысле принять, а не 
просто отвергнуть, окружавшую его реальность, в данном случае 
стремится к осмыслению «советского модерна», говорит о жизненнос-
ти его философии.  

                                                           
13 Это утверждение согласуется с мнением Р. Вахитова о том, что 

«марксистские» рассуждения невозможно удалить из поздних текстов 
Лосева, не нарушив при этом их целостности [22]. 
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Подход Жубары может быть глобализирован и спроецирован 
на всю «русскую философию», возвращение к которой произошло в 
пост-советский период, что потребовало нового осмысления советско-
го периода философствования. Определяя его в качестве «провала», 
мы невольно будет продолжать «дело» революции, которая преследо-
вала цель уничтожить традицию, что ей на самом деле не удалось, 
поскольку традиция продолжала существовать в иных нишах и в иных 
формах. Осмысление двух периодов развития русской философии в их 
единстве доказывает не только способность традиции к выживанию, 
но и её способность к теоретическому освоению новых реалий. Лишь в 
этом случае «Ренессанс Ренессанса» [23; цит. по: 19, c. 27] не будет 
тождественен падению в Средневековье. И русская философская тра-
диция получит шанс занять своё место в пост-советском пост-модерне. 

Упомянутый выше Клаус-Дитрих Айхер в своей написанной 
спустя год после смерти А.Ф. Лосева работе говорит о необходимости 
критического переосмысления его философского творчества и исполь-
зования его для решения современных проблем [4, с. 167]. Можно 
сказать, что, несмотря на разрозненность и фрагментарность публика-
ций работ философа на немецком языке и его малую известность ши-
рокой публике, исследовательские интересы немецких ученых отра-
жают многоплановость его творчества. Обращаясь к творчеству Лосе-
ва под разными тематическими срезами, они находят его идеи актуа-
льными. А в качестве теоретика мифа Лосев воспринимается на уровне 
западноевропейских авторитетов.  
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УДК 101.3 
T.D. Sukhodub  

___________________________________ 
 

THINKING ABOUT THE GENRES  
OF PHILOSOPHICAL WORKS  

 
Philosophy is the sphere of creative activity. The result of creativ-

ity is a work that has not only semantic, logical content, but also a certain 
form. The form reflects both the author's style of thinking and the genre of 
philosophical reflection chosen by him. However, if in art the question of 
genre is traditionally relevant and discussed, then in philosophy this topic is 
practically not present as a problem of philosophical discourse. In the cul-
ture of the" postmodern "era, the problem of philosophical genres is re-
moved by the active use of the concept of" text", which, in the author's opin-
ion, not only does not cancel, but, on the contrary, actualizes the question of 
the genres of philosophical works. The article proposes to pay attention to 
the following genres developed in the history of philosophy: "dialogue", 
"treatise", "experience", "conversation", "thoughts", "confession", "mono-
graph", "philosophical journalism", "philosophical autobiography", etc. 
Special attention in terms of genre diversity is paid to the philosophical 
culture of the Russian Silver age (the turn of the XIX – XX centuries).  

Key words: philosophical creativity, genres in philosophy, history 
of philosophy, philosophical tradition of the Silver age, text.  

 
Філософія – сфера творчої діяльності. Результат творчості 

– витвір, що має не тільки смисловий, логічний зміст, але й певну фо-
рму. Форма відображає як стиль мислення автора, так і обраний ним 
жанр філософських роздумів. Однак, якщо в мистецтві питання про 
жанр є традиційно актуальним й таким, що обговорюється, то у 
філософії ця тема в якості проблеми філософського дискурсу практи-
чно не є присутньою. У культурі «постмодерної» епохи проблема фі-
лософських  жанрів знімається активним використанням поняття 
«текст», що, на думку автора, не тільки не відміняє, а, напроти, ак-
туалізує питання про жанри філософських творів. У статті пропо-
нується звернути увагу на наступні жанри, вироблені в історії філо-
софії: «діалог», «трактат», «досвід», «розмова», «думки», «сповідь», 
«монографія», «філософська публіцистика», «філософська автобіог-
рафія» та ін. Особлива увага в плані жанрового різноманіття приді-
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ляється філософській культурі російського Срібного віку (рубіж ХІХ – 
ХХ ст.).   

Ключові слова: філософська творчість, жанри у філософії, 
історія філософії, філософська традиція Срібного віку, текст.      

 
Философия – сфера творческой деятельности. Результат 

творчества – произведение, имеющее не только смысловое, логиче-
ское содержание, но и определённую форму. Форма отражает как 
стиль мышления автора, так и выбранный им жанр философского 
размышления. Однако, если в искусстве вопрос о жанре – традицион-
но актуален и обсуждаем, то в философии эта тема в качестве про-
блемы философского дискурса практически не присутствует. В куль-
туре «постмодерной» эпохи проблема философских  жанров снима-
ется активным использованием понятия «текст», что, по мнению 
автора, не только не отменяет, а, напротив, актуализирует вопрос о 
жанрах философских произведений. В статье предлагается обра-
тить внимание на следующие жанры, выработанные в истории фило-
софии: «диалог», «трактат», «опыт», «разговор», «мысли», «испо-
ведь», «монография», «философская публицистика», «философская 
автобиография» и др. Особенное внимание в плане жанрового разно-
образия уделяется философской культуре русского Серебряного века 
(рубеж ХІХ – ХХ вв.).  

Ключевые слова: философское творчество, жанры в фило-
софии, история философии, философская традиция Серебряного века, 
текст.      

 
Creativity, «creative work in the world» (N. Berdiaev) – the voca-

tion of man, as only creativity creates the human world itself, in other 
words, the world of culture – new forms of existence, understanding, com-
munication. Philosophy is a sphere of creative activity, where the novelty of 
approaches, originality of judgments, freedom in the presentation of ideas, 
the formation of theoretical concepts, research methods, the aesthetic value 
of linguistic means of expression of metaphysical meanings, artistic im-
agery of thinking is valued no less than in science or art. 

The results of creative activity in philosophy (if we are not talking 
about «artisans» from science, but about great thinkers) are the works of 
world culture. Their attractiveness is determined not only by the ideas in-
herent in philosophical works, but also by the form of presentation of these 
ideas, the way of presentation of meanings. Hence, the form of a philoso-
phical work as a whole is no less important than its content. It is clear that 
we are talking about the «internal form», which is, according to Hegel, the 
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law of the organization of some content (in this case – the content of a phi-
losophical work). The philosopher advocates the idea of identity of content 
and form, mutual dependence of these categories – only this can ensure the 
authenticity of works of art. And although Hegel analyzes the dialectics of 
these categories in his «Science of logic» as examples of the true corre-
spondence of content and form, referring to the epic poem of Homer’s 
«Iliada» and Shakespeare’s tragedy «Romeo and Juliet», it is clear that the 
law of mutual definition of content and form derived by him refers to both 
artistic and philosophical works. In this respect, it is no coincidence that the 
construction of even his own system of logic begins with the category of 
«being». The latter defines most fully both the phenomenological «content» 
of the universe (everything that exists, regardless of how, where, why...) 
and the logical «form» of the existing (is, is, is, is...).    

So, not only «poetic form» is important, which expresses the con-
tent of works of art, but also any other (not necessarily poetic) form. It is no 
less important for a philosopher to find this form than for a poet. After all, it 
is the form that sets the content completeness not only of literature, but also 
of philosophy, their meaning and vitality. If we think about the form spe-
cifically, then it is hard to get around the problem of the genre (from the 
French. genre – genus, species), which is thought of a certain «unity» of the 
compositional structure of a work.  

However, if we are talking about art, in particular-about literature, 
the topic of determining the genre of the work has always been an urgent 
problem. It is impossible to imagine the development of literature outside 
the genre choice. From school years in the minds of any person there is a 
thought on the division of literature into genera – epic, lyrics, drama; types 
– fairy tale, novel, story, anecdote, pamphlet, essay, novel... in the philoso-
phical environment, on the contrary, it is not accepted to reflect on the genre 
of the work being born or stipulate the genre advantages or disadvantages of 
already created works. The traditional subject of the analysis of philosophi-
cal works in the aspect of dialectics of  «content-form» is the definition of 
the type of philosophical rationality. In this regard, we can distinguish clas-
sical rationality (monological, essential) and non-classical (dialogical, exis-
tential, phenomenological). It is also important to determine the features of 
the conceptual and categorical system of philosophical thinking, the lan-
guage of philosophizing, the fundamental principles of philosophical dis-
course. 

In this respect, it is appropriate understanding of the philosophy of 
G. Shpet, according to which philosophy should be considered from the 
metaphysical principles and meanings as the philosophy exists solely 
around the ideas, hence its goal is to critically analyze existing ideological 
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beginnings and the establishment of new carrying «absolute» and «uncondi-
tional». However, this understanding of philosophy still led the philosopher 
to the question of «genre». Thus, if the content of the history of philosophy 
is a variety of metaphysical questions and answers, then its «historical 
form», as G. Shpet, will be a «dispute», revealing the ideological content 
characteristic of philosophical schools and directions (Shpet G. <Work on 
philosophy>). In fact, philosophical dispute is one of the possible genres of 
philosophical discourse. At the same time, of course, one cannot but agree 
with the philosopher’s opinion on the priority of ideas that determine the 
meaning of philosophical reflections and characterize philosophical creativ-
ity as such.   

However, ideas (that is, free thoughts, creatively developed by phi-
losophers) do not cancel, in our opinion, but, on the contrary, suggest the 
question of genres of philosophical works. Moreover, the history of the 
development of philosophical culture just demonstrates the process of ag-
ing, the formation of certain genres. So, I note that in any era you can find 
some «unity» of the structure of philosophical works, which is designated 
by the term «genre» and is a priority way of philosophical thinking at this 
time. So, for the period of «classical» (or modern) philosophy the main 
genre is «treatise» (from lat. tractatus – reflection) – a scientific essay de-
voted to the consideration of a certain problem and which is characterized 
by a monological style of presentation of the selected topic. Later, this vari-
ant of the philosophical works is transformed in the genre, which is taken to 
mean «monograph».   

I would like to emphasize once again that although the problem of 
genre is not actively discussed in the «world of philosophers», the genre has 
always taken place as a phenomenon of philosophical culture. Therefore, on 
the basis of a certain compositional «unity» characteristic of the result of 
philosophical creative work, it was always possible to understand that you 
are dealing with a philosophical composition. Of course, having determined 
the belonging of the work to philosophy, it becomes, at first glance, not so 
important – whether the writer called it a treatise, dialogue, conversation, 
confession, criticism, Manifesto or experience, diary, letter, speech, 
thoughts, just text, and maybe more pretentious – «... logic», «science about 
...», after all, the work is primarily interested in terms of clarifying the es-
sence of the claimed topic or idea, the craft, that is, passed through the au-
thor’s «I», the question, calling to think about it and the intended reader. 

Nevertheless, in our opinion, it is important not only the philoso-
phical content, but also the form, so it is important to understand the specif-
ics of various philosophical genres, examples of which are given by the 
historical and philosophical tradition. If above we called the genres of phi-
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losophical works in principle, now we give examples of the use of these 
genres in the works (as their names already say) of specific authors. These 
works belong to different cultural and historical epochs. However, the gen-
res of philosophical works may overlap, meaningful, and of course are not 
coincident. For example, we are talking about such works as «Confession» 
of Augustine the blessed and «Confession» Zh.-Zh. Rousseau; «Apology of 
Socrates» by Plato and «Apology of the mad» P. Chaadaev; «Experiments» 
of M. Montaigne and «Self-Knowledge (experience of philosophical biog-
raphy)» N. Berdiaev. A variety of genres of philosophical works demon-
strate and the following that can be seen already in the titles: «The word of 
the law of grace» by Hilarion of Kiev, «Thoughts» by B. Pascal, «Ring (a 
friendly conversation about the peace of mind)» by G. Skovoroda, «Conver-
sation of d’Alembert and Diderot» D. Diderot, «Walk the dreamer» Zh.-Zh. 
Rousseau, «The encyclopedia of philosophical Sciences» by Hegel, «Word 
of the Motherland» by B. Zaitsev, «Word of the Georgian Neoplatonism» 
by A. Losev, «Dialogue» by M. Buber, etc. et al.  

Of course, it is impossible to analyze the specifics of each of the 
above philosophical genres in a short article. Our task, rather-to draw atten-
tion to this problem, however, some patterns observed in the selection of the 
genre, indicate. 

For example, there are clear differences between the «dialogues» in 
the form of which the ancient Greek philosopher Plato and the religious 
philosopher of the twentieth century M. Buber wrote his works. The first 
used dialogue, rather, as a literary device, in order to show the diversity of 
possible ideological positions and to give an intellectual opportunity to the 
subject of knowledge to highlight one of them as true. The second tried to 
point to existence in «the vital world» of a peculiar sphere «between...», 
more precisely – «between...» people. This specific boundary sphere is 
formed primarily by interpersonal relationships, defining the formation of 
both the individual «I» and the culture of thinking, the culture of feelings of 
people entering into this sphere, creating it. It is within the boundaries of 
this sphere that the values of spiritual and moral order, such as friendship, 
partnership, love, duty, conscience, exist in the first place.   

The choice of genre is closely related to the type of personality 
dominant in a particular socio-cultural era. Hence, it is quite clear that «The 
time of the picture of the world» (the work of M. Heidegger, the philoso-
pher of the twentieth century) means as a term («the time of the picture of 
the world») exactly «New time» (XVII century), when a person (historically 
for the first time – consciously) understood himself as a «subject», an active 
beginning of cognition and transformation of the world, a subject of prac-
tice, capable even of «the world as a whole» to look at it from the outside, 



 224 

to assess this world as an «object» of his activity. Could a person (as a 
type), for whom the priority would be existential or personalistic under-
standing of existence, be formed on this worldview of this era? Of course 
not. After all, even the famous Cartesian «cogito ergo sum» (from lat. «I 
think, therefore I exist») is not an assertion of human individuality, and just 
being in the person of the source, the absolute beginning, which allows to 
understand the world as an object of creative activity.  

Hence the orientation of R. Descartes’s philosophy on the «genre», 
suggesting the elimination of man as a person (including the author’s «I»), 
as the beginning of a partial (non-General), from the space of philosophical 
reflections. In other words, the «removal» as if beyond the brackets of the 
unique individual-personal beginning of thinking was characteristic in Gen-
eral for this era. It is this «non-presence» of the person in the work made the 
result of philosophical creativity (in this case – the French thinker) focused 
on the «world of things» and indifferent – in relation to the «world of peo-
ple». This fact is demonstrated even by the names of the philosopher’s 
works – «Metaphysical reflections», «Reasoning about the method». Let us 
pay attention to the impersonal formulation of the question, available here: 
Descartes writes not about the «man pondering» or the person cognizing, 
using the right (= true, i.e. leading to the truth) «by cognition» (= method), 
but about cognition or thinking as such. That is, we are talking about human 
activity, first of all, as a non-individual process. 

Turning to specific philosophical works, however, it should be 
noted that their genre difference is very important for the writer and is de-
termined directly by the author’s personality. Thus, Montaigne is famous 
for his three-volume essay calls «experiments» – is it a coincidence? It is far 
from it, and wishing to emphasize their ultimate personal source. This per-
sonality of philosophical thought is important for this author, because, as 
the philosopher States, «the content of my book – I myself» (M. Mon-
taigne). This personal dimension of life, described in the «Experiments» in 
the first person, interesting book for others, as the «empirical» life of the 
philosopher, as well as the existential circumstances of other people, spe-
cific events, historical conflicts, ways to think about yourself (like all oth-
ers) are close to all who are able to philosophically reflect on human exis-
tence. 

«The greatness of man – in his ability to think» (В. Pascal) – 
comes from this principle in his philosophical teaching. Hence, quite natu-
rally the philosopher calls his work «Thoughts», putting, as I suppose, the 
task of cultivating such a «unity» of composition in a philosophical work, 
which would help a person to find and unconditionally accept those 
«thoughts» that would help him to form his own worldview. The philoso-
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pher Pascal directly refers to a person as a person, to the world of his soul, 
constantly experienced by the external (and, quite often, hostile to him) 
environment. From here, I think Pascal’s image of a man grows-as a 
«cane», which bends, but does not break... with this image, emphasizing the 
difficult position of man in the world, is connected and ambivalent position 
of the philosopher in relation to man. Ambivalence is manifested in the fact 
that, on the one hand, the thinker raises the question of the education of 
resistance, moral greatness in man, thereby giving him the opportunity to 
stand in the trials of life, to find a basis for personal «infinity», «greatness», 
«dignity». On the other hand, B. Pascal also points to the possibility of a 
downward path, to the movement of a person to his own limb (in the literal 
and figurative sense of the word), what happens when futility, everyday 
vanity, ignorance, underdevelopment, moral meanness obscure the true 
values of spiritual existence from a person.  

It is clear that each era, which is always based on a certain type of 
person, demonstrates their genre preferences. In this regard, the beginning 
of the twentieth century in the philosophical culture of the Silver age was 
marked by interest in this genre as philosophical journalism (from lat. 
publicus – public). This, of course, contributed to the historical events un-
folding in this period in pre-revolutionary Russia: the Russian-Japanese 
war, the first Russian revolution, the first world war, the activities of revolu-
tionary radical parties in the socio-political life of the country, the spread of 
Marxist ideology in its Bolshevik interpretation, etc. All these trends of 
social development, of course, contributed to the spread of the journalistic 
genre. 

In itself, the genre of journalism has a rather complex structure. So, 
we can talk about journalism, characteristic of the mass media (e.g., news-
paper journalism) – art of journalism (= fiction) – philosophical... I mean, 
first of all, we emphasize that publicity – a feature not only of journalistic 
creativity, especially aimed at the dissemination of information, understand-
ing of certain events, social processes, etc., the publicity can be inherent in 
the artistic-figurative art, i.e. to characterize works of art, in particular, fic-
tion, and maybe – and actually scientific and philosophical creativity.  

As for the latter, it is often accompanied by a kind of derogatory 
assessment – they say, for philosophy it is a «low» genre... Not by chance, 
humiliating any person or tradition, some «critics» and still like to empha-
size their «journalistic» (simplified language, there is simplicity in the pres-
entation, etc.). This approach, in our opinion, is completely wrong. What 
unites all sorts of journalism – from «magazine and newspaper» to literary, 
artistic and philosophical? Indifference to the problem of human relation-
ship with the social world, as well as the mandatory retention of reality 
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(specific events, facts, actions, trends, etc.) in the publicistic image and the 
author’s reasoning about them, that is, that personally touches, what, using 
the image of L. Tolstoy, we can say: «I can not be silent!». This, first of all, 
is the specificity of the journalistic genre, including the aspect of philoso-
phical creativity.  

Thus, the «journalistic» exit of philosophy beyond the rigid 
framework of a purely professional circle, in our opinion, rather speaks of 
its development, the ability of the thinker to talk about the complex «sim-
ple», available to many. The task of this philosophical discourse is to 
enlighten minds, to draw attention to the problems of social development, 
without being confined to abstractions and «intricacies» of rationally fo-
cused professional thinking, which is often understood only by a narrow 
circle of specialists. In other words, in a logically broad interpretation of the 
concept of «journalism» we are talking about works covering the issues of 
social and political life, which, accordingly, is associated with the introduc-
tion of certain relevant topics in the social space of public debate.  

Let us pay attention in this regard to the themes of publicistic 
works of N. Berdiaev in the pre-revolutionary period, published in such 
popular periodicals of the early twentieth century as «The World of God», 
«Liberation», «Word», «Questions of life», «New way», «Polar star», «Our 
life», «Freedom and Culture» and others. The problematics of the works of 
philosopher posed in the article title shows the relevance of social, spiritual 
and cultural issues characteristic of the era: «The Struggle for idealism», 
«Critique of historical materialism», «Political meaning of religious ferment 
in Russia», «Catechism of Marxism», «Culture and politics», «Socialism as 
religion», «On the ways of politics», «Democracy and citizenship», «To the 
question about the relationship of Christianity to the public», «Rebellion 
and submission in the psychology of the masses», etc.  

Years later, in a small article in 1937, the philosopher, in fact, ex-
plained the reasons for the journalistic orientation of his work: if  «for soci-
ology, personality is a negligible part, subordinate to society», then «for 
existential philosophy, on the contrary, society is a part of personality, its 
social side»; «in personality there is a spiritual beginning, a depth that is not 
determined by society»; «man belongs to two spheres: the Kingdom of God 
and the Kingdom of Caesar» – based on this «human rights and freedom», it 
follows that «there are limits to the power of the state and society over 
man», that «the reality of society is determined by the reality of human 
communication, the reality of “we”» (Berdyaev N. My philosophical Out-
look). These ideas philosopher primarily sought to convey to a wide range 
of public, both in their own philosophical works, and in philosophical and 
journalistic.  
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At the same time, we emphasize that the philosopher thought about 
the problems of social life not from the standpoint of any particular ideol-
ogy, but from the universal position of spiritual culture, which S. Frank very 
accurately noted: «Berdiaev belongs to a few modern publicists who are 
fundamentally and forever freed from the despotism of political measures 
and are looking for the truth in some new dimension...». Raising the ques-
tion of the «fate of man» in the twentieth century and solving metaphysical 
problems as if «for himself», the philosopher thought «of all» and for all, 
while experiencing a deep sense of loneliness, which, however, wrote rather 
sparingly: «… it is difficult to make clear my idea, too elementary environ-
ment, which now has the power. I again acutely felt to what extent I am a 
loner» (Berdyaev N. Selfknowledge).  

It should be noted that the vividly journalistic orientation was also 
popular in the studied era collections of works: «Problems of idealism» 
(1902), «Milestones» (1909), «From the depths. A collection of articles on 
the Russian revolution» (1918), «Oswald Spengler and the decline of 
Europe» (1922), in which participated such famous philosophers of the time 
like N. Berdiaev, Sergei Bulgakov, Mikhail Gershenzon, B. Kistiakowsky, 
P. Novgorodtsev, E. Trubetskoi, S. Frank, V. Ern and others.  

Of course, journalism, including philosophical one, in some ways 
departs from the strict scientific language, categorical and conceptual sys-
tem of thinking, actively using aesthetic, artistic and figurative means, emo-
tional and sensual images, thereby emphasizing the personal perception of 
events, the author’s interest in resolving certain social contradictions. But 
journalism at the same time, especially philosophical, does not ignore ana-
lytics, logic, argumentation in explaining the meaning of ideas or social 
processes, does not lose its scientific, objective status, does not go into the 
artistic-figurative «illusory» (= fiction) created, for example, in literature, 
pictures of life. In journalism, I will say figuratively, «pictures of life» are 
always vital, filled with burning problems of modernity and experiences of 
the author.  

Hence, we can conclude that the main «law» of the philosophical 
genre of journalism – it’s not even the actual socio-political issues as such, 
as emphasized above, and the presence in the actualization of socio – cul-
tural themes tearing in the experiences of the fate of mankind soul, wishing 
at all costs to convey the most important of the understood, experienced 
personally-to reason, to encourage, even «without hope, hoping» their con-
temporaries, to give hope and future generations.  

So the question arises, is it really simple journalism? And how 
many people mastered this «easy» a genre? And is it possible to find ways 
to solve the most complex social issues in other forms, especially if they 
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require joint efforts of citizens. In journalism, it seems, merges together – 
«high» and «low», simple and complex, individual and social, sensual-
emotional and rational, single and universal – and this is the main advantage 
of this genre.  

Modern culture (culture «postmodern»), including philosophical, 
that is seen more and more clearly, becomes the culture of the text. Text 
(from lat. textum – fabric connection, connection of words) is extremely 
wide – the text is all that can be endowed with a certain content, sense. The 
«fabric of traces» of human activity (J. Derrida); text – meta story, which is 
why the history of ideas is logical is replaced by «archaeology» (M. Fou-
cault), which means that the original work can not claim greater importance 
than the «banal» statement (as the text as a phenomenon of culture equates 
them). Hence, it is no coincidence that modern culture is regarded as post-
philosophical (according to R. Rorty), where only the genre of literature can 
be considered wealthy. But is it? 

Thus, discourse-text, language-text, moral precepts or legal norms 
– text, concept, myth, ideology, utopia, reading, writing, tradition, logic of 
presentation, certain cultural phenomena, etc., etc. – all carry certain mean-
ings, so is the text. Philosophy can also be considered as, albeit specific, but 
textual culture. In other words, if in the philosophical tradition the text was 
understood as a coded written message requiring hermeneutic interpretation, 
in modern culture, including philosophical, the text itself is thought as an 
artifact of culture. Of course, each text has its own characteristics, can and 
should be considered as a unique «linguistic phenomenon», the form of 
which is amenable or not very amenable to typology, interpretation, decod-
ing, etc. 

And this orientation of philosophical activity can be considered 
quite acceptable, as it allows «any cultural text (in the sense of “type of 
culture”)» to be considered as «a single text with a single code» (Lotman). 
In itself, this approach, of course, expands the boundaries of understanding 
of culture, but, along with the positive aspects, this trend carries negative 
phenomena. Thus, beyond the boundaries of philosophical interest are ques-
tions of style of thinking and writing, genre features of metaphysical crea-
tivity. The problem of philosophical genres, thus, not having become the 
subject of philosophical knowledge, immediately disappeared as irrelevant.  

The situation thus formed cannot but contribute to the fact that the 
results of philosophical creativity are almost «traditionally» drawn up ac-
cording to the «standard» laid down by the external image: the relevance of 
the problem, the objectives of the study, its purpose, the main part, conclu-
sions, etc. That is, there is a unified «genre», in fact, destroying philosophi-
cal works, the personal and author’s art of philosophical reasoning. After 
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all, philosophical creativity, as well as literary, can not exist outside of free 
genre thinking, when certain forms are not set, but are chosen, created by 
the author. In the meantime, we can only hope that a new round of cultural 
development will return to the philosophical discourse of the problem of 
genres as outside the genre choice there is no philosophical creativity. 
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Інформація для авторів 
 
До розгляду приймаються рукописи (диск та один 

примірник у роздрукованому вигляді), які мають 
відповідний концептуальний рівень та редакційне оформ-
лення. Список  літератури наводиться в кінці статті, поси-
лання - в тексті (в дужках вказується номер джерела в спи-
ску та сторінка праці, яка цитується). На початку статті 
дається анотація українською, англійською та російською 
мовами. 

У статтях здобувачів наукових ступенів доктора фі-
лософії і доктора наук, відповідно до вимог ДАК України, 
повинні мати місце: 

- постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок з важливими науковими чи практичними за-
вданнями; 
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких за-
початковано розв’язання даної проблеми і на яке спи-
рається автор, виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття; 
- формулювання цілей статті (постановка завдання); 
- виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обгрунтуванням отриманих наукових результатів; 
- висновки з даного дослідження і перспективи пода-
льшого розвитку у даному напрямку. 

 
Редакція рукописи не редагує, погляди авторів мо-

же не поділяти. Рукописи не повертаються. 
 

Наша адреса:  01601   м. Київ-601, 
              вул. Трьохсвятительська, 4 
              Центр гуманітарної освіти НАН України. 

              



 231 

 


