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Науково-дослідницька тема «Взаємодія 
індивідуального та соціального в 
життєдіяльності людини і 
суспільства»  

  

  

  
С.В.Вільчинська 

                                                                                                      

 

В. І. ШИНКАРУК ПРО МЕТОДОЛОГІЧНІ 

ЗАСАДИ ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ 

 

 

 
S. V. Vilchynska .V. I. Shinkaruk’s methodological bases of the 

philosophical antropology  
Shinkaruk's philosophical and anthropological views are studied in this article. The 

methodological aspects of the formation of the Ukrainian philosophy‘s current 

anthropological paradigm are analysed. The influence of the German philosophy 

and the other Western traditions on the development of the Ukrainian philosophical 

anthropology are examined.  

 

В статье рассматриваются философско-антропологические идеи 

В. И. Шинкарука. Проанализированы методологические аспекты становления  

антропологической парадигмы украинской философской науки.  

 
Шинкарук Володимир Іларіонович (1928—2001) — радянський 

філософ, поклав початок філософсько-антропологічному науковому 

напряму в Україні. В межах дослідження світоглядної функції 

матеріалістичної діалектики та категоріальної структури світогляду 

йому вдалося об‘єднати розмаїття проблемного ―поля― філософії у 

коло питань щодо людини (про сутнісні сили, духовне самовизначення 

тощо), як стрижневих. Для свого часу підхід був нетиповий (зважаючи 

на радянський скепсис щодо ―антропологізму― в філософії), не 
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„вміщувався у політичній релігії комунізму―, проте у стосунку до 

західної думки (неомарксизм й ін.) доволі поміркований, 

„пристосований до радянської посттоталітарної реальності― [1; 14], 

однак оформився у постмодерністські засади філософської науки. В 

цих процесах нас передовсім цікавить характер впливу західної 

філософії (співзвучності, паралелі тощо). На прикладі творчості 

В. І. Шинкарука з‘ясуємо його природу та особливості.  

Уже в його кандидатській дисертації („Материализм 

А. И. Радищева― (1953)), яка, з погляду фахівців, масштабом 

порушених питань дорівнювала ―докторській―, наскрізною стала 

проблема людини, досліджена в контексті полеміки просвітницького 

матеріалізму із масонським ідеалізмом. Дискурс О. І. Радіщєва, який 

умістив докладний виклад альтернативних позицій, ніби запрошував 

самостійно обрати ту, що за аргументацією є більш переконлива. Цю 

―манеру― добре засвоїв В. І. Шинкарук, адже вона давала змогу, як 

каже В. Г. Табачковський, „будувати наукову полеміку за 

несприятливих ідеологічних умов―. „Багато які з ідеалістичних 

концептів постають у дисертації В. Шинкарука як вельми принадні для 

сучасного філософського слуху. Справді, людина ―внутрішня― та 

―зовнішня―… зовнішня натура як ―ієрогліф― внутрішньої; вирішальна 

значущість внутрішнього світу людини, який уможливлює 

―поставлення себе понад усіма випадками―; принцип самопізнання як 

наріжний для людини; …переваги ―безпосереднього спілкування― з 

духовним світом― [2; 70], тощо. Згідно з В. Г. Табачковським, у 

дисертації В. І. Шинкарук „легалізував кантівський антиномізм―; його 

досвід спричинився до більш інтенсивного, ніж раніше, освоєння 

здобутків зарубіжної філософії (минулого і сучасності).  

Прихильник діалектичного матеріалізму В. І. Шинкарук ніколи 

не був епігоном ―офіційного марксизму―, завжди знаходив можливість 

висловити свою точку зору відповідно до розвитку наукового знання, 

знайти оригінальний поворот думки у постановці та розв‘язанні 

складних філософських проблем. 1964 р. написав фундаментальну 

працю „Логика, диалектика и теория познания Гегеля: (Проблема 

тождества логики, диалектики и теории познания в философии 

Гегеля)―, за якою й захистив докторську дисертацію. Йому завжди 

була притаманна глибина думки та широка ерудиція. Коло наукових 

інтересів — від німецького ідеалізму, західного неомарксизму, 

екзистенціалізму, персоналізму, феноменології до української 

філософії XVIII—XX ст. [див. 3; 381-412].  

У 1960-х рр. В. І. Шинкарук поглиблено вивчає філософію Канта, 

Геґеля, Фойєрбаха, молодогеґельянства. Треба сказати, що з огляду 
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компенсації прогалин ―секуляризованої― думки великі філософські 

системи німців для українських філософів завжди мали „безумовну 

вагу― (це добре дослідили Д. Чижевський, В. Горський). У зв‘язку з 

цим привертає увагу влучне спостереження В. Табачковського. „Пафос 

історико-філософських досліджень В. Шинкарука — у прагненні 

подолати відособленість гносеології від онтології через обґрунтування 

думки, що філософія аналізує буття в органічнім зв‘язку з 

розв‘язанням свого ―основного питання― (про відношення мислення до 

буття)― [2;73], іншими словами, як ставлення людини до світу людини. 

Це спонукало до осмислення світоглядного змісту діалектики, 

категоріальної структури світогляду, загалом „смисложиттєвої 

закоріненості процесу філософії―, —безумовно, збуджувало інтерес до 

проблем особистісного самовизначення тощо. Отже, досвід 

студіювання спадщини німецьких філософів дав поштовх розвитку 

філософсько-антропологічної проблематики.  

Порушуючи питання про засади науки про людину, В. І. Шинкарук 

особливо відзначив антропологію Л. Фойєрбаха, завдяки якій 

„просвітительський матеріалізм― дістав свого „найвищого розвитку―, 

наближаючись до „встановлення природовідповідних суспільних 

відносин-пізнання справжньої людської природи― [3;178]. 

Філософська антропологія повинна досліджувати першооснови нашого 

буття, в тому числі і заданість природою. Тому-то мірилом розвитку 

антропології є передовсім „міра пізнання природи―. Утвердження 

німецького філософа не означає зведення „родової сутності― людини 

до природи, оскільки, зазначав В. І. Шинкарук, той неухитно 

обстоював ідею „подвійного життя людини―. Об‘єктом усвідомлення є 

не тільки власна індивідуальність, але й чуже ―Ти―. Слово і мислення 

постають „справжніми функціями роду―, життя індивіда в соціумі. 

Таку ж роль, за Л. Фойєрбахом, відіграють воля та почуття. „Родовою 

сутністю людини є ―трійця―: розум, воля й почуття. Причому почуття 

Фойєрбах розглядав […] як людські прихильності, як любов у її 

найширшому значенні―, „вважав найглибшим єством людини, тим, що 

зумовлює її ставлення до певних предметів (предметів любові) як до 

святинь― [3;180]. 

В. І. Шинкарук раз-у-раз відзначав ті місця Фойєрбахових текстів, 

котрі здатні були поглибити аргументацію власних доведень. 

Позитивно оцінив виведення із почуттів визначальної спонуки до 

спілкування й суспільного життя. Коли щось захоплює людське серце, 

тоді і рух історії захоплює самі основи буття. Через це історія людства 

як історія самопізнання родової сутності виявляється історією зміни 

релігій („серце сутність релігії― [4;108]). Хід фойєрбахської думки, 



 Загальноукраїнська конференція: «Дві постнекласичні        

 10 

                                                                         

вважав В. І. Шинкарук, розриває „вузькі рамки розгляду людини як 

суто природної істоти―, спрямовує увагу в соціокультурну площину 

пізнання її життєдіяльності. „Людина не є породженням людини, а 

продукт культури, історії― [4; 266].  

Безперечно, антропологія Л. Фойєрбаха надавала „своєрідний кут 

зору― марксовій теорії, оскільки вдало пояснювала „ту складову в 

―досвіді життєдіяльності―, яка виступає конституентом предметної дії, 

будучи прихованою самою дією― [5; 32]. Людська життєдіяльність вже 

не видавалась тільки фактом „діалектики продуктивних сил і 

виробничих відносин―, але й почуттів до сенсобуттєвих речей (любов 

до батьків тощо). Стають більш усвідомленими цінності всебічного 

буття та неприпустимість ставлення до людини як до ―людського 

фактору―, яке, прямо скажемо, культивує однобічний розвиток. З 

огляду на це, В. І. Шинкарук стверджує, що антропологія 

Л. Фойєрбаха гуманізує методологічні засади марксистської теорії, 

розширює її завдання, розв‘язання яких і виявляється здатністю 

поєднати „ідею ―надприродної― духовної сутності людини з її 

природними основами у феноменах життя й космосу― [3; 206]. В цій 

здатності вбачають неод‘ємну ознаку появи серед наукових дисциплін 

нової — філософської антропології.  

Гуманізує марксистську теорію, на думку В. І. Шинкарука, і 

світоглядний зміст філософії Ф. Ніцше. Кардинальні зміни в розвитку 

різних культур тягнуть із собою „переоцінку цінностей―, пояснення 

тому Ф. Ніцше знаходить у „волі до влади―. Онтологічний зміст цієї 

категорії дозволяв тлумачити сутність людини в її соціокультурному 

бутті, наприклад, як досвід „володіння собою― або цілепокладання. Не 

складно зрозуміти, що саме топос життя (у смисловому сенсі, 

вказаному в Ф. Ніцше) найкраше символізує єдність ―надприродної― 

духовної сутності людини з її природними основами, стає джерелом 

нового натхнення марксистських інтерпретацій (правда, ще в контексті 

завдань „практики комуністичного будівництва―). Безперечно, людина 

досягає (―виборює―) те, що становить для неї смисл і доцільність, 

тобто є цінністю. „Історія присутня в людській життєдіяльності не 

тільки фактом домінування певних соціальних відносин, що мають 

місце тут і тепер, але й завдяки тому, що люди як мислячі істоти 

співвідносять себе з минулим і майбутнім, з фактичністю і 

необоротністю одного, і з проективністю іншого― [5; 33-34]. 

Концепт ―надлюдини― Ф. Ніцше, попри перебільшування ролі 

вольового начала (що відзначає В. І. Шинкарук) — волюнтаризм, але 

критично переосмислений здатен гуманізувати марксизм. „Не 

людство, а надлюдина є мета!― Як новатор, надлюдина уповні володіє 
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всім своїм єством та життєвими виявами. За В. І. Шинкаруком, і 

філософські основи фрейдизму, розгорнуті у річищі діяльнісного 

підходу (лібідо як сутнісний чинник творчості), — відіграють 

гуманізуючу роль. Відзначаючи внесок З. Фрейда у дослідження 

підсвідомого, він показав і вузькість його уявлень. В. І. Шинкарук 

доводив ідею урівноваженості принципу вдоволення із принципом 

реальності, адже це умова душевного здоров‘я і „цивілізованості―. Він 

популяризує й інші найвпливовіші концепції (А. Гелена тощо). В 

антропології західна думка, і справді, мала переваги перед радянським 

марксизмом, гуманістика котрого була побільшості абстрактно-

декларативною. 

В. І. Шинкарук, як він зізнавався, щоби виправити ―викривлення―, 

досліджував „щобільше з врахуванням того аспекту цих проблем, який 

був співзвучний екзистенціалізмові― [3; 203], — у стосунку до буття 

індивідуальної особистості. Через що його аналіз учень про людину 

сфокусовано на пошук засад, здатних якнайдокладніше обґрунтувати 

значення духовних начал людського буття одиниці, щодо яких і був 

утворився в певному сенсі ―вакуум― (концепт homo ekonomikus). 

Принцип світоглядного універсалізму, якого він дотримувався, 

скеровував до пояснення комплементарної єдності, а не у ―форматі― 

визначальності антитези (―перевага― дискурсу 1917—1950 рр.). 

Екзистенціальний (персоналістичний) вектор розмислу 

В. І. Шинкарука мав ―вирівняти― ―кривизну― у парадигми, що 

наголошувала на первинності матерії (базису, суспільства) щодо 

свідомості (надбудови, індивідуального буття тощо); розкрити 

„рівнозначущість― реальних й ідеальних чинників людського світу, а 

відтак, і цілісну картину взаємодії природи неперетвореної й 

„олюдненої―, скориставшись засобами науки (поняття тощо) й не-

науки (смисл й т. п.).  

У своїх трактуваннях В. І. Шинкарук застосовує незвичні для 

марксистської науки поняття часу як визначального атрибута 

людського буття. У самодіяльності людині відкривається суттєвість 

теперішнього в її бутті, як свобода. І минуле (проте там людина вже не 

суща) може стати істотним, — і майбутнє (втім тут вона ще не суща). 

„Час існування і час буття — різні часи―, „наше буття, простягаючись 

у минуле й майбутнє, реально існує (є буттям як існування) лише 

„тепер―. Ми виходимо з минулого, залишивши за собою „сліди― своєї 

діяльності―, опредметнене теперішнє, що стало минулим; входимо в 

теперішнє, маючи в самому собі своє минуле як переживання. 

Предметами переживань є події в нашому житті, що „в‘яжуть― часи 

нашого життя в наше буття в світі. Часто-густо часи нашого життя є 
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лише часами очікування. Вони випадають із нашого буття, яке ми 

несемо в своїх переживаннях з теперішнього в майбутнє. Майбутнє — 

не просто те, що ще не існує. Воно є, має бути в теперішньому, в 

„обріях― світу нашого буття, в постійних проекціях цього буття в 

майбутнє, в переживаннях останнього як теперішнього― [3; 205]. У 

вимірах часу людського буття він визначав і поняття „екзистенція― 

(„це ми (я, ти, ми) в своєму бутті і небутті в минулому, бутті й небутті 

в теперішньому і бутті і небутті в майбутньому, у всіх буваннях разом 

і в кожному зокрема, в трансценденціях з кожного з них і з усіх їх як 

таких (трансценденція у вічне, позачасове)― [там само]). З цих засад 

філософія постає феноменологією людського буття, виходила за 

існуючі (до 1960-х рр.) межі ―думання―.  

Взаємодія реальностей, на думку вченого, у людському бутті 

репрезентується через наші переживання події (реальної, уявної) як 

реально сущої. „З позиції теперішнього буття ми оглядаємо минуле і 

лише з цих позицій бачимо можливості, реалізовані й 

втрачені― [3; 205], проектуємо буття в майбутнє як мрію, надію тощо. 

Пояснити яким має бути дійсне буття, щоби ми були здатні відповідно 

до свого розуміння його як належного змінити реально суще 

(соціально-культурний окіл тощо) — було завданням першорядним, 

зважаючи на радянську практику „будівництва нового світу― за 

комуністичним ідеалом. Через те поняття „ідеальне― вивчають у різних 

ракурсах: як „атрибутивність цілепокладання― (О. Яценко), як 

суб‘єктивний чинник технологічного та природного буття 

(М. Тарасенко), як „суспільністність відношення― людини до світу 

(В. Іванов), як екзистенційне трансцендування в „істинно суще― 

(свобода) (В. Шинкарук) тощо.  

Марксистське розуміння того як людська свідомість здатна 

визначити засоби досягнення ідеалу, передбачити майбутні події тощо 

стає переконливішим завдяки екзистенціальному дискурсу, адже 

гуманістичний зміст теорії К. Маркса з відомих причин [6] якраз і 

вводив дослідження у річище феноменології людського буття, 

орієнтуючи цінувати унікальність існування, у свою чергу звучав в 

унісон із традицією української філософії (у своїй прикметності 

„бароково-кордологічна―). Багато зробив В. І. Шинкарук і для 

відродження прадавніх підвалин вітчизняного філософування — 

―екзистенційно-гуманістичну ментальність― (І. В. Бичко). Йдеться про 

філософсько-релігійне вчення Г. Сковороди (самопізнання як 

богопізнання), М. Бердяєва (людське як абсолютно свобідна творча 

особистість) й ін., вивчення яких розширило тематику (проблема 

духовності).  
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Духовність у різних формоутвореннях виступає то як субстанція, то 

як суб‘єкт суспільного життя. У світлі подібних міркувань і процес 

становлення нової людини більше не видається лише результатом 

засвоєння набутої людством культури виробництва або наслідком 

―досконалої― дії певних соціально-політичних інституцій; визнається 

за неодмінну умову духовні рушії людської життєдіяльності. Про 

―сердечність― як найвище моральне почуття, любов до ближнього, 

поривання до добра тощо багато писав В. І. Шинкарук у 70-80-х рр. 

(ще було доволі ризикованою справою через можливі „оргвисновки― за 

некритичне запозичення „буржуазних― ідей і т. п.). Діяльнісна 

проблематика вже меншою мірою прив‘язана до фаталізму 

„всезагальних законів історичного процесу―, однак і апелюють до 

комуністичного світогляду, ідеологічно самообмежуючись у такий 

спосіб. Проте утверджують, що для свободи людині потрібна 

мотивація, здатна не просто декларувати мету, але й 

„спредметнювати― її. Водночас завважують, що „заради емансипації 

доцільні утопія і надія, якими варто перейматись, щоб не загрузнути в 

болоті конформізму, споживацтва і безликості― [5; 37].  

Надаючи належне філософсько-релігійним потрактуванням 

проблеми людини (займала у системі „діалектичного та історичного 

матеріалізму― незначне місце), В. І. Шинкарук намагався повернути 

марксизму автентичність, а водночас і привести філософську науку „у 

відповідність― до запитів „постіндустріального―, „інформаційного 

суспільства―, що вимагало надавати визначальну роль проблемам 

філософської антропології та філософії культури, адже негативні 

наслідки НТР можна з повною підставою пов‘язувати з „відчуженням 

духу―, коли влада і багатство стають „еквівалентом― особистісної 

вартості.  

Коментарями до ―Феноменоменології духу― Геґеля, в якій добре 

показано найбільше падіння особистості в світі всевладдя багатства, 

ницих та своєкорисливих інтересів, а загальний дух став всезагальним 

обманом самого себе й інших, просякнуто твори В. І. Шинкарука. 

Категорії „правового стану― суспільства, „благородної― й „ницої― 

свідомості, „переконання―, „зняття― відчуження тощо — вузлові у 

досвіді побудови власного світу ―абсолютної свободи―, котрий має 

становити „абсолютну основу― держави. „Ця сутність є Духом, 

субстанцією, яка в своєму становленні через історичні форми 

культуротворення стає Самосвідомою субстанцією, Духом, котрий 

реалізує свій принцип у суспільному формуванні свобідної людської 

особистості. Методологічні засади гегелівської „філософської 

антропології― — це методологічні засади його ―Феноменоменології 



 Загальноукраїнська конференція: «Дві постнекласичні        

 14 

                                                                         

духу―. Все інше похідне― [3; 192]. І „молодий Маркс― у своїх 

―Економічно-філософських рукописах 1844 року― не без впливу 

геґелівської думки, довів В. І. Шинкарук, поставив своїм теоретичним 

завданням — осмислити сутність праці як „джерела всіх багатств―, як 

„сфери самовідчуження людини―, як „місце в сутнісних ознаках її як 

такої― [там само]. Так само, як і Геґель, він вводить працю до системи 

формотворень людського духу [див. 7; 526-527, 459]. Співставляючи 

антропологічні погляди Геґеля й Маркса, В. І. Шинкарук обґрунтовує 

принципи „реального гуманізму―, які і становлять основу марксизму, 

що було спотворено через „принцип партійності―, „класовості―, 

суспільного (=державного) інтересу (Ленін, Сталін).  

Проте режим Радянської України ще не хотів миритися із 

подібними думками. Тому-то у 70-х існував і нелеґальний 

неомарксистський дискурс (Ю. Бадзя, ін.), як реакція на арешти 

інтелігенції (В. Лісовий, ін.), яка досліджувала життя України й 

українця за часів тоталітаризму, відзначав С. Грабовський. Та 

здоровий глузд підказував — „довелося б воювати й проти самого 

Маркса, позитивним розвитком ідей якого і була філософська основа 

неомарксистської філософії Київської школи― [8; 1179], очолювана 

В. І. Шинкаруком. Загалом українському неомарксизму характерний 

„пафос національної та соціальної рівності та гідності― [9; 96].  

„Марксистський гуманізм― В. І. Шинкарука перегукується із 

вболіваннями відомих українських мислителів (О. Кульчицький й ін.), 

співзвучний з вітчизняною гуманістичною традицією (Г. Сковорода). 

Водночас думка київського філософа рухалась у бік 

постмодерністського [10] розгортання ідей розвитку суспільної й 

індивідуальної свідомості в їх взаємоопосередкуваннях в історичних 

формах культури [3; 185-195]. Зрештою на такому ґрунті проросли 

„паростки― постмодерністської антропології. „Щобільше наближення― 

до екзистенціальної антропології з виразним „персоналістичним 

ухилом―, як оцінив на схилі літ еволюцію своїх поглядів 

В. І. Шинкарук. Один із перших дослідив з підстав екзистенціалізму 

форми культуротворення, що, як визначальні, належать до сукупності 

ознак людського буття [11]. 

Кардинальну зміну духовної культури ХХ ст. він пов‘язує з 

творчістю С. К‘єркеґора (хоча основні твори опубліковано 1843 — 

1850-х рр. й тривалий час залишались маловідомі). Чому С. К‘єркеґор? 

Можливо, тому що в ―постгеґелівський період―, коли формувався 

марксизм та популяризували молодогеґельянство, він „рішуче 

відкинув― систему Гегеля, „протиставляючи ―Абсолютній ідеї― 

християнського Бога, а гегелівському поняттю людини, котра досягає 
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об‘єктивної і абсолютної свободи в суспільстві (―Об‘єктивний дух―) і 

культурі (―Абсолютний дух―), — поняття людини, яка досягає свободи 

в екзистенційному (особистісному) бутті в своїх відношеннях до Бога. 

У зв‘язку з цим К‘єркегор звертається до філософської розробки 

категорій духовного життя особистості (її екзистенції), ставлячи в 

залежність від змісту цих категорій особистісне життя в 

суспільстві― [3; 196-197]. Під впливом антропології С. К‘єркеґора 

В. І. Шинкарук поставив на меті конкретизацію розумінь сутності 

людини; на тлі радянського скепсису щодо ―антропологізму― 

дослідження ―індивідуально-екзистенціальної тотальності― 

розкривається йому у якості досвіду, що спроможний виправити 

однобічності потрактувань буття людини.  

В. І. Шинкаруку імпонувало в С. К‘єркегора і те, що розв‘язував 

проблему співвідношення роду та індивіда діалектично. „Індивід не є 

одним із багатьох, він „в-собі-і-для-себе― і лише через це є буттям для 

інших і для роду―, — коментує, зазначаючи, „отже, історія роду 

(людства) та історія індивіда (у зміні поколінь) становлять 

єдність― [3; 197]. Щодо атомізації індивідів чи-то їх нівеляції у 

суспільстві висновок є красномовний, — ―забороняє― вважати за 

визначальну засаду людського буття й історії людства тільки „родову 

сутність― або „суспільне буття―. Для критики здогматизованого 

марксизму (в усіх різновидах) має вирішальне значення. Адже 

стимулює переосмислення усталених в СРСР ідей з підстав досягнення 

суб‘єктом соціально-культурної цілісності. Крім того, осмислення 

неґативних метаморфоз людського єства, викликане посиленням 

тоталітаризму в країні (й збільшенням несвободи в цілому світі), 

потребувало розуміння людини як „цілісної, апріорі досконалої 

даності―, як подолання відчуженості своїх сутнісних сил. За 

визначеннями аналітиків, щойно вказане і є одне із завдань 

українського неомарксизму [9; 91].  

У даному стосунку твердження С. К‘єркегора — „людина є дух―, 

„дух — це Я―, „Я — відношення, що відносить себе до себе самого― — 

можна вважати смисловим осереддям і у дискурсі київського 

філософа, оскільки і він не міг собі помислити цілісність людини — 

людину як єдність душі і тіла, душевного й тілесного — поза (й без) 

духовного її життя. Дух є тим „синтезом―, де „знімаються― 

протилежності. „Отже, сутнісним у людині є не її душа й тіло, і навіть 

не їх єдність, а дух, який стоїть над тілом і душею, охоплює їх у собі, 

опосередковує, визначає собою людське в них (в душі й тілі). 

К‘єркегор розумів, що ―третє― (―Я―, дух) не можна вивести шляхом 

логічного „знімання― протилежностей (як це робив Гегель), не можна 
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його взагалі раціонально пояснити. Воно „стрибок― у нову якість, який 

науковому поясненню не піддається. Це предмет віри, „чудо―― [3; 199].  

Проте В. І. Шинкарук закликає ставитися до пізнання в його 

протестанських означеннях і біблійних витоках, як до символічних 

форм культури, здатних стати чинниками духовного життя особистості 

(її екзистенції). За ―строго― „християнським― розмислом С. К‘єркеґора 

він завжди простежує далеко нерелігійний зміст („виходить у сферу 

роздумів над ―чистою людяністю―― [3; 198]). До прикладу, через 

широко використане в С. К‘єркегора поняття „першородний гріх― 

(сутність життя Адама) В. І. Шинкарук означує родову сутність, а 

„життя біблійного Авраама― — „чистоту непохитної― людської віри й 

любові. Методологічне значення даного прийому в тому, що у такий 

спосіб формується синтетичний характер світорозуміння, згідно з яким 

нехтувати людську індивідуальність в її неповторній багатомірності 

дедалі стає недоречним, навіть і шкідливим спрощенням, адже 

філософія претендує бути справді гуманістичною (не „абстрактним 

гуманізмом―). В. І. Шинкарук раз-у-раз наголошує на основних 

антропологічних коннотаціях к‘єркеґорового вчення, в яких осмислено 

синтез начал, тобто процес „перебування в постійному становленні―. 

Останнє вкрай важливо, щоби здійснювати комплексно-інтеґративний 

підхід до проблем людини, виявляючи нові аспекти співвідношення 

діяльності і свідомості особистості, її потреб і здібностей тощо.  

Серед них неабияке місце займають самовизначення й т. п. Чи 

вдасться стати (бути) собою? Чи є все, що здійснюється, необхідним, 

чи, навпаки, є реалізацією свободи волі? Відповідь є намаганням 

пояснити наявне буття людини, яка перебуває у становленні між 

вічним і минущим, можливим і дійсним, свободою та обов‘язком. 

Буття як переживання (тривога, туга, жах, ін.), проаналізоване в 

контексті способу самовизначення буття, постає самосвідомим Я, 

здатним долати внутрішній конфлікт та самореалізуватися як істинне 

відношення до життя (відповідність належного і реального). Навряд чи 

це вдається без естетичних, релігійних, етичних складових світогляду. 

В. І. Шинкарук, зокрема, обґрунтував ідею про становлення 

комуністичної праці, що потребує змін у структурі потреб особистості, 

через які принцип „розподілу за потребами― означав би передовсім 

розподіл не предметів споживання, а форм діяльності відповідно до 

здібностей й потреб людини. Творче ставлення до праці, за 

В. І. Шинкаруком, невід‘ємне із всебічним розвитком людини. У 

цьому стосунку він відзначав величезну роль чинників духовності 

(віри тощо).  

„Екзистенціальний кут зору― С. К‘єркеґора привертав увагу до 
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апріорно належних до духовності принципів світовідношення. Даний 

ракурс пізнання дозволяв дослідити „прихований― бік — те, що 

означує себе у відповідних людських відчуттях тощо. За К. Марксом, 

це ідеальне, що конституює чуттєво-предметну дію; за 

С. К‘єркеґором, — щось страхітливе, невизначене, Ніщо. Цікаві 

міркування В. І. Шинкарука і про те як приборкати страхи, про 

відношення свободи і жаху. „Свобода „сковується―, „запаморочується― 

страхом перед відповідальністю (бо ж вона передбачає останню), але 

не може реалізуватись без надання їй моці тим „солодким страхом―, 

який переживається в актах свободи як творчої самореалізації, страхом 

прозріння утаємниченого. Коли цього страху немає чи не вистачає, 

будь-яке скоєння не є актом свободи, а є скоєнням 

звичайного― [3; 201]. Поняття волі як здатності підпорядковувати 

діяльність розумній, соціально прийнятній меті він обґрунтував згідно 

з К‘єркеґоровою ідеєю „синтезу― „миттєвого― й „вічного―. 

Світоглядний ідеал, виявляючи деяку „сродність― із духовним 

почуттям (як-то любов), постає найсуттєвішою ознакою духу, 

осягається у сьогоденні як вічність, майбутнє. Проте, живучи тільки 

скінченним, людина втрачає „силу духу―. Знесилена духовно — губить 

і свою волю. Коли втрачає надію, людська душа стає хворою, впадає у 

відчай.  

У річищі діяльнісного підходу В. І. Шинкарук творчо 

прокоментував категорію „можливість―, якій в С. К‘єркеґора надано 

особливе значення. Коли життя являє собою „вищий ризик― і повну 

безнадійність, людині стають у нагоді лише одні єдині ―ліки― — 

„віра―, яка „божевільно― „б‘ється― за можливе, бо „для Бога все 

можливе―. В добу домінування сцієнтисько-позитивістської парадигми 

К‘єркеґорів висновок: „відчай — це гріх―, спасіння — у вірі в Бога, — 

містив „справжнє відкриття епохального значення― (В. І. Шинкарук). 

Мислитель знаходить чимало ще паралелей, співзвучностей в 

філософії С. К‘єркегора і К. Маркса, що сприймається як повернення 

радянської філософії до ―автентичного― Маркса, як „виразну 

перспективу перерости в нестримне прагнення загальнофілософської 

автентичності. Тим самим випускали на волю ―Джина― 

інакомислення―[2; 66].  

Попри „реабілітацію феномену духовності (у всій його 

багатомірності)― [2; 75], на переконання В. І. Шинкарука, 

вирішальною у здійсненні програми (накресленої у свій час 

М. Шелером) створення філософської антропології залишалася ідея 

суспільно-історичної практики як основи і сфери становлення, 

реалізації та розвитку сутнісних сил людини. Передусім „кризовий 
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стан сутнісних ознак― людини „постіндустріального 

суспільства― [3; 208] потребує ретельного вивчення, — наголошував 

український вчений. Треба сказати, проблеми людської діяльності, 

щодо яких спеціалізувалися у Києві, становили ―ядро― філософської 

антропології (так і не визнана номінально за радянських часів; термін 

―філософська антропологія― обминали або „пов‘язували виключно із 

одноіменним напрямом (течією) в європейській філософії 20-60-х 

років ХХ століття, не помічаючи її як дисципліни, що узаконила свій 

дисциплінарний статус між теоретичною і практичною 

філософією― [5; 34]).  

Діяльнісна сфокусованість антропологічного розмислу органічно 

зростала із „схематичного рівняння марксизму―, котре влучно 

сформульоване в Є. Бистрицького: „Оскільки (соціальною) дійсністю є 

суспільна сутність людини, то все, що людина продукує, є, за 

визначенням, колективним (спів-буттєвим, якщо завгодно) за 

походженням, за своїм дійсним буттям. Саме тому будь-які результати 

людської діяльності за своїм джерелом є продуктами суспільними. 

Індивід має творчу здатність — продукувати значиму людську 

дійсність (споживчі вартості, в т. ч. речі культури та духовні цінності) 

у процесі праці лише тому, що в ньому „спрацьовує― його суспільна 

сутність як втілена у ньому (інтеріоризована) метафізично визначена 

сукуність суспільних відносин — суспільна форма. […] Своєрідне 

резюме людської діяльності― [12; 77]. Про те, що у предметному полі, 

яке розпрацьовували київські вчені, питання про сутність діяльності 

(практики), про людську суттєвість (суб‘єктивне, „життєвий світ― 

тощо) сходяться, — неодноразово наголошено істориками радянської 

філософії. Філософська антропологія як дисципліна марксистської 

теорії „виборювала― собі визнання вже тоді, коли поверталась до 

поняття людського буття, ―забутого― за поняттям матеріального та 

теоретико-пізнавальними формулюваннями через ототожнення законів 

діалектичного мислення із закономірностями існування. Принцип 

світоглядного універсалізму (визначальний у В. І. Шинкарука) 

„здійснював― перетворення філософсько-антропологічних досліджень 

в окрему галузь знання.  

Неабияким досягненням стали дослідження В. Іванова. Концепт 

людини як особливого буття дозволяв дійти сміливого висновку: 

1) через те, що „фізичних слідів поступової тілесно-органічної 

еволюції― людини немає, не можна емпіричними методами осягнути 

природу людини, початок людської історії тощо; критерії людськості 

визначено „позачасово―, сутність людини „мета-, поза-фізична―; 

2) „вчені мусять припускати, що специфіка людини всеосяжна 
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практично, як „момент усталеності― [13; 39], виявлявляється через 

події, дії й т. п.; як „квінтесенція загальнолюдського―, „фокус 

самосвідомості― поколінь, в якому себе осягаємо „всезагальною силою 

творення―, як „суб‘єктивну основу практичної творчості― [13; 40, 59]; 

3) „суспільністність― відношення людини до світу — джерело такої 

творчості ; її „не можна звести до якоїсь духовної субстанції або лише 

до тілесних відносин індивідів, оскільки власну тілесність останні 

завжди залишають при собі―; вона „володіє власним „тілом― у вигляді 

„реальної― колективності, яка постійно відновлюється та 

закріплюється екзотерично, у „предметному бутті 

промисловості―― [13; 68, 85]; й не варто її ототожнювати із сукупністю 

соціальних функцій, оскільки „являє собою діяльність як таку―, що 

робить із нас суб‘єкта світовідношення [13; 87].  

На думку Є. Бистрицького, міркування В. Іванова щодо поняття 

―суспільністність― годні створити теоретико-методологічні засновки 

марксистської антропології, адже обґрунтовують „синтетичні засади 

людського у людини― [12; 81], відтворюють у дискурсі образ 

„негносеологізованого― суб‘єкта, який „знаходиться в центрі багатьох 

предметно-специфічних діяльностей, — у них, а не в якійсь 

абстрактній активності відбувається його дійсне життя. Але разом із 

тим, він не може дозволити собі загубитися у цій багатоманітній череді 

[подій], мусить піднятися над нею, не ототожнюючись із предметами 

діяльності, а лише перебуваючи в них― [13; 136]. „Вперше в рамках 

радянської філософії―, зазначає далі, суб‘єкт постає як суб‘єкт досвіду. 

На противагу знанню досвід є „нерефлексивним― [13; 143], бо у 

витоків — ціле життя й не все можна тут причиново пояснити; є 

„неспростовним―, оскільки практичний, отож „прожитий―, „відчутий―, 

„особистісний―; „здатний узагальнювати у мудрість―, 

смисл [див. 13; 155]. Це означає, що форм наукової раціональності 

недостатньо для того, щоби збагнути відношення „людина—світ―, 

атрибути людської діяльності тощо. Необхідно зважати на вияви 

інтерсуб‘єктивності, на розуміння, на „внутрішню суспільнісність― 

тощо. Таким робом розмисел В. Іванова спрямовує у площину ―дії― 

принципу світоглядного універсалізму так само, як і екзистенціально, 

персоналістично спрямована думка В. І. Шинкарука.  

Отже, спільною рисою праць його є вихід за межі „істматівської― 

інтерпретації проблем завдяки введенню у предмет дослідження 

світоглядно-гуманістичної тематики немарксистської філософії, що 

дозволяло врахувати суттєвість людини в її соціокультурному бутті та 

залучати смисли, з підстав яких діалектична єдність природного та 

історичного, духовного, особистісного й загальнокультурного 
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розкривалась глибше й якнайповніше. Згадане В. І. Шинкарук уважав 

істотною передумовою „гуманізації методологічного інструментарію 

філософування―. Без цього б подальший розвиток філософської 

антропології в межах марксистської теорії не міг бути успішним. 

„Київська філософська школа в цьому відношенні багато в чому 

виявляла змістовну близькість до філософії неомарксизму, яка у 

ХХ ст. стала одним із найпотужніших антитоталітарних духовних 

рухів у світі― [8; 1178] (у Москві, Ростові-на-Дону розпрацьовують 

соціально-культурницьку проблематику).  

З погляду сьогодення, можливо, подібні намагання змінити 

предметні обрії філософування комусь видадуться недостатніми, щоби 

пояснювати плідно перебіг суспільно-культурних подій. Попри 

„обмежене― цитування західної думки тих часів філософи 

„брежнєвської доби― ніби-то ще нездатні були „чинити дійсний 

критичний опір традиційному радянському марксизму―, адже 

знаходилися у ―колі― інерції заскорузлого дискурсу; а це тому, що не 

було з‘ясовано останні засади радянського типу марксизму — 

„марксистська метафізика буття― [12]. Однак в умах вже поселилася 

недовіра, і знаходила відповідну мотивацію й аргументацію (нехай ще 

тільки у приватних розмовах). До прикладу, П. Копнін, як згадує 

П. Йолон, не бачив історичної перспективи в соціалізмі радянського 

ґатунку, багато розмірковував про те, що він не лишав місця для 

свободи особистості та демократії, але без того поступальний 

суспільний розвиток неможливий; проте пов‘язував вихід із ―ситуації― 

з процесами конверґенції соціалізма та капіталізма та  реформою 

партійного життя, що поволі захоплюватиме решту 

суспільства [14; 68]. З огляду на завзятість ідеологічної цензури легше 

було б розробляти логіко-методологічну тематику, оскільки та 

обертала на дослідження ―позалюдської― реальності (не-класова 

й т. п.). Натомість соціальна, культурологічна проблематика давала 

менше шансів, аби посісти ідеологічно ―нейтральну― позицію та 

водночас потребувала „відданості їй (науці — С. В.), сміливості думки, 

коли багато інших вроздріб торгувало смислом― [12; 79]. Отож, 

вважаємо, применшувати досягнення української філософсько-

антропологічної думки не варто — були оригінальними й 

новаторськими, недарма, що з боку влади зазнавали 

утиску [див. 14; 53-70]. Успішність науково-дослідницької діяльності 

Інституту філософії АН УРСР не залишилась не помітною і для 

філософських співтовариств в республіках СРСР (й далеко за його 

межами[15]).  
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Т.Д. Суходуб  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНОГО 

КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА  

(анализ в контексте персоналистского 

подхода)  
 

Развитие общества традиционно рассматривается в контексте 

диалектики  «индивидуального» и «социального». При этом категория 

социального выступает определяющей. Правомерность такого подхода 
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критикуется в школе персонализма. Востребован ли этот опыт социального 

мышления ныне, в условиях глобализма и мультикультурализма? – над этим 

размышляет автор.  

Ключевые слова: индивидуальное, социальное, персона, персонализм, 

мультикультурализм, глобализм.      

 

Социальная реальность определѐнного временного периода в 

развитии обществ – результат всегда сложных (и я бы подчеркнула – 

весьма «тонких» с точки зрения права и нравственности) 

взаимодействий многих составляющих, вне которых 

жизнедеятельность как человека, так и общества выглядит 

проблематичной. Безусловно, в качестве таких составляющих прежде 

всего имеются в виду социальные институты (государства, права, 

науки, религии и др.); политические движения, партии; учитывается 

деятельность (или бездеятельность) профессиональных союзов, 

восприимчивость граждан к определѐнным социально-политическим 

доктринам (их реальное или навязываемое средствами массовой 

информации и политическими технологиями манипуляции сознанием 

господство), а также степень такого, не всегда замечаемого в силу 

своей опосредованности «субъекта» общественных отношений как 

политическая культура (вернее, уровень еѐ развития в конкретном 

сообществе граждан). Однако какие бы «части» социальной 

реальности нас не интересовали, какие бы задачи по уяснению 

специфики взаимоотношений между социальными институтами и 

другими составными общества мы не ставили, в качестве 

методологических установок исследования такого рода предмета 

необходимо принять, по крайней мере, две.  

Первая: в основании анализа социальной реальности лежит 

диалектика индивидуального и социального; игнорирование 

«равнозначности» этих начал порождает социальную деструкцию, 

деспотические формы власти, тоталитарные политические режимы, 

«расцвет» архаического типа мировоззрения и связанных с ним 

разного рода мифологем в качестве «принимаемых» сообществом 

форм социального мышления. Осознание особенностей 

взаимодействия индивидуального и социального
1
 как метафизической 

                                                           
1
 Понятие индивидуального в контексте понимания феномена социального 

(как его основополагающий признак) в традиции социально-философского 

мышления имеет много аспектов, что связано с многозначностью уже самих 

терминов – древнегреческого «πόλίς» (город-государство), лат. – «socialis» 

(общественный), «societas» (социум, социальность, социальное). Социальное 

означает относящееся к общественному строю, шире – надорганической 

реальности, связанной с развитием «второй природы» (т.е. культуры), и к  
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проблемы наметилось ещѐ в первых в западноевропейской философии  

концептуальных постановках вопроса о природе общества. Речь идѐт о 

своеобразной дискуссии по вопросу обустройства государства и 

общественной жизни между Платоном и Аристотелем, запечатлѐнным 

в знаменитых памятниках античной мысли – «Государстве» и 

«Политике»
2
. Эти два подхода, условно говоря – линии Платона и 

                                                                                                                           
исторически существующей форме совместной деятельности людей, и к 

группам людей, классам, стратам, но кроме этого социальное несѐт в себе 

смысл и общего, в соотношении с которым категориально определяется 

индивидуальное.    
2
 «…в государстве и в душе каждого отдельного человека, – 

утверждает Платон, – имеются одни и те же начала, и число их 

одинаково.  Анализируя тексты указанных произведений, можно увидеть, что 

взаимоотношение  индивидуального и социального рассматривалось 

древнегреческими мыслителями в контексте диалектики части и целого, 

множественного и монолитного, единого и разнородного, гомогенного и 

гетерогенного как важнейших начал такого сложного механизма как общество. 

Но понималась значимость этих категориально определяемых начал в 

социальном строительстве мыслителями во многом противоположным 

образом. К примеру, с ориентацией именно на указанные категории 

связывалась проблема устойчивости государственно-политических систем. Но 

если Платон видел основание социальной стабильности в «монолитности» 

государства, «одинаковости» его частей, то Аристотель связывал еѐ со 

множественностью элементов, входящих в состав государства. Иначе говоря, 

Платон, желая процветания государству и замечая: «Сейчас мы лепим в нашем 

воображении государство, как мы полагаем, счастливое, но не в отдельно 

взятой его части, не так, чтобы лишь кое-кто в нѐм был счастлив, но так, чтобы 

оно было счастливо всѐ в целом…» [1, с. 189], тем самым невольно делал всех 

его граждан «государственными» (принадлежащими государству) людьми. 

При этом такое доминирование общего над частным, социального над 

индивидуальным пояснялось одинаковой нацеленностью и человека 

(гражданина) и общества на  культивируемые государством принципы: <…> 

Значит, непременно должно быть и вот что: как и в чѐм сказалась мудрость 

государства, так же точно и в том же самом она проявляется и у частных лиц» 
[там же, с. 215]. Такого рода «мудрость государства» не может принять 

Аристотель уже в силу того, что для него государство всегда по природе своей 

остаѐтся множеством элементов: «Ясно, что государство при постоянно 

усиливающемся единстве перестанет быть государством. Ведь по своей 

природе государство представляется неким множеством. Если же оно 

стремится к единству, то в таком случае из государства образуется семья, а из 

семьи – отдельный человек: семья, как всякий согласится, отличается бόльшим 

единством, нежели государство, а один человек – нежели семья. Таким 

образом, если бы кто-нибудь и оказался в состоянии осуществить это, то всѐ 

же этого не следовало бы делать, так как он тогда уничтожил бы государство. 



 Загальноукраїнська конференція: «Дві постнекласичні        

 25 

                                                                         

Аристотеля – в понимании социальной реальности будут срабатывать 

и в дальнейшем. Действительно, если государство представляет собой 

«единство» входящих в него элементов и не нуждается в их 

различении, принятии разности частей, установлении их особенностей, 

то такому государству нужна идеология, сводящая всѐ многообразие 

бытия, как и концептуальные подходы к его пониманию, к  некоей 

«основополагающей» идее. Причѐм последняя обязательно будет 

претендовать на то, чтобы быть одинаково значимой как для 

отдельных людей, так и для общества (в данном случае – сообщества 

граждан) в целом. Если же государство – не одинаково в частях своих 

(и эта позиция принимается как принцип государственного 

строительства), то формирование социальной реальности закономерно 

будет опираться на иные начала, объединѐнные принципом диалога. 

По сути уже античная мысль наметила эти два «проекта» социально-

государственного строительства. Первый – традиционен для истории, 

второй – имел место в каких-то аспектах, но только, пожалуй, в веке 

ХХI-м намечается определѐнный шанс на его реализацию, условием 

чего является формирование принципиально иной культуры 

социально-политического мышления, нацеленной прежде всего на 

культивирование публичного диалога как главной общественной 

ценности, на консенсус как важнейший инструмент реализации 

политической воли.        

Отсюда, из принципиально разного понимания социальной 

реальности (индивидуальное – функция социального или самоценное 

начало, являющееся первичным основанием социума), вытекает вторая 

методологическая установка исследования. А именно: развитие 

                                                                                                                           
Далее, в состав государства не только входят отдельные многочисленные 

люди, но они ещѐ и различаются между собой по своим качествам (eidei), ведь 

элементы, образующие государство, не могут быть одинаковы» [2, с. 404]. 

Отсюда, согласно Аристотелю, государство представляет собой политическое 

общение объединѐнных в него свободных людей ради достижения блага 

каждого и всех. Можем мы также по тексту работ заметить и то, что Платон 

больше говорит о «природных данных» человека, позволяющих ему благодаря 

этим заложенным природой особенностям создавать определѐнные общности. 

Так, он подчѐркивает, что «… при росте и благоустройстве нашего 

государства надо предоставить всем сословиям возможность иметь свою долю 

в общем процветании соответственно их природным данным» [1, с. 190]. 

Аристотель, как известно, делает акцент на индивидуально-личностных 

(общественных по сути) качествах человека (политическое существо, 

владеющее языком, способное различать справедливое и несправедливое и 

т.д.).  
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социальной реальности (как и еѐ понимание) предполагает два 

«начала»: принципы идеологии и диалогии. Первый принцип 

раскрывает суть философского «модерного» универсализма: если 

истина (тем более социального порядка) всеобща, то она общезначима, 

«единственна», одинакова, значит закономерно претендует, не может 

не претендовать на свою реализацию, совпадение с 

действительностью, тем самым не может не создавать некие отличные 

от реальности, не учитывающие действительного положений дел 

утопические политические проекты. А коль так мы трактуем  

универсальность истины, то вполне понятно, что принимаем и еѐ 

принуждающий характер, тем самым соглашаемся с подчинѐнностью 

людей, образующих некоторое сообщество, великим Идеям и даже 

воспринимаем этот факт как неотъемлемое право власти работать над 

воспитанием «верности» частей (лиц, регионов, отдельных 

социальных институтов) идеологически выверенной установке как 

историческому «закону», то есть, якобы сущности развития, якобы 

необходимости, якобы всеобщности. Закономерно, что в такого рода 

интеллектуальной культуре («модерной», сформированной в 

«нововременную эпоху», но вполне востребованной и ныне) 

ценностное значение приобретают идеи и основанные на них 

«над»личностные «проекты» развития общества, а вот люди со всеми 

их уникальными особенностями, индивидуальными потребностями, 

экзистенциальными ситуациями, со всей своей семейной историей и 

персональной судьбой имеют второстепенное значение. Над 

преодолением именно такого – идеологического – понимания 

универсального работала, если можно так выразиться, вся 

философская культура ХХ века. Очень точно подметила суть 

идеологий и «идеологического разума» Ханна Арендт, определив 

идеологии как «измы», «які на радість своїм прихильникам можуть 

пояснити всі речі і випадки, виводячи їх з єдиного передбачення…» [3, 

с. 522]. Единое в идеологических обществах всегда понимается как 

одинаковое в разных частях своих, но не как единое во множестве и 

разнообразии этих частей. Именно поэтому любая идеология (даже, 

предположим, взявшая на вооружение самую гуманную идею) 

остаѐтся глухой к индивидуальности. Стремясь подогнать отдельное, 

особенное, неповторимое под некое общезначимое, обязательно будет 

унифицировать его.  «Унифицированное» же (якобы всеобщее) начало, 

совпадающее с идеей, закономерно вытесняет, ставит перед собой 

задачу преодолеть «навсегда» всѐ то, что специфично, что 

индивидуально различимо, что принципиально не совпадает с 
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идеологически вводимым  в систему общественных отношений 

стандартом – часть должна совпасть с целым.  

Такого рода тяга к монолитности государства (общества), к 

регулированному властью «единству» частей государства, где 

каждому строго определено своѐ место, к целостности общества, 

понимаемой как совокупность одинакового и т.д. в веке ХХ-м 

прочитывается как предтеча тоталитаризма. Обратим внимание на 

исторические обобщения К.-Р. Поппера: «… я верю: Платон, – пишет 

он, – с глубочайшим социологическим прозрением обнаружил, что его 

современники страдали от жесточайшего социального напряжения и 

что это напряжение своим происхождением обязано социальной 

революции, которая началась одновременно с возникновением 

демократии и индивидуализма. Он преуспел в раскрытии основных 

глубоко укоренѐнных причин их несчастья – социального изменения и 

социальных разногласий – и поставил своей конечной целью борьбу с 

ними. <…> Однако … я считаю, что медико-политическое лечение 

общества, которое рекомендовал Платон, – остановка изменений и 

возврат к племенному духу – было совершенно негодным» [4, с.215]. 

«Чары Платона», как и «чары» других мыслителей, замечает Поппер, 

не могли не привести к формированию идеологии «историцизма», 

смысл которой заключается в следующем: «Если обычный человек 

принимает обстоятельства своей жизни и значение личного опыта в 

обыденной жизни как нечто само собой разумеющееся, то социальный 

философ должен якобы изучать жизнь с некоей высшей точки зрения. 

Он рассматривает индивида как пешку, как не слишком важный 

инструмент общего поступательного движения человечества. И 

обнаруживает, что по-настоящему значительными действующими 

лицами на Сцене истории являются либо Великие нации и их Великие 

вожди, либо Великие классы, либо Великие идеи» [4, с.37-38]. «Законы 

исторического развития» связываются с ними, они якобы 

«предопределяют» судьбу и конкретных людей. Отсюда, из ложно 

понятого принципа историзма (как установки на постоянные 

изменения общественного мира во времени), который мыслитель 

определяет как «историцизм» и вытекает на практике 

«незначительность» индивидуального, незначимость каждого, 

неопределѐнность перспектив отдельных людей, игнорирование 

интересов личности, особенно в эпоху кардинальных трансформаций 

общества согласно «проектам» в стиле культуры « модерна».   

Понятно, что именно «идеологический разум», принимающий 

в качестве «закона» приоритетность таким образом понимаемого 

«общего» над индивидуальным, рождает на уровне исторической 
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практики ситуации неограниченной власти «абстракций» над 

многоцветьем человеческого бытия. Причѐм, не столь уж и важно, на 

какие именно идеи делается ставка: социализма, демократии, нации ли 

– в отсутствие культуры диалога как нормы общественного бытия все 

идеи могут приобретать «статус» идеологем, на практике чаще всего 

(ибо легче добиться результата) связанных с радикализмом как 

политической доктриной. Решимость, с которой сторонники последней 

отстаивают свои взгляды (как единственно правильный вариант 

преобразований, отличающийся якобы последовательной 

«принципиальностью» позиции, а на деле – фанатизмом и 

неспособностью к конструктивному диалогу) заканчивается, как 

показывает опыт ХХ века, установлением политического режима, 

название которого – тоталитаризм. Главная опасность такого 

политического обустройства – пренебрежение «индивидуальным» как 

важнейшим основанием общественной жизнедеятельности. Понятно, 

что «запуганное» индивидуальное – по сути потеря 

«гражданственности» (важнейшего качества людей, объединѐнных в 

сообщество), а вне гражданского измерения социально-политического 

бытия цивилизованное государство (опирающееся на институт прав 

человека) невозможно. Именно об этой ситуации, как представляется, 

говорит Х. Арендт, замечая, что «… тоталітаризм винайшов засоби 

панування над людьми й залякування їх з ізсередини» [3, с.375]. 

Итак, ещѐ раз повторим: делает «идеи» идеологиями (а не 

идеалами) не столь их содержание, сколь форма их «внедрения» – идея 

должна пониматься всеобъемлюще, быть «обще»значимой. В истории 

ХХ в. идеологизация жизни, социальных действий закономерно 

приводила (да и приводит) к омертвлению или даже разрушению тех 

культурных начал, которые не вписываются в господствующие в 

обществе идеи, становящиеся «правилами» жизни. Отсюда 

предупреждение философа:  «Обережність у ставленні до 

загальноприйнятих думок, які претендують на пояснення цілої течії 

історії, особливо важлива для історика нових часів: минуле сторіччя 

створило силу-силенну ідеологій, що претендують на роль ключів до 

історії, а насправді є лише відчайдушними способами уникнути 

відповідальності» [3, с.43]. Идеи «обще»принятые позволяют 

прятаться индивиду за неопределѐнно-личностное, силу социальную, 

за действие (якобы «коллективное», из которого лично он 

«исключается» и, следовательно, за него не отвечает). Подмечает 

Арендт и ещѐ одну, весьма характерную для современной истории 

закономерность: недемократические или псевдодемократические 

режимы склонны отождествлять «истину», «добро» и «пользу». Это 
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позволяет оправдывать практически любую идеологическую 

конструкцию: «Злочини проти прав людини, що стали особливістю 

тоталітарних режимів, завжди можна виправдати під тим приводом, 

що правильне, рівнозначне доброму і корисному, для цілого, яке слід 

відрізняти від його частин (гасло Гітлера «правильне те, що добре для 

німецького народу» – це тільки вульгаризована форма концепції права, 

яку можна знайти всюди, і яка не діятиме на практиці лише доти, доки 

цьому перешкоджають усе ще чинні в конституціях давніші традиції)» 

[3, с.349]. Вот почему, на наш взгляд, единственно возможной 

«идеологией» современных государств может быть только их 

Конституция.     

Вопреки указанной тенденции, культура философского 

мышления (особенно во второй половине ХХ века) утверждает иной 

принцип в качестве основополагающего начала общественного бытия 

– диалогии. Разработка этой позиции начата была ещѐ Ф.М. 

Достоевским, выступившим одним из первых мыслителей XIX в. 

против, говоря его словами, «всемства» идей. Позже философию 

диалога как направление философских изысканий активно будут 

разрабатывать М.М. Бахтин, М. Бубер, О.-Ф. Больнов, К. Ясперс, Г. 

Марсель, Ф. Розенцвейг, К.-О. Апель, О. Хѐффе, Э. Левинас и мн. 

другие
3
. Но нам в контексте заявленной темы хотелось бы обратить 

прежде всего внимание на подходы, менее популярные в современной 

философской мысли, но весьма важные в силу своей особой 

восприимчивости к указанным методологическим позициям. Речь идѐт 

о направлении персонализма. Персоналистский взгляд на человека, 

общество, историю может оказаться весьма продуктивным в плане 

решения проблем, связанных с историческими вызовами 

современности. Что касается последних, то речь идѐт прежде всего о 

                                                           
3
 Позиции развиваются самые разные: так, если для М. Бубера диалог 

представляет собой «взаимное действие», то М. Бахтин, Г.-Г. Гадамер толкуют 

эту систему взаимоотношений в контексте герменевтического понимания 

Другого через текст или культуру. Иной смысл диалога у Э. Гуссерля, М. 

Хайдеггера, для которых диалог – измерение бытия, основополагающий 

принцип сосуществования с Другим, выступающим в качестве «alter ego». 

Особое, пожалуй, место в «привитии» современной цивилизации «культуры 

диалога» занимает полисубъектная концепция разума Ю. Хабермаса. 

Интерактивное, коммуникативное действие, проистекающее из необходимости 

людей жить вместе, значит решать важнейшие для развития системы 

взаимоотношений задачи, характеризует «новый» тип рациональности. По 

мнению философа, именно нацеленностью на формирование 

«коммуникативного разума» определяется путь современной цивилизации.  
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специфических условиях, в которых развиваются современные 

общества, а именно: глобализм и мультикультурализм, 

обостряющими, в свою очередь, проблемы индивидуальной и 

коллективной идентичности, трактовки общества, социальной 

реальности, концепты индивидуализма, национализма и другие 

социокультурные проблемы. Глобализм способствует формированию 

некоего однообразия в способах и образе жизни людей; 

мультикультурализм, напротив, культивирует разнообразие в границах 

отдельно взятого общества, региона, благодаря чему социальная 

реальность становится весьма сложной по структуре и функциям, а 

гражданское сообщество соединяет весьма различающихся по 

социально-политическим и духовно-культурным запросам, по 

ментальности людей.  

С одной стороны, как мне представляется, уже со времени 

географических открытий неизвестных для Европы континентов (XVI 

в.) происходит становление «мировой истории», что даѐт возможность 

говорить о глобальном мире, об определѐнной степени целостности 

мира, взаимозависимости его частей. А, с другой стороны, в контексте 

современных реалий, когда происходит доселе невиданное срастание 

обществ, регионов в единую систему цивилизаций, глобализм 

приобретает принципиально иное качество, в силу чего явление это 

трудно оценивать однозначно. Можно говорить о глобализме как 

идеологии, обеспечивающей реализацию интересов определѐнных 

(прежде всего по экономическим и политическим целям 

объединѐнных) групп и стран (против этой тенденции собственно 

направлено движение антиглобалистов), но имеет глобализм и вторую 

сторону: «Глобализм выступает от имени всего мира, как национализм 

когда-то брал на себя  право говорить от имени всего государства. 

Появление глобализма расценивается как эволюционная 

необходимость, как шаг к «космическому сознанию», которое 

осмыслит не только планетарные процессы, но и процессы  

Вселенной» [5, с.533]. Т. о. вопрос об оценке явления, безусловно, 

остаѐтся, хотя в значимости глобализма для развития современных 

обществ вряд ли можно сомневаться. Та же по сути ситуация 

складывается и с мультикультурализмом
4
. Популярная ныне дискуссия 

                                                           
4
 Термин «мультикультура», описывая социокультурную реальность 

конкретных обществ, подчѐркивает прежде всего факт этнического и шире – 

культурного многообразия, а политика мультикультурности предполагает не 

только признание этого многообразия, но ещѐ и «законность требований 

признавать права отдельных групп индивидов» [6, с.15], что предполагает 

отказ от «чистых» (этнических, расовых, религиозных или духовно-
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в отношении краха политики мультикультурализма, возникшая вслед 

за еѐ негативной оценкой Ангелой Меркель, не может отменить 

существующую ситуацию мультикультурности многих современных 

обществ. Другое дело – какая политика в этих условиях будет 

срабатывать позитивно, формировать взаимную ценностную 

восприимчивость у представителей разных традиций в границах одной 

социальной целостности? 

Таким образом, при анализе современного общества нельзя не 

столкнуться с ситуацией: если мы критикуем мультикультурализм, 

значит, отвергаем возможность сложного в культурном отношении 

общества, стремясь к его однородности. Но возможно ли это в 

условиях глобализма? С другой стороны, не приемля негативные 

последствия глобализма, значит ли это, что можно преодолеть уже 

сложившуюся тенденцию мирового развития? Ответ очевиден: 

человечество обречено  в своѐм духовно-культурном и 

цивилизационном развитии на глобализм и мультикультурность; 

другое дело – как в условиях того и другого может развиваться 

общество, как может быть сохранено цивилизационное и духовно-

культурное многообразие регионов. На наш взгляд, становится весьма 

важным  ориентироваться на персоналистский подход к пониманию 

социальной действительности, в политической стратегии стремиться к 

укреплению «индивидуального» начала общественного бытия, к 

культивированию принципа диалога как способа разрешения 

общественных противоречий. Нацеленность на эти социальные 

ценности  может способствовать преодолению господствующей ныне 

«логики» «баррикадного сознания» – кто не с нами, тот против нас. 

Данная политическая установка связана по сути с использованием 

формально-логического закона исключенного третьего, 

предполагающего однозначный выбор – принятие чего-то одного и 

опровержение, отвержение другого, или, напротив, утверждение 

второго и забвение, разрушение первого. Игнорируется по сути тот 

факт, что работает этот закон только в сфере понимания форм 

мышления и не применим к социальной реальности. Именно поэтому 

становится важным в понимании системы общественных отношений, 

как точно подмечает С.Б. Крымский, брать во внимание тот факт, что 

«… в современном обществе перестаѐт действовать, в социальном 

смысле, «закон исключѐнного третьего», то есть принцип «или-или», 

когда человек занимает одну из противоположных позиций. И притом 

таким образом, что «третьего» не дано. В нормальных условиях 

                                                                                                                           
культурных) форм и выстраивание политической деятельности с ориентацией 

на сложность, неоднородность обществ.  
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существования общества Бог не играет с людьми в шахматы (чѐрное и 

белое). Между чѐрным и белым есть определѐнные фазы переходов; 

есть связующие звенья, которые необходимо использовать с целью 

консенсуса, договорѐнностей» [7, с.18].  

Иначе говоря, диалектика индивидуального и социального 

приобретает в современной истории (в качестве идеала политического 

мышления) диалоговое и персоналистическое измерения. Всѐ 

увеличивающаяся степень структурной усложнѐнности как мира в 

целом, так и отдельных обществ требует формирования особой 

интеллектуальной традиции – культуры диалога, так как важнейшей 

социальной задачей становится проблема – как людям, разделѐнным 

цивилизациями, границами, традициями, личными интересами, 

научиться жить вместе. При этом сохранить свою индивидуальную и 

коллективную (историей выработанную) неповторимость, но без 

унификации всего иного, невписывающегося, «самостного». Два пути: 

или выстраивать взаимоуважительный диалог, давая право всему 

инаковому на собственную идентичность, или, используя силу, 

подавлять его, принуждая непохожих, образно говоря, к своей «вере». 

Второй путь – «повторение» неусвоенного исторического урока, 

демонстрирующего отсутствие в обществе «прививки» против 

тоталитаризма. Первый же путь (как реализация нового варианта 

социального развития) возможен, но условием его есть 

культивирование в качестве важнейшей общественной ценности 

«индивидуального» начала, стороной (функцией, частью) которого 

будет социальное (если говорить в целом, то именно эту позицию внѐс 

в социальное мышление персонализм). 

Установка на культуру диалога связана с иным пониманием 

задач социальной философии, которая должна быть ориентирована не 

только на анализ состояния традиционных социальных институтов, но 

и на смыслы духовно-культурного бытия людей. Так, «социальная 

философия, – как пишет К.С. Пигров, – высвечивает и фиксирует тот 

факт, что философия, как и все формы бытия духа вообще, есть 

результат коммуникации» [8, с.16], что «постижение возникает в 

коммуникации с Другим. Субъект появляется на основании ответа 

Другого. <…> Именно по причине своей нацеленности на выяснение 

предельных оснований бытия социальная философия мыслит не 

только о собственно социальном, но и о межличностном. 

Межличностное служит моделью для осмысления социального – и, 

наоборот, социальное выступает как модель для осмысления 

межличностного» [там же, с.17]. На основания современной 

философии, связанные с коммуникативным измерением бытия, 
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указывает и В.М. Межуев, по мнению которого, «открывается новое 

поприще – не столько познания мира в его единстве и целостности, 

которое целиком оказалось в ведении науки, сколько организации 

пространства межчеловеческого диалога и общения» [9, с.19]. 

Альтернативным этому, конечно, может быть только принцип 

монологизма, главный недостаток которого – отчуждение от Другого, 

а нередко – и игнорирование его присутствия в «жизненном мире», 

пренебрежение к его убеждениям и мировоззренческой позиции. На 

отмеченную особенность социальной философии в своѐ время 

обращал внимание и М.К. Мамардашвили. Его знаменитые 

«Вильнюсские лекции по социальной философии» прочитаны в июле 

1981 г. [см.: 10]. В тогдашних рассуждениях философа можно 

усмотреть связь социальной философии не столь с 

институциональной, сколь с личностно-индивидуальной стороной 

общественной жизнедеятельности. «Фактически в том, – читаем в 

текстах лекций Мамардашвили, –  что мы называем социальной 

философией, еѐ предметом, мы имеем дело всегда и прежде всего с 

человеческим феноменом, то есть фактически с нашей реальной 

жизнью, как мы еѐ испытываем не тогда, когда мы думаем о ней в 

терминах существующих теорий и существующих институций, 

которые имеют свои теории, а тогда, когда мы думаем о ней в 

терминах нашей собственной жизни, еѐ проблем, которые все в целом 

можно обозначить одним словом – оно потом поведѐт меня к 

метафизике – «собирание». Ведь в нашей жизни мы прежде всего этим 

и занимаемся: мы или собираем свою жизнь в какое-то осмысленное 

для нас целое, или чувствуем, что она теряется кусками, уходит куда-

то, в какие-то ответвления, над которыми мы не имеем контроля, 

власти, которые ускользают от нашего внимания, сознания и от нашей 

воли, и последствия» [10, с.9-10]. О том, какими трагическими могут 

быть последствия «утери» индивидуального, собственно 

человеческого начала общественного бытия, то есть разворачивание 

«превращѐнной формы» взаимодействия индивидуального и 

социального (с акцентом на ложно, вне индивидуального измерения, 

понятое социальное) размышляет Ж. Семлен. «В конфликтной 

ситуации, – пишет он, –  перед индивидуумом возникает альтернатива: 

подчиняться или оказывать сопротивление. Выбор этот происходит 

прежде всего в сознании индивида, противник не имеет к нему 

отношения. Избрав покорность, человек склоняется перед врагом, 

перестаѐт существовать как личность, чтобы затем погибнуть 

физически. Страх сковывает его волю, человек пытается укрыться от 

действительности в профессиональной, бытовой сферах, пытается 
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забыть то страшное, что его окружает, отрицает действительность. 

Считая себя независимым, он на самом деле  попадает в ловушку: 

оказывается в полном подчинении у государства, которое «держит» 

индивидуума, шантажируя его социальным статусом, местом работы, 

жилищем, семьѐй. В такой ситуации большинство не думает о 

сопротивлении, стараясь спасти свою жизнь и спокойствие» [11, с.76]. 

Пытаясь переиначить эту ложно сложившуюся в 

общественной истории диалектику индивидуального и социального, 

гармонизировать взаимоотношения личности и общества, заявила о 

себе в начале ХХ века персоналистская философия, имеющая, 

конечно, свою специфику в русской, французской, американской и др. 

школах, но и общую нацеленность – личность представляет собой 

высший смысл развития цивилизации. Как указывает авторитетный 

исследователь этой традиции И.С. Вдовина, «персонализм – 

теистическая тенденция в философии, в которой личность и еѐ 

духовные ценности признаются высшим смыслом земной 

цивилизации. Считается, что термин «персонализм» впервые 

употребил Ф. Шлейермахер в книге: «Речи о религии к образованным 

людям, еѐ презирающим» (1799)» [12, с.222-223]. Безусловно, 

персоналистские концепции рождаются в лоне религиозной 

философии, но их специфичность – в особой трактовке личности и еѐ 

положения в мире, смыслов человеческой деятельности. Как поясняет 

Э. Мунье, персонализм может выступать одновременно и в качестве 

метода, проекта, и в качестве требования. Будучи «проектом», 

персонализм противостоит абстрактным материализму и идеализму, 

ориентируясь на духовный реализм, благодаря которому «человек 

рассматривается во всех его измерениях – материальном, духовном, 

трансцендентном; требование полноты личности, на основе которой 

созидается универсальная история, неотделимо от мысли о 

целостности всего человечества…» [13, с.112]. В методологическом 

плане, преодолевая «догматизм дедуктивистов» и «грубый эмпиризм 

«реалистов», персонализм подчѐркивает творческое призвание 

человека, а творчество, в свою очередь, понимает как путь к 

гармонизации бытия, в том числе и социального. Отсюда делается 

вывод: «Судьба наша заключается в том, чтобы быть в истории и 

творить историю, устремляясь за еѐ пределы, к вечности, где все 

деяния человеческие обретают свой наивысший смысл. <…> К каким 

бы окончательным выводам ни пришла наша философия, смысл 

деятельности всегда будет проясняться лишь в ходе исторических 

событий, еѐ законы определятся, если только свойственная ей 

концепция человека будет непосредственно опираться на анализ 
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исторических условий, от которых, в конечном итоге, зависят наше 

настоящее и наше будущее»  [там же, с.112-113].  

Концепция «эсхатологического персонализма» Н.А. Бердяева 

исходит из двойственности человека, различения в нѐм личности и 

индивида, где последний – вещественен и потому подчинѐн законам 

природы, а вот человек как личность несѐт в себе связь с Абсолютом, 

являясь его подобием и потому способен продолжать его творения: 

«Мир не перестал твориться, он не завершѐн: творение продолжается» 

[14, с.21]. В творчестве, согласно философу, заключается религиозная 

задача человека, но поясняя еѐ, Бердяев подчѐркивает и социальные 

аспекты человеческих деяний, важность социально-исторических 

усилий, которые выказывают себя пока трагично, что проявляется 

прежде всего в несоответствии результатов человеческого творчества 

первоначальному замыслу. Общественные преобразования в новейшей 

истории связаны с революциями, но, как замечает мыслитель, «В этих 

революциях нет подлинной революции духа – они не творческие, 

реакционные, обращѐнные назад, а не вперѐд. Революции 

загипнотизированы влюблѐнной ненавистью к старой жизни, природа 

их психологически реакционная. Революция есть реакция против 

старого, а не творчество нового» [15, с.484]. Для того же, чтобы 

творческое стремление завершалось продуктивными в ценностно-

смысловом аспекте результатами необходим иной человек – свободная 

личность, ибо «лишь свободный творит». Отсюда, по Н.А. Бердяеву, 

«Путь творческой общественности предполагает иное сознание, иное 

направление воли. Творчество созидает нового человека и новый 

космос, новое общение (курсив – Т.С.) человека с человеком и 

человека с космосом. <…> Творческая эпоха в общественности, 

преодолевающая ветхозаветные элементы общественности, должна 

быть освобождена  от призрачной «политики», от призрачных реакций 

и призрачных революций» [там же, с.485]. Но «падший мир» и 

человек, ему соответствующий, не способны на создание «новой 

жизни», потому результаты творчества носят символический, а не 

реалистический характер. В этих условиях персонализм (как 

мировоззрение и путь социального творчества), можно сделать вывод, 

ещѐ не вызрел в духовных пластах человеческой истории. Остаѐтся 

одно: чтобы сохранить себя и преодолеть внешнюю некомфортность 

социальной среды, чтобы не быть ею подавленным и раздавленным, 

человек нацелен на внутреннюю социальность (в себе, но не вовне), от 

внешней же – институциональной и абстрактной для человека 

социальности он отталкивается.  
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Итак, личностная философия как концепт общественного 

развития, ориентир формирования социальной коммуникации 

оказалась невостребованной. Однако, персоналистский подход к 

пониманию смыслов взаимодействия социального и индивидуального 

в жизнедеятельности человека и общества продемонстрировал 

возможный исторический путь человечества, помыслил проект 

«новой» цивилизации, где именно личность станет, как говорил Н.А. 

Бердяев, основой «творческой общественности», а общество как 

«совокупность всех способов взаимодействия и форм объединения 

людей, в которой выражается их всесторонняя зависимость друг от 

друга» [16, с.132] перестанет быть монологичным и идеологичным, 

утверждающим доминирование интересов государственных 

институтов над политической волей граждан, перестанет быть видом 

коммуникации  ложной (вне ориентации на смыслы индивидуально-

личностного развития), в котором человек может «присутствовать» 

лишь в угнетѐнном положении. Таким образом, востребованность 

персонализма в качестве общественного идеала актуализуется. 
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Т.Д. Суходуб. Взаимодействие индивидуального и социального как 

философская проблема (анализ в контексте персоналистского подхода) 

Розвиток суспільства традиційно розглядається в контексті 

діалектики  «індивідуального» та «соціального». При цьому категорія 

соціального виступає визначальною. Правомірність такого підходу 

критикується у школі персоналізму. Чи є потреба в цьому досвіді соціального 

мислення нині, в умовах глобалізму і мультикультуралізму? – над цим 

розмірковує автор.  
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Ключові слова: індивідуальне, соціальне, персона, персоналізм, 

мультикультуралізм, глобалізм.      

 

T.D. Sukhodub. Relationship of “the Individual” and “the Social” as a 

Philosophic Problem (in the Context of Personalism Approach) 

Development of society is traditionally analysed as a dialectics of ―the 

individual‖ and ―the social‖, with the category of ―the social‖ being determining. 

This stance is criticized by Personalism approach. The author poses and discusses 

the issue: is Personalism approach as a type of social thinking needed nowadays 

under conditions of globalism and multiculturalism? 

Key words: the individual, the social, persona, personalism, globalism, 

multiculturalism. 

 

 

 

О.Г. Левченко 

 

РОЗВИТОК  КОНЦЕПЦІЇ ВНУТРІШНЬОЇ      

ФОРМИ ЯК ШЛЯХ  ДО ГЛИБИННОЇ 

СЕМІОТИКИ 
 

Статтю присвячено розгляду концепції внутрішньої форми як шляху 

до глибинної семіотики. Розглядаючи поняття внутрішньої форми слова, 

автор виходить на поняття внутрішньої форми художнього твору як 

онтологічної категорії. Механізм переходу внутрішньої форми твору в 

зовнішню пропонується у теорії формули сюжету. 

Ключові слова: внутрішня форма, зовнішня форма, формула 

сюжету, глибинна семіотика, ідеальний зміст, потенційне, 

актуальне, онтико-онтологічна дуальність. 
 

 

Англійський філософ межі ХVII–XVIII століть Ентоні Ешлі 

Шефстбері свого часу «відкрив очевидне», відкриваючи тим самим 

проблему не на одне століття: змісти безкінечного духу не виявляються 

назовні без конечного індивіда, який надає їм матеріальної 

остаточності. Тож і будь-який закінчений художній вираз – це 

зупинений конкретною людиною і естетично оформлений зміст, 

похідний від того ідеального змісту, який Е.Е. Шефстбері першим 

назвав внутрішньою формою твору. 
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Вочевидь поняття форми він вживав у платонівській традиції 

мислення, тобто в специфічному значенні ідеї (ейдосу), прообразу. 

Саме в цій традиції в естетиці неоплатоніка Плотіна виник і термін 

внутрішня форма, підхоплений неоплатоніками Відродження та 

Нового часу. 

І до сьогодні існує філософська традиція осмислення 

проблеми зовнішніх та внутрішніх форм, хоч і не потужна, зате досить 

неперервна (зацікавленого читача відсилаємо до [1]). 

Оскільки, працюючи в логіці метафізики тотальності ми маємо 

на увазі саме єдність цих форм, тож мусимо відповісти на запитання: 

як стає можливим сам перехід безкінечного, абстрактного й 

вічноплинного (внутрішньої форми) в конечне, конкретне й одиничне 

(зовнішню форму)?  

Звернімося до двох постатей кінця ХІХ ст., які, на наш погляд, 

першими підійшли до постановки проблеми єдності внутрішнього і 

зовнішнього у тому ракурсі, в якому вона видається найактуальнішою 

сьогодні й які тією чи іншою мірою пов‘язані з вітчизняної 

філософською традицією. Це Олександр Потебня та Ґустав Шпет.    

Справді революційною, на думку автора, й недооціненою в 

тогочасному науковому контексті видається ідея українського 

лінгвіста О. Потебні про зовнішню і внутрішню форму слова, 

сформульовану 1862 року [2] на основі ідей Вільгельма Гумбольдта 

щодо зовнішніх і внутрішніх форм мови. Вона одразу була 

потрактована і продовжує переважно трактуватись академічною 

наукою у рамках пошуків психологічної школи лінгвістики, зокрема, 

Генріха Штейнталя. Зауваження Олексія Лосєва щодо конструктивно-

феноменологічного, а не психологічного спрямування пошуків О. 

Потебні [3] не змінило загального підходу, хоча й підтримало окремі 

пошуки в царині з‘ясування сутності його теорії. Виходячи з тієї ж 

платонівської традиції, зовнішню форму слова О. Потебня пов‘язує не, 

як би це мало бути за логікою сучасного мислення, з морфологією, 

тобто будовою, а із семантикою, змістом. Цей зміст він називає 

суб‘єктивним, тому що той виникає в мовленнєвому процесі, тобто 

вкладається у слово конкретною людиною у конкретній ситуації. Це і є 

зовнішня форма. Об‘єктивне ж значення слова (внутрішня форма) 

містить усі можливі варіанти значень суб‘єктивних і визначається 

етимологією.   

Фактично об‗єктивне значення в процесі функціонування 

виступає породжуючою субстанцією для низки значень суб‘єктивних 

завдяки особливостям закладеного в ньому своєрідного семантичного 

ядра («образ стола может иметь много признаков, но слово стол 
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значить только постланное (корень стл тот же, что в глаголе стлать) 

и потому оно может обозначать всякие столы, независимо от их 

формы, величины и материала» [2, 97]. При цьому, що важливо 

підкреслити, повноцінне слово завжди одночасно існує як у зовнішній, 

так і у внутрішній формі, тому що саме завдяки такій єдності воно 

може виступати засобом розуміння, уможливлює та зумовлює 

органічне функціонування цих форм у мовленні: «…мы понимаем 

сказанное другим слово сильный, то есть признаем тождество 

внутренней формы этого слова в нас самих и в говорящем» [2, 123]. 

Тобто внутрішня форма виступає своєрідним середовищем-

субстанцією породження слова, спільним для всіх носіїв мови, а слово 

у своїй цілісності є органічною єдністю цієї сформованої за 

своєрідними – внутрішніми – законами субстанції та конкретної 

форми, якої вона набирає в акті мовлення. Таким чином, слово 

водночас є породженням певної субстанції, яка містить потенцію до 

його творення, й оформленням цієї субстанції конкретною 

мовленнєвою ситуацією. 

Пізніше в рамках семіотики, коли словесний знак розділиться 

на означник («образ звукоряду») і означуване («образ речі, який 

народжується в думці й співвідноситься з іншими такими самими 

образами» [4, 52]), її «батько» Фердінанд де Соссюр для ілюстрації 

єдності означника і означуваного використає образ аркуша паперу, з 

одного боку якого розміщується означник, а з іншого – означуване [5, 

99]. Вже саме порівняння образів свідчить про різну «геометрію». 

Якщо у Ф. Соссюра все відбувається у площині, хай навіть і 

двосторонній, то О. Потебня говорить про об‘єм, де є зовнішнє і 

внутрішнє, причому останнє має здатність породжувати варіанти 

зовнішнього.   

Варто зробити невеликий відступ і зазначити, що сьогодні 

російська семіотика вже відчула саме цю – «площинну» – обмеженість 

соссюрівської (а так само і пірсівської) традиції. Враховуючи 

напрацювання персонології, філософи висувають ідеї щодо глибокої 

(глибинної) семіотики, однак усі спроби такої семіотики так і 

залишатимуться одиничними й інтуїтивними, поки не будуть 

покладені на системний світогляд, який, з одного боку, відповідатиме 

викликам сьогодення, з іншого ж – органічно вбиратиме в себе ті 

здобутки, які передували таким теоріям і готували ґрунт для них. 

Зрештою, сенс усього нашого екскурсу полягає в тому, аби 

представити такий сучасний філософський світогляд, поява якого 

(зокрема в царині мови та художньої культури) готувалася певною 
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філософською традицією, свого часу недооціненою та перерваною, 

однак, як виявляється, далеко не тупиковою…     

 Ґ. Шпет, намагаючись cтворити суто феноменологічну 

теорію, замінив основоположне широке поняття слово на структуру 

слова, одразу застерігши саме від плаского (яке існує сьогодні завдяки 

західному раціоналізмові) розуміння цього поняття: «Під структурою 

слова розуміється не морфологічна, синтаксична чи стилістична 

побудова, а, навпаки, органічне, вглиб: від того, що чуттєво 

сприймається до формально-ідеального (ейдетичного) предмета, з 

усіма щаблями стосунків, що розміщуються між цими двома 

термінами» [6, 382].  

Окрім того, за визначенням Ґ. Шпета, структура – це така 

побудова, частини якої можуть змінюватися у «розмірі» й навіть у 

якості, але жодна частина не може бути вилучена без руйнування 

цілого. Фактично, під структурою Ґ. Шпет розуміє те, що сьогодні 

називається динамічною цілісністю або тотальністю.  

Виходячи з такого бачення, вчений запропонував дещо 

складніший і логічно вмотивованіший поділ структури слова на 

морфологічні (зовнішні) і онтологічні форми речей, які називаються 

(чисті), та логічні форми, що пов‘язують між собою перші дві й 

виступають як внутрішні щодо обох. Причому внутрішні, логічні 

форми він називає формами «ідеального змісту» [6, 400], тобто такого 

змісту, де потенційно присутні всі можливі варіанти, жоден з яких ще 

не актуалізований.  

Таким чином, Ґ. Шпет розуміє структуру слова як органічну й 

цілісну єдність зовнішнього (онтологічної форми) та внутрішнього 

(«ідеального», «логічного»), яке виступає як інваріант, тобто 

згорнутий ідеальний набір потенційних варіантів зовнішнього.  

Філософ не лише чітко формулює розрізнення актуального й 

потенційного стану елементів, а й стверджує, що члени структури, які 

існують у потенційному стані, завжди присутні у цій структурі. 

Згадаймо, що й О. Потебня, визначаючи сутність форм слова, вказував 

на таку саму своєрідність їхньої природи: зовнішня форма конкретна 

ситуативна і одинична, внутрішня форма – постійна і має потенційну 

здатність до породження усіх зовнішніх форм.  Отже, за природою 

внутрішня форма – це субстанція, здатна до породження певної 

системи зовнішніх форм (О. Потебня) або ж набір потенційних 

варіантів для актуалізації (Ґ Шпет).  

Найсакраментальніша проблема: якщо зовнішні форми 

існують у певній реальності, точніше, засвідчують для індивідуальної 
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людської свідомості становлення певної реальності, то де існують 

внутрішні форми, або ж «форми ідеального змісту»? 

І за О. Потебнею, і за Ґ. Шпетом, ці форми існують в єдиній 

структурі з формами зовнішніми, якщо ці останні, додамо, за своєю 

природою є не симулякрами (клонами) інших зовнішніх форм. І там, 

де є зовнішня форма, природно існує і внутрішня субстанція, що її 

породжує. Так, різноманіття видів рослинного чи тваринного світу 

зумовлюється різноманіттям кодів ДНК, лексичне різноманіття слів 

зумовлюється різноманітністю первісних семантичних ядер.  

Однак, так само як коди ДНК потенційно існують в єдиному 

тілі природи, так первісні семантичні ядра потенційно існують у 

певному ментальному, що історично склався, міжособистісному 

просторі й уможливлюють сам процес вербальної комунікації.  

Актуалізуючись індивідуальною свідомістю в конкретних мовних 

ситуаціях, вони розгортають один із своїх варіантів, який і стає 

зовнішньою формою, і – вже як зовнішня форма – існує у цій самій 

свідомості, зберігаючи зв‘язок із субстанцією, що його породила – 

внутрішньою формою. Візуально поява особистісної зовнішньої 

форми із єдиного простору внутрішніх форм нагадує шелерівське 

бачення людини як часткового й конкретного пориву світової основи. 

Таким чином, і О. Потебня, і Ґ. Шпет допускали, що 

індивідуальна свідомість одночасно, по-перше, має здатність 

утримувати спільне міжособистісне внутрішнє: потенційний стан, що 

містить можливість усіх варіантів, по-друге, актуалізувати один із 

варіантів й, по-третє, утримувати його як актуалізований, 

індивідуальний, зовнішній. 

Вочевидь, обидва філософа підійшли до засадничої проблеми 

не лише людської свідомості, а й людського буття. Хоч і не 

обґрунтована, але чітко позначена ними «стереоскопія» свідомості, 

де у нерозривній єдності виступають зовнішня і внутрішня форми 

як загальне й одиничне, спільне й індивідуальне, актуальне й 

потенційне,  дозволяє побачити глибинними, бо причетними до 

єдиної субстанції, усі феномени людського духу. Те, що М. Шелер 

висловлював на рівні філософської інтуїції, вони 

продемонстрували наочно, аналізуючи природу такого 

антропологічного феномену, як мова.   
Наше завдання полягає в тому, щоб показати це, аналізуючи 

природу театрального твору, описуючи цю природу та механізм 

розгортання зовнішньої форми в традиційних, однак, уточнених з 

огляду на їхню приналежність до зовнішньої чи до внутрішньої форми, 

термінах. На жаль, ідея О. Потебні щодо внутрішньої форми твору 
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довгий час не отримувала розвитку, вочевидь, по-перше, внаслідок 

браку розуміння природи того, що ж саме може бути внутрішньою 

формою художнього твору, по-друге, навіщо взагалі потрібне знання 

про неї.  

Якщо почати з останнього запитання, то прикметно, що до цієї 

ідеї почали звертатися окремі сучасні дослідники, які відчули тупик 

можливостей традиційного текстового аналізу, спрямованого на 

зовнішні форми. Так, текстологи Олександр Камчатнов і Олександр 

Смирнов, шукаючи нових підходів до творчості Антона Чехова, 

спробували, згідно з  припущенням О. Потебні, визначити внутрішню 

форму художнього твору [7]. На їхній погляд, нею є жанр, який (за 

Михайлом Бахтіним) визначається типом взаємин між автором і 

героєм та особливостями художнього простору і часу.  

Іноді внутрішньою формою, за традиціями формалістів, 

називають систему художніх засобів, тобто, фактично, набір 

інструментів, за допомогою яких досягається форма зовнішня.  

Однак усі ці спроби не відповідають самій логіці поділу. 

Жанр, в принципі, можна назвати явищем, що позасвідомо формується 

законами внутрішнього (має свою логічну форму, за Ґ. Шпетом) однак 

він, як певний канон, на рівні слова швидше відповідає поняттю 

граматичної парадигми. Художні ж засоби, власне, інструменти, за 

допомогою яких оформляється певний внутрішній зміст і досягається 

необхідна зовнішня художня форма, аж ніяк не можуть бути тим 

внутрішнім змістом (внутрішньою формою за платоніком О. 

Потебнею), з яких вона виростає.  

Якщо слідувати сутності вчення про зовнішню та внутрішню 

форму структури слова Ґ. Шпета, яка полягає в розрізненні цих форм 

за ознакою актуальне – потенційне, то внутрішньою формою 

художнього твору можна було б назвати суперпозицію можливих 

варіантів його прочитання, які всі разом складають «ідеальний зміст».  

Якщо ж поглянути на внутрішню форму з позицій вчення О. 

Потебні, то увагу слід акцентувати на її особливій здатності виступати 

субстанцією породження змістів певного типу. 

Спробуймо відштовхнутися від поняття внутрішньої форми як 

субстанції породження. Якщо субстанція породження слова 

опановується носіями мови у процесі міжособистісної комунікації, то у 

випадку художнього твору вона насамперед розгортається окремим 

індивідом, автором і лише потім вступає в простір комунікації. Тобто 

автор – це людина, яка має «код доступу» до внутрішнього, буттєвого, 

а також володіє мистецькими засобами його кодування, іншими слова, 

переведення його у зовнішню форму.  
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Але де він віднаходить це буттєве, яке треба розкодувати / 

закодувати? Традиційно джерелом художньої творчості вважається 

внутрішній світ автора. І це не випадково, адже внутрішній світ 

людини споріднений,  або ж одноприродний з внутрішніми формами і 

має властивість їх утримувати.  Автор віднаходить буттєві (потенційні) 

змісти у власному внутрішньому світі. Щодо цього суперечок 

практично не виникає. Виникають вони лише з приводу того, як 

вищезазначені змісти туди потрапляють і що таке внутрішній світ.  

З приводу першого питання існує дві позиції. Одна добре 

відома нам й узагальнена як ленінська теорія відображення: матеріал, 

який проходить творчу обробку у внутрішньому світі автора – це 

враження від світу зовнішнього. Тут нема ніякої таїни, жодних «кодів 

доступу» до ще не вимовленого, неоформленого, неіснуючого. Варто 

лише уважно спостерігати за людьми та подіями, вміти узагальнювати 

побачене та майстерно володіти мистецькими засобами і прийомами. 

Це той тип творчості, який К.Ґ. Юнґ називав екстравертованим і з 

яким, напевне, вичерпно працює традиційна естетика. 

Теоретичні підвалини другої позиції – інтровертованого типу 

творчості – були сформульовані К.Ґ. Юнґом у зв‘язку з теорією 

архетипів колективного позасвідомого. Позасвідоме у К.Ґ. Юнґа 

виступає як спільний для певного людського роду субстрат, на якому 

виростає індивідуальна психіка. 

Вочевидь, К.Ґ. Юнґ засобами аналітичної психології 

здійснював ту саму роботу поєднання внутрішнього й зовнішнього, що 

здійснювали О. Потебня та Ґ. Шпет засобами лінгвістики. Так само, як 

О. Потебня і Ґ. Шпет визначали потенційність як основу природи 

внутрішніх форм, К.Ґ. Юнґ природу колективного позасвідомого 

вбачав у тому, що воно не існує, оскільки є лише можливістю: «… це 

не вроджені уявлення, а вроджені можливості уявлень <…> апріорні 

ідеї, існування яких, проте, не може бути встановлено інакше, ніж 

через досвід їх сприйняття» [8, 282]. А кожен досвід сприйняття, 

додамо, конкретний та індивідуальний. 

Людина може спілкуватися з колективним позасвідомим лише 

у змінених станах свідомості (уві сні, в трансах тощо), однак митець 

здатен «діставати» його змісти через особливі праформи – архетипи: 

«... творчий неспокій веде художника вглиб, поки він не натрапить у 

своєму позасвідомому на той праобраз, який здатен найдієвіше 

компенсувати недолугість та однобічність сучасного духу. Він 

ліпиться до цього образу і, мірою появи з глибин і наближення до 

свідомості, образ змінює свій вигляд, поки не розкриється для 

сприйняття людини сучасності» [8, 282]. 
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Вочевидь архетипи, як первісні форми позасвідомого, мають 

такі самі якості субстратності та потенційності, як і воно, тож і можуть 

вважатися внутрішніми формами щодо тих, уже зовні оформлених 

образів, які здатні розкритися «для сприйняття людини сучасності».  

Однак К.Ґ. Юнґ був переконаний, що його розуміння творчого процесу 

стосується лише психології творчості й не має жодних виходів на 

художній твір як естетичний феномен. 

З позицій постнекласичної антропології, яка доповнює 

поняття внутрішньої форми й виводить його на доступний для 

осмислення рівень, усвідомлення художнього (у нашому випадку – 

драматичного) твору як динамічного розгортання внутрішньої форми 

через систему художніх парадигм, структур та засобів, дозволяє 

уточнити їхній зміст і роль, а також розширити загальнотеоретичні й 

філософські підходи до творчості тих митців, які не ставлять за мету 

доводити внутрішні форми до «сприйняття людини сучасності», а 

прагнуть до їх автентичної передачі, таким чином змушуючи «людину 

сучасності» до більш інтенсивної співтворчості.        

Аби точніше працювати з поняттями внутрішньої і зовнішньої 

форми, насамперед, треба відкинути деякі стереотипи сприйняття. Так, 

певний «обман» мови в опозиції внутрішнє / зовнішнє схиляє нас до 

такої топології, де внутрішнє перебуває  під зовнішнім чи всередині 

нього. Та, як ми переконалися ще з робіт наших видатних лінгвістів, ця 

топологія умовна, а вищезазначену опозицію можна переформулювати 

як потенційне / актуальне, де у потенційного виділено ознаку 

субстратності – здатності виступати спільним для людей певної мови і 

культури. Таким чином, цю опозицію ще можна уточнити як 

потенційне (єдине) / актуальне (одиничне і множинне). Хоча, треба 

визнати, і в такому вигляді опозиція не повністю вияснює природу 

єдності цих понять. 

На думку автора, найпершим відповідь на питання про 

природу зв‘язків внутрішнього як потенційного із актуальним, 

зовнішнім дав фізик Девід Бом, який сформулював ідею вторинності 

очевидного порядку світу як структури речей, які в основі своїй 

зовнішні один щодо одного, щодо неочевидного, внутрішнього, 

згорнутого порядку. Іншими словами, зовнішній «розгорнутий» 

(експлікативний), «явний» порядок виникає з глибшого «згорнутого» 

(імплікативного), «прихованого» порядку. Таким чином, будь-яке 

розгорнуте значення несе в собі код свого розгортання, за допомогою 

якого тільки й можна пояснити глибинну логіку цього значення. 
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Якщо провести паралель з теорією автопоезису (Умберто 

Матурана, Франциско Варела), то цей код та розгорнутий порядок 

співвідносяться як  організація та структура. 

 У наших термінах зовнішньої та внутрішньої форми, 

згорнутий порядок є  внутрішньою (потенційною) формою, яка в 

процесі розгортання отримує широкий набір зовнішніх форм.  

Таким чином, з усього вищесказаного випливає, що, говорячи 

про засадничу єдність зовнішнього і внутрішнього для аналізу 

основних театральних феноменів та самого театру як феномена, ми 

маємо на увазі єдність актуального і потенційного, конкретного і 

абстрактного, очевидного і прихованого, матеріального й ідеального, 

а в ширшому сенсі – онтологічного й онтичного.  

Аби розглянути закони народження художного тексту, 

розуміючи його як єдність зовнішньої та внутрішньої форм, необхідна 

відповідна методологія. Методологія розгляду такої цілісності 

передбачає світогляд, який виходить із розуміння єдності зовнішнього 

та внутрішнього як фундаментального закону світобудови.  

Саме такий підхід знаходимо у метафізиці тотальності, 

зокрема у засадничому принципі онтико-онтологічної дуальності, де 

сфера внутрішнього асоціюється з онтологією, а сфера зовнішнього – з 

онтикою. Виходячи з цього принципу, В. Кізіма на загально-

філософському рівні знаходить своєрідний підхід до вирішення 

штучної (як це вже бачили на прикладі форми слова О. Потебня та Ґ. 

Шпет) проблеми протиставлення матеріального та ідеального, 

постулюючи, що  Буття володіє триєдністю субстрату, енергії та 

інформації, які мають властивість взаємоперетворюватися. Воно ж 

(Буття)  щодо своїх онтологічних форм виступає як субстанція.  

Існує ще одна проблема, пов‘язана знову ж таки з певним 

топологічним обманом: ми говоримо не лише про внутрішнє як 

внутрішній світ людини («особисте» внутрішнє, яке належить 

людській свідомості), а й внутрішнє як  буття, в яке людина занурена 

(«загальне внутрішнє»). Іншими словами, виходить, що внутрішнє для 

людини існує як усередині (у свідомості), так і ззовні, в бутті, яке є 

самою природою внутрішнього – субстанцією (за В. Кізімою), чи 

згорнутими порядками (за Д. Бомом). Плани буття, задіяні у свідому 

діяльність, – це розгорнуті порядки, які створюють зовнішні форми 

людського існування, плани буття, не задіяні у свідому діяльність, – це 

сукупність згорнутих порядків, чим і є, власне, «чисте» буття. Тож 

яким чином може згорнуте, буттєве прямо вступати у взаємини з 

внутрішнім людини?  
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Виходячи з принципу онтико-онтологічної дуальності, Кізіма 

пропонує таку модель людської свідомості, у якій значною мірою 

вирішується проблема співвідношення «загального» і «особистого» 

внутрішнього: у рамках єдиної людської свідомості ми маємо справу з 

двома видами свідомості, що перебувають у стосунках онтико-

онтологічної дуальності. В. Кізіма називає їх свідомість-1 (С-1) и 

свідомість-2 (С-2) [9, 267–268].  

Таким чином, аби глибинні порядки, пов‘язані зі специфічно-

антропологічною сферою – етикою, естетикою, мораллю, суспільними 

процесами, стали розгорнутими і могли бути свідомо залученими до 

суспільної практики, певні люди мають виконати специфічну роботу. 

Такими людьми є філософи, пророки, що прямо проголошують 

основні заповіді людського життя, та митці, які теж працюють на рівні 

глибинних порядків. 

Однак чи повинен твір мистецтва відтворювати властиву 

людині матрицю відновлення сизигії у певній онтико-онтологічній 

єдності? Іншими словами, чи зумовлюється рух художнього матеріалу 

в рамках якогось твору певною, відчутою автором невідповідністю 

між внутрішнім світом та світом зовнішнім? А відтак, чи має сам 

художній твір дуальноцілісну (зовнішньо-внутрішню) структуру? 

Сама по собі думка про єдність у творі внутрішнього та 

зовнішнього далеко не нова, але той логічний її розвиток, який 

випливає із світоглядної системи метафізики тотальності, не лише 

дозволяє, а й змушує переглянути основні структурні поняття 

традиційної естетики художньої творчості, які вже ніби втратили своє 

значення, або ж це значення стало настільки розмитим, що зник сенс у 

самих термінах. Насамперед, виходячи з категорій зовнішнього і 

внутрішнього, вже доводили, можна дати чіткі й украй необхідні для 

практичної роботи з драматичним твором, та навіть для розуміння 

творів сучасної літератури, розмежування сюжету, фабули і наративу.  

Окрім того, заявлений підхід кардинально змінює поняття 

центрального ядра драматичного твору, яким традиційно вважається 

конфлікт. Не заперечуючи саме існування конфлікту в традиційному 

значенні як протистояння, зіткнення «антагоністичних сил драми», 

треба зауважити, що сам по собі він є явищем, уже оформленим 

зовнішнім, незважаючи навіть на поділ конфліктів на зовнішні й 

внутрішні. Виходячи з того, що у драматичному творі існує 

невіддільне від зовнішнього внутрішнє (як на рівні структуруючих 

елементів, так і на рівні подій), ми повинні насамперед звернутися до 

процесу їх взаємоувідповіднювання, не забуваючи, що внутрішнє 

формується і виступає у вигляді умов (conditions). Там, де 
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«будівельним матеріалом» драматичного твору є очевидна людська 

дія, живі взаємини завжди виникають на перетині умов, породжуючи у 

свою чергу нові неявні умови, які породжують нові очевидні дії. Це 

змінює і поглиблює традиційне поняття визначальної рушійної сили 

драматичного конфлікту, як протистояння ідей чи персонажів, а 

натомість у теорії формули сюжету увага переноситься на такий 

атрибут внутрішнього, як згорнутий сюжет, що власне і виступає 

породжуючою субстанцією, внутрішньою формою того чи іншого 

твору, та на ті елементи, які забезпечують його розгортання. 

Не варто забувати, що класичне формулювання конфлікту як 

сутності драматичного твору було дано Аристотелем до нашої ери, 

коли індивідуальна людська свідомість ще не виділилася із буття 

(онтологічне ще майже збігалося з онтичним) й людина тільки 

починала відчувати дисгармонію між непорушним порядком світу та 

власною волею.  

 У наш час актуальною для мистецтва має стати інша засада: 

очевидне, онтичне, якщо воно не є симулякром, завжди має 

породжуючий онтологічний вимір. Відтак без моделі, яка б 

демонструвала вплив онтологічних «зсувів» на розвиток, наприклад, 

сценічних подій, які можуть виглядати, а можуть і не виглядати як 

конфлікт, ми не збудуємо постнекласичне бачення театрального твору.  

Таку модель було продемонстровано в статтях, присвячених 

теорії формули сюжету Віри Фомічової, філософсько-теоретична 

концепція якої розроблялася спільно з автором [10]. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению концепции 

внутренней формы как пути к глубинной семиотике. Рассматривая понятие 

внутренней формы слова, автор выходит на понятие внутренней формы 

художественного произведения. Механизм перехода внутренней формы 

произведения во внешнюю предлагается в теории формулы сюжета. 

Ключевые слова: внутренняя форма, внешняя форма, 

формула сюжета, глубинная семиотика, идеальное содержание, 

потенциальное, актуальное, онтико-онтологическая дуальность. 
 

Summary. The article deals with the concept of the internal form as a 

way to a deep semiotics. Considering the concept of internal forms of the word, 

the author comes to the concept of internal form of a piece of art. Transition 

mechanism from internal to the external form of a piece of art is exposed in the 

theory of the formula plot. 

Key words: internal form, external form, plot formula, deep 

semiotics, potential, actual, ontico-ontological duality.  

 

А.Ю.Микитинец  

 

ТРАНСГРЕССИВНЫЕ КУЛЬТУРНО-

АНТРОПОЛОГИЧЕЧСКИЕ МОДЕЛИ 

 
Аннотация. В статье раскрываются особенности применения 

трансгрессивного подхода к изучению современной культуры и человека. 

Автор предполагает, что модели, возникающие в результате его реализации, 

могут быть оптимальным образом вписаны в рамки современных 

гуманитарных исследований. 

Ключевые слова: трансгрессия, человек, культура. 
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Актуальность данного исследования связана с комплексом 

теоретико-методологических проблем культурной антропологии. 

Устоявшиеся к настоящему времени способы изучения и вытекающие 

из них модели перестают работать в силу изменений, не имеющих 

прецедента. Причудливые культурные «кентавры», образующиеся на 

месте того, что полсотни лет назад было принципиально 

традиционным и консервативным, молниеносно усиливающаяся 

коммуникация, колоссальный информационный обмен и т.п., создают 

многообразие затруднений и интеллектуальных тупиков. Динамика 

развития современной гуманитарной мысли указывает на 

недостаточность одно-однозначных способов исследования культуры, 

не являющейся застывшей в рамках одной конфигурации (А. Кребер), 

что обнаруживается в ломке традиции и иных перманентных 

трансформациях, связанных с имеющимися глобальными 

цивилизационными процессами. Наличествующая постнеклассическая 

эпистемологическая ситуация обязывает ученого искать 

инструментарий, соответствующий сложности объекта и процессов, в 

которые он включен. Среди методологического арсенала хотелось бы 

выделить подход, получивший название трансгрессивный, который в 

данном исследовании будет ассоциирован с типом культурной и 

философской антропологии, ранее названным постграничным 

(подробнее см.: [3]). 

Обращая внимание на понятие трансгрессии (лат. trans – 

сквозь; через, за; и gressus – приближаться, переходить, нападать), с 

необходимостью отметим, что оно, по нашему мнению, выступает в 

качестве наиболее яркой манифестации методологической установки 

постграничного типа антропологии и выражается в постоянных 

попытках вторжения в те сферы человеческого, которые принято 

считать либо принципиально непознаваемыми, либо «запретными» в 

силу различных табу (религиозных, моральных и др.). В некотором 

смысле, трансгрессивное мышление является нестандартным в силу 

поиска новых топосов для конституирования смыслов: «Любой 

прорыв в познании чего-либо, в раскрытии тайны, всегда связан с 

выходом за границы, с преодолением запрета, – это всегда 

трансгрессия. Трансгрессия – выход за границы собственного Я, 

нарушение запрета, порождаемое нехваткой чего-то очень важного, 

без чего состояние субъекта можно характеризовать как 

травматическое (причем нехватка может переживаться и как состояние 

переполненности). С другой стороны, трансгрессия – это то, с 

помощью чего Закон дает возможность субъекту обнаружить себя» [2]. 

Подчеркнем, что антропологические модели и концепции в рамках 
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данной парадигмы, кроме своего новаторства, отличаются еще и 

определенной сложностью вследствие использования «авторских» 

терминов, либо понятий-«гибридов», эклектически синтезирующих 

разнопорядковые значения. Иными словами, ориентированная на 

трансгрессию постграничная антропология является самым 

эпистемологически «смелым» способом получения (либо созидания) 

знания о человеке и культуре, в отдельных случаях принципиально 

неприемлющая существующие авторитеты и традиции. Такого типа 

философствования придерживается М. Эпштейн, описывая его 

следующим образом: «Философия – это прибавочное мышление [...] В 

этом своеобразие всех философских категорий: они суть не 

отвлеченные, не абстрактные, а потенциальные. И потому нет числа 

философским категориям, нет границы (курсив мой – А.М.) 

философскому словарю и новообразованиям. Каждая вещь может 

выступать как возможность себя, а значит, и как мыслимое свойство 

других вещей. В каждой пылинке есть пылиночность, в каждой капле 

есть капельность, в каждой розе – розовость, в каждом шелесте – 

шелестность. Все это такие же законные философские категории, как 

уже всем известные универсалии типа "субстанции" и "атрибута", 

"истины" и "добра"» [8, с. 128-129]. Продолжая эту мысль следует 

заметить, что возникновение философии, являющееся результатом 

культурного скачка «от мифа к логосу» (К. Ясперс), есть ни что иное 

как акт трансгрессии, ломки картины мира, осязаемых пределов 

мышления. 

По большому счету, трансгрессивность применительно к 

изучению культуры была взята за основу еще представителями 

диффузионизма. Они обратили внимание на наступательное 

стремление любой культуры, после появления в определенном 

регионе, при межкультурном контакте (от экономического до 

военного) простереться на максимально возможное расстояние, 

которое может выходить за изначальные географические рамки. 

Разумеется, диффузионизм – это детище XIX века, со всеми 

вытекающими из этого обстоятельства последствиями, однако, 

подчеркнем, что методологическая идея трансгрессии культуры 

прослеживается уже в этом классическом культурно-

антропологическом направлении.  

Следует также отметить продуктивную идею М. Бахтина, 

утверждавшего, что культура не является устойчивой 

пространственной целостностью: «Внутренней территории у 

культурной области нет: она вся расположена на границах, границы 

проходят повсюду, через каждый момент ее … Каждый культурный 
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акт существенно живет на границах: в этом его серьезность и 

значительность; отвлеченный от границ, он теряет почву, становится 

пустым, заносчивым, вырождается и умирает» [1, с. 25]. 

Действительно, ценность любого культурного артефакта, Своей или 

Чужой культуры осознается в полной мере именно на границе, которая 

может иметь не только географический, политический, этнический и 

т.п., но и ментальный, мировоззренческий характер. Топология 

границы, таким образом, не обязательно зависит от внешних 

атрибутов; зачастую она «самоконституируется» произвольным 

образом, в результате ситуативно появляющихся разнополюсных 

пересечений.  

Принято считать, что сам термин трансгрессия (в 

постмодернистской интерпретации) означает процесс или феномен 

преодоления некоторой непроходимой границы, в первую очередь – 

между возможным и невозможным. Согласно позиции М. Фуко, 

трансгрессия – это жест, который обращен на предел, у М. Бланшо – 

преодоление непреодолимого предела. У Ж. Батая она 

интерпретируется как необходимое возмещение остановки, 

отступления запрета, движение, произошедшее наперекор пережитому 

чувству тревоги, вызываемое: «… желанием, требованием мира более 

глубокого, более богатого и невероятного, требованием, одним 

словом, мира святого. Трансгрессия всегда осуществлялась в 

чрезвычайных формах: таковы формы поэзии, музыки, танца, трагедии 

или живописи» [7]. Ю. Хабермас, анализируя его взгляды, в частности, 

отмечает: «Для Батая, избравшего морально-критический подход, речь 

идет не о глубинных основаниях субъективности, а напротив, о снятии 

ее границ – о форме дистанцирования, отторжения (EntauBerung), 

которое возвращает монадно замкнувшегося в себе субъекта в 

интимность ставшей отчужденной, вышедшей из границ, отрезанной и 

разорванной взаимосвязи жизненных явлений. С этой идеей 

преодоления границ перед Батаем открывается совершенно другая, … 

перспектива: преодолевающая себя субъективность … снова обретает 

спонтанность своих беззаконных побуждений. [...] преодоление границ 

… ее освобождение и обретение ею подлинной суверенности. [6, с. 

226-227].  

Таким образом, трансгрессивность – это отступление от 

установленных правил, попытка выхода либо в сферу невозможного, 

либо того, что до определенного момента считалось таковым. В этом 

отношении трансгрессия может быть понята по аналогии с творческим 

порывом (который во многом действительно схож с ней). Подобный 

подход в решении культурологических и философско-
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антропологических проблем может дать парадоксальные результаты, 

ибо ломает стереотипические линейные стратегии и позволяет найти 

новые познавательные топосы, «белые пятна» в эволюционирующей 

человеческой природе: «В конце концов, – отмечает М. Эпштейн, – все 

границы для того и устанавливаются, чтобы их можно было 

пересекать, то есть генерировать смысловые события и интенсивности 

там, где раньше было лишь однородное, инертно-хаотическое 

пространство …» [8, c. 198]. Таким образом, динамичность данной 

установки и вытекающие из неѐ теоретические модели позволяют 

избавиться от эпистемологического клише статичности, 

пространственной закостенелости объекта гуманитарного 

исследования. 

Считаем необходимым подчеркнуть, что понятие 

трансгрессии активно используется современными философами-

антропологами. Так В. Подорога, в процессе изучения антропологии 

Ф. Достоевского, приходит к выводу, что: «… персонажи 

Достоевского представляют не людей, но скорее психомиметические 

аффекты. Его персонажи трансгрессивны (курсив мой – А.М.) и не 

могут быть локализованы в границах нормативных телесных знаков, 

фигур или картин. Мы признаем их в качестве "живых" лишь тогда, 

когда существует единый психомиметический континуум, 

образующийся реально с помощью тел не видимых, но 

аффектированных, захваченных в своем движении по отношению друг 

к другу катастрофической кривой, предельно внешних себе, почти 

марионеток» [4]. Именно по этой причине становится понятным, 

почему внешняя пространственность интерьера той же комнаты для 

многих персонажей Ф. Достоевского, играет роль определенного 

«кожного панциря» – с такой огромной силой он сжимается вокруг 

них. Эти литературные персонажи, аналогично некоторым 

биологическим видам, несут на себе собственный дом, вследствие 

того, что – в обратном случае – агрессивная и враждебная среда может 

их просто убить.  

В социально-антропологическом аспекте понятие 

трансгрессии тесно связано с феноменом трансфессиональности, 

которая обычно определяется в качестве синонима трансгрессивности, 

но без негативного смыслового оттенка. Как отмечает С. Смирнов: 

«Профессионал – носитель признанного и зафиксированного образца, 

знания, статуса. А стало быть – носитель прошлого опыта. В отличие 

от него трансфессионал – переходник, переносчик. В ситуации 

мобильности, смены статусов, быстрого устаревания квалификаций и 

знаний все более актуальным становится трансфессиональность, 
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способность быть трансносителем, гуляющим по границам, 

переходящим границы. Если pro-fero означает – вы-носить, то trans-

fero – пере-носить» [5]. По его мнению, в феномене 

трансфессиональности наиболее существенным является интенция к 

пере-ходу, а не вы-ходу, т.е. отказ методологической фиксации 

ставшего в пользу состояния постоянного пересечения, преодоления и 

т.п. 

Субъективным итогом процесса трансфессиональности 

является трансфигурация: «Трансфигуратор – тот, кто совершает 

преображение в момент трансфессии. Упрошенный квазивариант 

такой практики, использованный массовым производством и 

потреблением – трансформеры, игрушки, которым уподобляются и 

играющие в них дети и подростки, пытающиеся менять внешность по 

той же схеме… » [там же]. Массовое увлечение возможностями 

пластической хирургии явное свидетельство трансгрессивным 

тенденциям современности, где человек деформирует свою телесность 

кардинальным образом, нарушая естественные границы не только 

кожно-волосяного покрова, но и костно-мышечной конституции. 

Стирание разницы между мужским и женским (к примеру, речь идет о 

легитимации участия транссексуалов в конкурсах красоты), молодым 

и старым (расширение пределов репродуктивного возраста и т.п.), 

реальным и виртуальным и т.п. являются даностью уже сегодняшнего 

дня. 

Указанные процессы, по нашему убеждению, напрямую 

связаны с деидентификацией человека и ставят последнего в ситуации 

антропологического кризиса перед лицом проблемы выживания и 

сохранения естественного облика, поэтому согласимся с 

необходимостью введения С. Смирновым понятия антропоидного 

картоида, который есть: план-карта и «навигатор собственного 

преображения», принятого в виде нового функционального органа, 

позволяющего субъекту самоопределиться, самовизуализироваться в 

процессе перехода. В качестве примера подобного движения по 

незнакомой местности он приводит образ Сталкера из одноименного 

фильма А. Тарковского.  

В социокультурном плане понятие трансгрессии хорошо 

просматривается в рамках «философии возможного», предложенной 

М. Эпштейном. Согласно его позиции, «возможностный» подход к 

культуре устраняет границы поликультурализма, конституируя 

принципиально новое концептуальное поле, именуемое автором 

«транскультурой»: «Если «многокультурие» устанавливает ценностное 

равенство и самодостаточность разных культур, то концепция 
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транскультуры предполагает их открытость и взаимную 

вовлеченность; здесь действует принцип не дифференциации, а 

интерференции, «рассеивания» символических значений одной 

культуры в поле других культур. … транскультура предполагает 

диффузию (выделено мной – А.М.) исходных культурных 

идентичностей по мере того, как индивиды пересекают границы 

разных культур и ассимилируются в них. … это состояние 

виртуальной принадлежности одного индивида многим культурам» 

[8, с. 243]. 

По мнению, М. Эпштейна, «транскультура» вырывает 

современного человека из сети его культурно-идентификационных 

символических зависимостей и предрасположений, на место которых 

приходит: «…универсальная символическая палитра, и

, 

включающую в исследовательскую орбиту еѐ различные измерения. 

Следует отметить, что трансгрессивная установка в 

философской и культурной антропологии, несмотря на свою 

креативность, может иметь в своих крайних формах также и 

негативные моменты: «…нет субъекта, нет человека. Он рассыпался на 

биологическое, социологическое, психологическое, религиозное и т. д. 

существа, а точнее – сущности. Об этой тенденции свидетельствует и 

обостренный интерес в конце ХХ столетия к так называемой 

«трансперсональной (то есть внеличностной) психологии», духовным 

практикам в духе Кастанеды, интегральной йоги Ауробиндо и т.п. 

Общим для всех них является поиск органической связи человека с 

бесконечным полем сознания (универсальным разумом или 

космическим сознанием), то есть выходом конкретной личности за 

рамки пространственно-временных и причинно-следственных границ» 

[9].  

В заключение, отметим еще одну мысль: трансгрессивная 

модель развития культуры может иметь вид трансфузии (в медицине 

оной именуют процесс переливания крови из одного тела в другое). 

Применение этого термина в культурной антропологии, на наш взгляд, 

наглядно раскрывает многие актуальные процессы межкультурного 

взаимодействия, обогащения  и даже ассимиляции и поглощения. 

Очевидно, что возникающие в результате трансфузии культурные 

метаморфозы не являются продуктом «стихийного» социального 

развития, поэтому и классическая эволюционистская схема, и тем 

более структурно-функциональная доктрина могут сталкиваться с 
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определенными затруднениями разного порядка. На наш взгляд, 

продуктивный анализ гуманитарных феноменов современности 

возможен на основе обозначенного трансгрессивного подхода, модели 

которого достаточно корректно сообразуются со сложностью объектов 

культурно-антропологических исследований. Наглядной 

демонстрацией эффективности его использования является, к примеру, 

монография М. Шкепу «Эстетика безобразного Карла Розенкранца» 

(подробнее см.: [7]). 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Сложность объекта культурно-антропологических 

исследований и связанных с ними контекстуальных процессов ставит 

перед необходимостью привлечения нового методологического 

инструментария. Одним из вариантов может быть трансгрессивный 

подход, акцентирующий внимание на динамике, многополюсных 

изменениях и переходе через различные границы. 

2. Модели культуры и человека, получаемые вследствие 

реализации трансгрессивного подхода, могут быть оптимальным 

образом вписаны в рамки как традиционных, так и 

постнеклассических гуманитарных исследований. 

3. Трансгрессивный подход позволяет сделать 

понятными некоторые современные социокультурные процессы 

разного порядка и, следовательно, помочь устранить некоторые 

имеющиеся и потенциально возможные противоречия, неизбежно 

возникающие в ходе культурно-антропологических штудий. 
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Микитинець О.Ю. Трансгресивні культурно-антропологічні 

моделі. У статті розкриваються особливості застосування трансгресивного 

підходу до вивчення сучасної культури та людини. Автор припускає, що 

моделі, які виникають в результаті його реалізації, можуть бути 

оптимальним чином вписані в рамки сучасних гуманітарних досліджень. 
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Summary. 
Mikitinets A. Transgressive cultural and anthropological models 

The article describes the features of transgressive approach to the study of 

contemporary culture and a human. The author suggests that the models resulting 

from its implementation, can be optimally managed within the framework of 

contemporary humanities research. 
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 В.В. Здоровенко  

 
 

ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ    

ВІРТУАЛЬНОСТІ, 

МОЖЛИВОСТІ ТА ДІЙСНОСТІ  

В АСПЕКТІ ІДЕАЛЬНОГО 

 

З метою подальшої експлікації категорії ідеального розглядаються в 

історичному контексті прояви віртуального у співвідношенні можливості та 

дійсності. Виявлені феномени цього взаємозв‘язку екстраполюються на 

атрибут духовного виробництва індивідууму – віртуальний універсум та 

логічно осмислюються. 

Ключові слова: віртуальне, віртуальний універсум, дійсність, 

дивінація, можливість, потенційність, форма. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із 

важливими науковими завданнями. У ХХІ ст. простежується 

активне зростання інтересу до проблем віртуальної реальності. 

Дослідники сутності віртуальної культури відзначають її вихід за межі 

кібернетичних і комп‘ютерних технологій. Так було встановлено 

важливий зв‘язок з питаннями: перспектив людини в інформаційній 

цивілізації, розвитку штучного інтелекту, природи і функцій 

віртуальної реальності, аксіології духовної діяльності. Зокрема, 

філософські дискусії, наприклад, з проблеми ідеального, уже  в ХХ-му 

столітті  виявили смислову дотичність поняття ―віртуальне‖ з 

категоріями ―ідеальне‖, ―можливість‖ та ―дійсність‖, багатоаспектність 

ідеального і цим актуалізували наповнення понятійного 

інструментарію категорії ―ідеальне‖ та потребу різноманітних підходів 

до дослідження і заповнення інтелектуальних лакун у сфері 

співзв‘язку ідеального та віртуального.  

Раніше ми  зверталися  до розгляду проблемного питання,  

висвітлюючи свої міркування, наприклад, щодо можливості 

експлікації соціально-філософських аспектів категорії ідеального 
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феноменами віртуального.  Предметом вивчення були історичні форми 

пізнання віртуальності мікрокосмосу та  феномени 

антроповіртуальності. В результаті цих досліджень було зроблено 

висновок про можливість об‘єктивації у свідомості інтегративно-

лімінальної континуальності, даний феномен ментального утворення 

ми визначили концептом ―віртуальний універсум‖ [9,10,11,12]. 

Передумовою актуалізації у філософському дискурсі питань, що 

пов‘язані з феноменом віртуальності у ХХІ ст., як зазначалося, став 

розвиток інформаційних технологій, техніки програмування, швидке 

виробництво напівпровідникових мікросхем, створення спеціальних 

засобів передачі інформації: типу відеофонів, дейта-глав і дейта-сьют. 

Внаслідок цього серед спеціалістів  підходи у трактуванні 

віртуальності та віртуальної реальності, розділилися на: 

комп’ютеристський; підсистемний, тобто фізичний і нефізичний; 

системно-міждисциплінарний. Дослідження в цьому напрямку, 

наприклад, Есіо Цукіо та М. Крюгер, показали, що феномени 

віртуальної реальності можна класифікувати по чотирьом основним 

характеристикам: імітаційним, умовним, суміжним та проективним. 

Але поняття ―віртуальна реальність‖ у загальному вигляді 

застосовується до усіх видів реальності, оскільки у філософському 

аспекті до категорії віртуальності запропонована спільна онтологічна 

парадигма.  

Аналіз останніх публікацій, в яких започатковано розв‘язання 

даної проблеми, дозволяє побачити, що це положення підтверджується 

міждисциплінарними дослідженнями із застосуванням саме такого 

підходу. Наприклад, А.А. Степанов, Т.Є. Бахтіна, Т.А. Свердлова, 

С.Ю. Желтов здійснюють аналіз технічних і програмних засобів 

систем віртуальної реальності; В.Н. Анров, А.Н. Смірнов, Д.Ю. 

Тихонов, А.Д. Чекурін досліджують програмний  комплекс синтезу і 

візуалізації трьохмірних і стереоскопічних медичних зображень як 

системи віртуальної реальності; С.Е. Єрмаков характеризує способи 

побудови некомп‘ютерної віртуальної реальності і проблеми обліку 

деяких специфічних аспектів оточуючого середовища під час роботи з 

ВР-технологіями; В.І. Шапиро  з‘ясовує сутність нейрокогнітології та 

уявної реальності;  В.Ф. Жданов, М.А. Носов досліджують віртуальну 

реальність у виконавському мистецтві; Ю.Т. Яценко висвітлює 

наркоманію як віртуальну реальність; Т.В. Носова характеризує 

віртуальні реальності дитинства; об‘єктом уваги Т.В. Смірнова є 

віртуальні переживання в музиці; О.Є. Баксанский аналізує засоби 

масової інформації як інструмент віртуалізації фізичного і соціального 

світу[5,6,19]. 
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Феномен віртуальності у філософській літературі розглядали у 

якості буття системних і тотальних властивостей В.А. Кайдалов, В.А. 

Гаврилюк, Ю.П. Роговий, Є.С. Шаповалов, Є.В. Ковалевська.  С. 

Хоружий трактує віртуальність як онтологічну невизначеність та 

позбавленість  основних предикатів дійсного буття. І. Акчуріним, та Л. 

Тімофєєвою, Н. Маньковською, М. Носовим, В.С. Полікарповим та 

В.А. Полікарповою   досліджуються етапи становлення віртуальної 

культури, віртуальність в когнітивному, культурологічному та 

аксіологічному аспектах [15,19]. 

В подальшому, в дослідженнях  Т. Боудін, М. Паетау, М. 

Вейстейна та А. Крокера, В. Іванова, Б. Сівіринова і Л. Сілаєвої та 

інших[8,23], тематика проблемного питання в повній мірі стала 

відображати тенденції віртуальності як загальносвітового явища, серед 

основних можна послатися на такі:  віртуальність, нові медіа та 

інтернет-теоретичні основи і технологія; філософські та 

епістемологічні аспекти віртуальності; вплив віртуальних світів на 

наш світогляд, сприйняття та пізнання; віртуальність та симуляція у 

(природничих) науках; основи та наслідки застосування методу 

симуляції на процес теорії розвитку(філософія науки); структура  та 

віртуальність в когнітивних процесах у тварин; віртуальність в 

медицині, біології, і конгітивістиці;  віртуальні товариства;  нові медіа 

в галузі освіти та мистецтва; соціологічний аналіз віртуальних 

маніпуляцій. 

Отже численні дослідження, розкриваючи багатоаспектність 

цього онтологічно складного феномену, вказують на потребу різних 

підходів для з‘ясування проблеми його осмислення  разом із 

процесами, які зумовлені даним феноменом в сучасному суспільстві. 

Але, виділяючи невирішені раніше частини загальної проблеми, 

вважаємо доцільним звернути увагу, що   в даному переліку ми не 

спостерігаємо розгляд феномену віртуальності у співвідношенні 

можливості та дійсності. З огляду на це, метою статті є виявлення 

проявів віртуальності у взаємозв‘язку можливості та дійсності  в 

історичному контексті; екстраполяція цих явищ на ідеалізований 

атрибут духовного виробництва, який ми визначаємо концептом 

―віртуальний універсум‖, без якого, на нашу думку, не може 

формуватися і трансформуватися свідомість. І, для продовження 

експлікації категорії ідеального, маємо на меті відобразити логічні 

осмислення щодо гносеологічного визначення даного концепту.            

 Необхідно зазначити, що категорії «можливість» та «дійсність» 

в другій половині ХХ ст. неодноразово ставали предметом 

філософського аналізу. Так у 1964 році  Ленінградською кафедрою 
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філософії Академії наук СРСР було ініційовано випуск збірника 

статей, які розкривали діалектику можливості та дійсності на матеріалі 

сучасної тоді науки і практики [17]. У статтях збірника були висвітлені 

результати аналізу різносторонньої взаємодії можливості та дійсності 

в фізико-хімічних, біологічних і соціальних процесах, в пізнанні й 

вихованні.  Категорії ―можливість‖ та  ―дійсність‖ аналізувалися у 

співвідношенні з категоріями: вірогідність, мета і структура. 

Розглядалися, наприклад, питання співвідношення можливості та 

дійсності в неорганічній природі;   при становленні свідомості; в 

кібернетиці; щодо структури, проблеми виникнення і сутності життя. 

Як данина часу, проблема можливості та дійсності пов‘язувалася із 

будівництвом комунізму в СРСР, із намірами запобігти війни та 

установлення стійкого миру. І, як зазначено в анотації збірника, велика 

увага була приділена критиці домарксистських концепцій можливості 

та дійсності (Арістотеля, Гегеля), та  ідеалістичних і метафізичних 

концепцій (М. Гартмана). 

У 1989 році категорії ―можливість‖ та ―дійсність‖, як 

відображення протилежних визначень сутності, стають предметом 

комплексного дослідження кафедри філософії Академії наук 

Української РСР [4]. Автори монографії, на основі опрацювання 

численних праць, окреслили основні напрямки дослідження 

можливого та дійсного в соціальному, логіко-гносеологічному, 

методологічному аспектах, їх взаємозв‘язок з іншими категоріями. 

Усвідомлюючи проблеми суспільно-історичного розвитку і значення 

розвинутої філософської свідомості для їх розв‘язання, яка не дозволяє  

йти шляхом вгадувань, спроб і помилок, безвідповідального 

перетворення можливого у істинно суще, автори висвітлюють 

смислове наповнення даних категорій, в першу чергу, на основі 

розуміння важливості прогностичної функції. Адже, послідовне 

розгортання змістовності цих категорій  ―дозволяє не лише пізнавати 

найважливіші елементи механізму прогнозування розвитку природи і 

суспільства, але й виявляти ряд фундаментальних тенденцій, що 

безпосередньо пов‘язані із визначенням перспектив соціально-

економічного розвитку соціалістичного суспільства в період 

перебудови. При цьому категоріальна пара ―можливість‖ та 

‖дійсність‖ вивчається  в межах певного структурного вузла, у 

взаємозв‘язку із категоріями ―сутність‖ і  ―явище‖, ―необхідність‖ і 

―випадковість‖, ―закон‖ і ―хаос‖ та ін.‖[4,с.7], (тут і надалі переклад 

мій – В.З.). 

Таким чином, практика, світогляд і пізнання розглядалися в 

монографії як основа формування цих категорій. Становлення 
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категорій ―можливість‖ та ―дійсність‖ висвітлювалися на основі 

концепцій історії пізнання і культури, в системі діалектики та 

соціальній філософії. Також здійснювався обов‘язковий критичний 

підхід до розгляду концепцій буржуазної філософії про можливість та 

дійсність.  

Але в даних розробках автори ще не підійшли до висвітлення 

знакових понять інформаційного суспільства: ―віртуальність‖ і 

‖віртуальна реальність‖, які в сучасній науковій літературі, як було 

показано вище, знайшли відображення у дослідженнях широкого 

діапазону феноменів віртуальності, і набули особливо резонансного 

звучання у  кінці ХХ-го та ХХІ ст. у зв‘язку із розвитком 

кібернетичних наук та комп‘ютерних технологій. Аналіз 

функціонування  понять ―віртуальна реальність‖,  ―віртуальне‖  

засвідчив, що вони мають безпосереднє відношення до класичної 

філософської дилеми: основного філософського питання – 

співвідношення об‘єктивної та суб‘єктивної реальностей, мислення і 

буття (духу і матерії) яке, на думку дослідників віртуального, 

наприклад, в понятті ―віртуальна реальність‖, якщо не знімається, то 

перестає виконувати своє традиційне значення, оскільки така 

реальність виступає омнієктивною або всезагальною,  адже в ній 

водночас синтезуються  об‘єктивна, і суб‘єктивна реальності [16]. 

Історико-філософський аспект розвитку і використання  поняття 

―віртуальність‖(virtualis–лат), у якості додаткової енергії, життєвої 

сили, що здатна проявитися, а також як потенції, таланту, доблесті, 

взагалі найкращих моральних рис, артикулюються у  працях Платона, 

Арістотеля, Марка  Тулія Цицерона. Тобто, дане поняття виявляло 

особливі можливості об‘єкта, якими він був наділений, і надавав йому 

здатність, впливаючи на інші об‘єкти, перетворювати їх.  

На наш погляд, для сучасного усвідомлення  співвідношення 

віртуального як потенційного, можливого існуючої  дійсності, та 

ідеального, як суб‘єктивної реальності, для аналізу механізму набуття 

змістовністю індивідуальної свідомості статусу суб‘єктивного 

віртуального універсуму, нам допоможе звернення до теоретичних 

розміркувань  Арістотеля, Гегеля, К. Маркса і Ф. Енгельса, в яких 

відображено розробку понятійної основи категорій ―можливість‖ та 

―дійсність‖. До дискурсу  філософів античності важливо, звернутися, з 

метою виявлення специфіки  зумовленості перетворення форм  буття 

на основі співвідношення мікро- та макрокосмосу, щоб і у 

суб‘єктивному віртуальному універсумі, який в античні часи 

вибудовувався на основі парадигми об‘єктивного універсуму, що 
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насичений віртуальними подіями, віднайти цю зумовленість, а отже, 

встановити деякі його сутнісні прояви. 

Дослідник діалектики творчого процесу В. А. Яковлєв 

наголошував, що будь-яка соціальна система, особистість чи 

суспільство, ―проявляє творчу активність у віртуальній і дійсній 

формі, якщо її структура опиняється у стані резонансу зі структурою 

впливу факторів зовнішнього середовища‖[22,с.14]. Внаслідок цього 

суб‘єкт культури еволюційно змінюючи себе, змінює весь світ свого 

буття, наповнює його якісно новими ідеями і досягненнями людської 

думки, яка відображає унікальні суспільно-історичні процеси. В 

Античній Греції форми такої творчої соціокультурної діяльності стали 

закономірним підсумком еволюції самоорганізуючих проявів матерії, 

відображених в результатах свідомості і цивілізаційних процесах. Що 

довело єдність внутрішньої ідеальної форми культури та її 

атрибутивне відображення, універсальність людського розвитку, 

завдяки усвідомленню своєї космічної сутності і взаємоідентичності із 

впорядкованим Деміургом Всесвітом. Даний конструкт відображав 

гармонійне наповнення системної організації єдності космосу та 

мікрокосмосу, Всесвіту і людини, якому філософи античності 

намагалися дати раціональне пояснення на кожному із нових етапів 

розвитку філософії: досократичної, класичної, елліністичної та 

римської [2]. Досліджуючи дане питання на прикладі філософії 

Платона, Генріх Волков зауважував, що в людині відображується 

всесвіт із його будовою, гармонією, розумом і душею так, як сонце 

відображується у краплині роси. А її найвищим досягненням повинен 

стати такий розвиток власного інтелекту, ―…щоб через бачення 

гармоній та коловоротів світу виправити круговороти у власній 

голові… інакше говорячи, досягти, щоб те, що споглядають, як того і 

вимагає його первісна природа, уподібнилося до того, хто споглядає‖ 

[3,с.29]. 

Він зауважує, що Платон, вибудовуючи свій Всесвіт, не розсікає 

єдине на більш дрібні частини, як і не конструює механічну єдність із 

частин. Він виводить із початкового цілого все нові і нові форми 

існування так органічно і природно, ніби дерево, яке росте, породжує 

нові гілки і плоди, або ніби людина втілює задум якогось предмету, 

його ідею в реальну річ [3,с.30]. Тобто,  Платон, керуючись теорією 

ідеї, вибудовував у свідомості одразу цілісну систему Всесвіту 

єдиного, вічного, тотожного.  

Свій Всесвіт, дещо відмінний від Платонового, вибудовував 

Арістотель, який вважав, що буття, існуюче саме по собі, а отже 

незалежне від свідомості людини, ставши предметом пізнання, 
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породило поняття про буття і в цьому значенні стає предметом поняття 

– новою формою буття [1,с.110]. 

У ―формі‖ Арістотель вбачав поєднання вічності і загальності. 

Тому, навіть якщо до нової ―форми‖ додається дещо, відображене за 

посередництвом визначеного поняття, то все одно це буде знову нова 

―форма‖. А оскільки нова форма виникає в ―матерії‖, яка раніше не 

мала даної ―форми ―, то Арістотель із цього виводить, що  ―форма ‖ не 

може виникнути із буття, але ―форма‖, як і все інше, не могла 

виникнути також із небуття [1,с.118]. Отже, те, що існує між ними, 

він характеризує  буттям у ―можливості‖ таким чином, дійсним у 

нього стає лише те, що володіє ―можливістю‖ стати дійсним [1,с.14]. 

Тобто, за нашою концепцією, лише те стає дійсним, ( дещо 3-тє), в 

чому закладено і виявляється віртуальне. І тому, на відміну від 

―матерії‖, яка є буттям ―у можливості‖, ―форма‖ для нього є 

―дійсністю‖ або ж здійсненням можливого -  віртуалізацією.  

Якщо розглядається Всесвіт, то для його пояснення необхідно 

припустити існування ―матерії‖ світу і ―форми‖ світу, яка знаходиться 

поза самим Всесвітом. Першопричиною цьому Арістотель називає 

космологічного бога, який споглядаючи все, споглядає і своє 

мислення, і породжує вічний процес руху у світі.[1,с.70; с.111]. Таким 

чином буття, як потенційно існуюче, у Арістотеля актуалізується, 

стаючи дійсністю, завдяки актуально сущому, єдиному і вічному 

буттю, завдяки цілому Всесвіту. А людина, яку філософ називає 

найдосконалішим створінням матеріального, адже її розум виступає 

найвищим елементом душі, таким чином визнається породженням 

теоретичного і практичного божественого розуму.  

На нашу думку, напевно, саме тому   і віталістичні тенденції 

людини водночас є і тенденціями природної віртуальності,  що 

об‘єктивно притаманні світовій субстанції як об‘єктивній реальності, 

які згодом, в процесі буття в часі і в просторі виявляються у 

інтегративних функціях антроповіртуальності суб‘єкта як особливе.  А 

розум стає активним будівничим суб‘єктивного віртуального 

універсуму, проявляючи поєднання вічного, всезагального і 

особливого. Він, завдяки інтегративній функції антроповіртуальності, 

не лише залишається породженням, але стає й логічним розвитком, 

продовженням, наповненням божественного розуму, і у більш 

широкому розумінні  проявом інобуття Бога. І, звісно, що рекурсивні 

прояви божественного інобуття, продовжуючи, за висловленням 

Гельвеція, ―улюблену гру Всесвіту‖ - відображення, відкривали 

людському розуму  його нові можливості і потребу каталогізації, 

закріплення субстанційних основ за допомогою логосу та ейдосу у 
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системі нових образів і  конструкцій думки.  В Античній Греції такі  

системи в осягненні космосу  безпосередньо відобразилися у нових 

типах мислення: феноменологічному, континуальному та 

діалектичному і, за словами О. Ф. Лосєва доводили, що ―як в ідеї є 

своя матерія, так і в матерії є своя ідея‖[13,с. 453-473]. 

Уточнюючи це положення, доречно звернутися до античної 

практики дивінації, адже, на наш погляд, в дивінації закладено 

механізм розкриття віртуальної сутності подій.  Оскільки, аби 

довідатись про щось, вгадати, потрібно вміти у символічній формі 

визначити ситуацію як об‘єкт, (наприклад, сни, природні стихії, люди, 

тварини, незбагненне), і виділити в ній за допомогою культурних 

символів ту локальну сферу, в якій зосереджується причинний зміст 

майбутніх і теперішніх дій, що викликають занепокоєння. Тому 

когнітивний смисл дивінації можна розглядати як один із способів 

індуктивної та інтуїтивної психотехніки із застосуванням методу 

візуалізації або екстраполяції, зовнішньої легітимізації та внутрішньої 

раціоналізації подій. 

Розглядаючи зв‘язок  категорії ―віртуальность‖ із дивінацією в 

контексті еволюції античного мислення, ми вважаємо за потрібне 

звернутися до твору Цицерона  ―Про дивінації‖, який тематично 

суголосний із трактатами ―Про природу богів‖ та ―Про долю‖ і є між 

ними своєрідним пластичним містком. Він трактує дивінацію 

(divinatio) в різних аспектах: ―як передчуття і знання майбутніх подій‖, 

[20,с.191] і, маючи на увазі передбачення вченого, лікаря чи політика, 

уточнює своє визначення про дивінацію, як передбачення і передчуття 

майбутніх випадкових подій, адже вона заснована на досвіді 

узагальнення спостережень багатьох поколінь людей за прикметами і 

знаками, які провіщають події. Розділяючи дивінацію на природну і 

штучну, він, перш за все, трактує її як ворожіння та вгадування. 

Цицерон висловлює думку про те, що дивінація базується на природі 

самої душі людини, оскільки, людська душа, як частина і породження 

світової душі, у сні чи екстазі, нібито повертається до свого витоку і 

через контакт зі світовою душею, яка містить в собі все можливе 

знання, дізнається про майбутнє. Завдяки такому стану вона отримує  

здатність бачити світовий ланцюг буття – минулого, теперішнього і 

майбутнього, ланкою якого сама вона і є.  

Головними джерелами дивінації  Цицерон називає бога, 

природу або долю (Мойра, Ананке). Причому визнання долі робить 

визнання дивінації неминучою, оскільки доля – це зв‘язок таких 

причин, коли попередня містить в собі всі подальші. Це положення 

один із  героїв його діалогів завершує  висновком, яке через 
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тисячоліття оформилось в діалектичних законах та категоріях: ―Це 

вічна істина, яка постає із усієї вічності. А якщо це так, то значить, 

ніщо не діється, що не повинно було відбутися, так само, як не зможе 

нічого відбутися у майбутньому, діючі причини чого не існували би у 

природі‖ [20,с.239]. 

 Отже, на думку Цицерона, доля – це не  марновірність, а те, що 

розуміє фізика, тобто, це відома причина усього, що відбулося у 

минулому, відбувається в теперішньому і відбудеться у майбутньому. 

Такі думки дають йому підстави висловити переконання в тому, 

що оскільки все виникає від долі, ―то якби міг віднайтися такий 

смертний, який би духом своїм міг огледіти весь ланцюг причин, то 

він не міг би ні в чому помилятися. Адже той, хто знає причини 

майбутніх подій, той, без сумніву, знає все, що станеться у 

майбутньому‖ [19,с.239]. Г.Г. Майоров у зв‘язку із цим твердженням 

відмічає, що таке міркування  із першої книги трактату ―Про дивінації‖ 

майже буквально співпадає із відомим формулюванням лапласівського 

детермінізму [14,с.37].  

 Відзначимо, що П.С. Лаплас в середині ХУІІІ ст. розробив 

теорію імовірності, яка  стала основою його праці: ―Аналітична теорія 

імовірностей‖,  а згодом відобразилася у категоріях ―можливість‖ та 

―дійсність‖, які, на наш погляд, складають теоретичну основу для 

розуміння феномену віртуального універсуму та віртуально-

інтегральної моделі Всесвіту. У звязку із цим, звертаємо увагу, що 

похідним ―дивінації‖ є слово ―divus‖ - божественний, як це зазначає і 

сам Цицерон, і особливо наголосимо на наступних міркуваннях 

мислителя: ―…майбутнє настає не раптово. Час рухається неначе 

канат, який розмотується, він не виявляє нічого нового, нічого такого, 

щоб відкрилося вперше, це бачать і ті, яким дана здатність природної 

дивінації, і ті, для яких хід подій стає зрозумілим в результаті 

спостережень. Ці останні, якщо й не бачать самих причин, але 

помічають ознаки причин і прикмети. Старанно ведуться 

спостереження і все, що було помічене, зберігається в пам‘яті. А до 

цього додається ще й запозичене із пам‘яток минулого‖[20, с.239]. 

Він стверджує, що природна дивінація трансформується у 

створену, вигадану, штучну. Тому не слід дивуватися, якщо ясновидці 

деколи віщують таке, що ніколи не справджується, адже все це наявне, 

але не в часі. ―Як у насінні існує можливість – vis (корінь категорії  

―віртуальність‖ -В.З.), того що із нього зародиться, так і у причинах 

закладені події майбутнього, і те, що вони відбудуться, відмічає розум 

людський у стані особливого збудження, або звільнений від тілесності 

сном, їх передбачає розсудок, чи кмітливість. І як вчені, які 
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спостерігають явища природи,  передбачають їх заздалегідь, так і ті, 

хто в результаті тривалого і поглибленого вивчення деяких фактів 

виявили закономірну послідовність, здатні в тій або іншій мірі вірно 

дізнаватися про події майбутнього‖  [20, с.240]. На підставі цього 

Цицерон висновує, що у всіх душ один спільний дім, у якому людські 

душі завжди існували і будуть існувати, і задається питанням про те, 

чому ж ці душі не можуть угледіти, що від чого виникає? Отже, 

Цицерон у своїх міркуваннях поєднує дивінацію (вгадування) та vis 

(потенцію) і таким чином створює основу для виявлення 

антропологічної віртуальності, при якій унікальні передбачувальні 

властивості, посилені інтелектом індивіда, ставали направленою 

енергією. 

Погляди філософів античності слугували контрапунктною 

основою для подальших досліджень феноменів віртуальності в працях 

мислителів середньовіччя: Августина, Фоми Аквінського, М, 

Кузанського, Д. Скотта, які використовували ідею віртуальності у 

схоластиці для протиставлення субстанційності та потенційності у 

взаємозв‘язку: реальність - потенційність – актуальність. За 

допомогою даного поняття схоластами вирішувалися проблеми 

можливості співіснування реальностей різного рівня; створення 

складних речей із простих; енергетичного забезпечення акту дії; 

співвідношення потенційного та актуального. Всі ці проблеми 

вирішувалися ними в реальності, що сотворена Богом внаслідок 

виявлення віртуальної сили, яка надає можливість для розгортання 

акту творення. 

У філософських поглядах Нового часу зберігалася схоластична  

ідея сили, але не в ієрархії реальностей, а лише в одній визнаній 

природній реальності. В моністичній картині світу, яка замінила 

закономірності розгортання (лат. еxplicatio  - розгортання; 

роз‘яснення)  - людським розумом із Бога того, що в ньому міститься у 

згорнутому стані,  виявилися внутрішні протиріччя. Ці протиріччя 

ускладнювали пояснення ідеї віртуальності як особливої 

загальнокосмічної  всепроникаючої сили. А дискусії про 

співвідношення релігії, науки, містики та магії лише їх посилювали. 

Після Арістотеля саме Гегель вперше в історії нової філософії 

розглянув категорії ―дійсність‖ і ―можливість‖ в усій їх змістовній 

повноті (в контексті тотожності логіки, теорії пізнання та діалектики). 

Для нас суттєвий інтерес становить те, що діалектичні категорії 

дійсності і можливості були застосовані Гегелем до вирішення питань, 

пов‘язаних зі сферою свідомості і буття. 
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Важливо відзначити, що категорії дійсності і можливості, в 

гегелівському сенсі теорії пізнання, містять у своєму 

взаємовідношенні в знятому виді усі попередні категорії. 

Так у праці ―Наука логіки‖ Гегель робить висновок, що під 

дійсністю розуміється сутність в усіх її багатоманітних проявах, 

внутрішнє у прояві  зовнішнього. Дійсність – це не лише основа, 

сутність, але і її прояви. Зовнішнє, за його висловом, є ―енергією 

дійсного‖ [7,с. 312]. 

При цьому зауважимо, що Гегель, як відомо, ототожнює 

дійсність з ідеєю, якій притаманна сутність і свій прояв, внутрішнє і 

зовнішнє. Адже для Гегеля природа – це інобуття абсолютної ідеї, а в 

основі розвитку суспільства лежить діяльність усесвітнього духа. 

Для Гегеля дійсність тотожна розумності, яка тлумачиться як 

закономірний розвиток поняття, що, напевно, означає перехід до більш 

довершеної форми розвитку у порівнянні із попередньою. Дійсне тут 

постає як творчий підсумок дії, що випливає із закономірного розвитку 

поняття [7,с.312].       Наступне тлумачення дійсності акцентує увагу на 

тому, що окремо взяті сутність, існування, внутрішнє та зовнішнє не 

утворюють дійсності, а умовою дійсності виступає лише їхня 

тотожність. Також підкреслюється  ним і розумність дійсності, а усе, 

що суперечить розуму, слід, на його думку, вважати  недійсним. Адже 

нерозумне, звичайно, існує, але за гегелівською концепцією, воно є 

недійсним. 

        Дійсність, отже, являє собою таке існування, яке є в собі-буття, 

має підстави в собі самому, в законі розуму, що розвивається. 

Зауважимо, що уведення Гегелем в обіг поняття існування є більш 

широким, таким, що охоплює собою, крім дійсного у якості розумного, 

і явища, які є випадковими і нерозумними. Отже, із міркувань Гегеля 

випливає, що не будь-яке існування є розумним і виправданим. В 

процесі розгортання і розвитку дійсності окремі явища стають 

нерозумними а, отже, недійсними, але існуючими. На основі цих 

виводів для філософа  між існуючим і дійсним виникає суперечливість. 

         Зрештою Гегель робить висновок, що дійсність як в природі, так і 

у світовій історії людства є тим, що утворює їхню сутність, яка 

ототожнюється з ідеєю та розумом. Таким чином дійсність тотожна 

сутності, внутрішньому, ідеї, розуму. Так виникає необхідний 

висновок із висхідного положення Гегеля про те, що буття тотожне 

мисленню. 

          Щодо можливісті, то Гегелем вона розглядається як один із 

суттєвих моментів дійсності, але як момент лише в припущенні 

необхідного її існування. Він пише: ―Можливість є тим, що суттєве для 
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дійсності, але  суттєве таким чином, що вона разом із тим є лише 

можливість‖ [7, с.313]. Гегель підкреслює діалектичний характер їх 

взаємодії, стверджуючи, що дійсність не існує без можливості, а 

можливість, у свою чергу, утворює певний внутрішній момент 

дійсності. 

 Характеризуючи можливість, Гегель зауважує, що 

―безпосередня дійсність містить в собі зародок чогось зовсім іншого. 

Спочатку це інше є лише можливістю, але згодом ця форма знімає себе 

і перетворюється у дійсність. Ця нова дійсність, яка таким чином 

народжується, є суто внутрішнім безпосередньої  дійсності, і воно 

поглинає останню. Внаслідок цього, виникає зовсім інша форма 

(Gestalt) речей, і разом з тим не виникає нічого іншого в порівнянні із 

тим, що було раніше, оскільки перша дійсність лише належить 

відповідно її сутності.‖ [7, с.321]. Отже, дійсність розглядається 

Гегелем як реалізована можливість і як джерело нової можливості, в 

цьому, на його думку, і полягає діалектика можливості та дійсності. 

 Постановка питання Гегелем про те, що дійсність містить в собі 

можливість, а вона виникає із дійсності як зі свого внутрішнього стану 

і не є зовнішньою по відношенню до дійсності, має діалектичний 

характер. Це положення філософії Гегеля -  важливе теоретичне 

підґрунтя для розробки нашого питання. Не менш суттєвим ніж 

з‘ясування змісту понять дійсність і можливість вважаємо і виконаний 

Гегелем аналіз відношення між ними. Так, у теорії Гегеля, ці 

відносини розгортаються в самій дійсності та із неї самої. Можливість 

стає дійсністю не лише в результаті суто внутрішнього розвитку 

предмета, але передбачає обов‘язкові умови, які вона знаходить у 

дійсності, в її зовнішньому вираженні. Зазначені обов‘язкові умови 

стають тут засобом здійснення переходу можливості у дійсність.  

 Процес перетворення можливості на дійсність, за логікою 

Гегеля, передбачає діяльність як саморух. Таким чином, в його 

діалектиці перетворення можливості на дійсність можна виділити три 

моменти: предмет, умови, діяльність. Даний діалектичний процес 

Гегель характеризує наступними міркуваннями: ―Цей саморух форми є 

діяльністю,  приведенням в дію предмета як реальної засади, яка 

знімає себе в дійсності, з одного боку, і приведенням в дію випадкової 

дійсності, умов, а саме рефлексія умов всередину себе і зняття ними 

самих себе в іншій дійсності, в дійсності самого предмета (Sache) – з 

іншого. Коли всі умови наявні, предмет із необхідністю повинен стати 

дійсним…‖ [7, с.322]. Тобто: дійсність містить можливість; ця 

можливість дією внутрішніх сил у взаємодії з існуючими умовами 

переходить знову вже у нову дійсність, яка змінює стару дійсність. 
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Отже, мислитель розглядає процес перетворення можливості в 

дійсність як породження нової дійсності. 

 Розглядаючи дане положення Гегеля в аспекті віртуальності, 

хочемо зазначити, що воно логічно співпадає із сучасною концепцією 

віртуалістів про пояснення взаємодії об‘єктів віртуальних реальностей 

різного ієрархічного рівня, а саме про те, що ці об‘єкти знаходяться 

між собою у відношенні породженості та інтерактивності. Об‘єкти 

віртуального рівня породжуються об‘єктами, що знаходяться на 

нижчому рівні, але, незважаючи на свій статус породжених, дані 

об‘єкти взаємодіють із об‘єктами реальності, що породжує, як 

онтологічно рівноправні [15, 403-404]. Необхідно підкреслити, що 

розробники віртуалістики, обґрунтовуючи статус ―віртуальної 

реальності‖, як специфічного інформаційного простору, і пропонуючи 

для нього різні класифікації, визнають, що цей феномен в 

загальнонауковому понятійному апараті ще не отримав встановленого 

логічного статусу, оскільки філософська інтерпретація віртуальної 

реальності, як смислового поля, надзвичайно ускладнена. 

 Зауважимо, що Гегель не приділив уваги розгляду принципу 

єдності і боротьби протилежностей щодо категорій можливості та 

дійсності. Цей принцип у нього мислиться при характеристиці процесу 

перетворення можливості на дійсність як процес саморуху. У 

відповідності до своєї концепції Гегель визнавав у предметі лише одну 

реальну можливість, яка виникає в ньому і здійснюється при наявності 

необхідних умов. Дійсність для Гегеля ніби створена, а отже уся 

зводиться до розгортання вже установленого. Цим і пояснюється його 

неувага до багатоманітності можливостей та відсутність аналізу 

суперечливого характеру тенденцій, які присутні в явищі. 

        Тут важливо констатувати, що згідно теорії Гегеля, перетворення 

можливості на дійсність в їх єдності і русі, у зміні внутрішнього і 

зовнішнього означає необхідність. Розглядаючи питання про 

виникнення необхідності, Гегель відзначає, що якщо наявні всі умови, 

зокрема і діяльність, яка поєднує їх із предметом, а отже поглинає їх, 

тоді можливість стає дійсністю, і в силу цього  - необхідністю. 

Можливість тут є якістю майбутнього і тим самим необхідності. Будь 

яка реальна можливість мислиться як необхідність дійсного процесу. 

Інакше кажучи, реальна можливість, яка виникає із взаємодії і 

взаємопроникнення предмета і обставин, створює необхідність 

заперечення старої дійсності і виникнення нової дійсності. При цьому 

визначальним є розвиток самого предмета, який сам себе покладає, 

збирає розпорошені обставини і приводить їх до певної із собою 

взаємодії. Дійсність, яка виникає, має характер обов‘язковості, 
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неможливості іншого. Зумовленість предмета самим собою і містить в 

собі необхідність, яка є розвинутою можливістю, що знімає стару 

дійсність. Вважаємо, що цей взаємозв‘язок: можливості, дійсності та 

необхідності пояснює потребу оформлення у свідомості індивідууму 

ментального утворення, як об‘єктивованого віртуального конструкту. 

У ―Філософії духа‖ (2, 3 частини) Гегель аналізує проблеми 

можливості і дійсності  як у розвитку свідомості та її різних форм, так і 

в конкретних галузях суспільного розвитку, зокрема всесвітньої 

історії, яку він характеризує  виявом духу в тому вигляді, як він 

виробляє собі знання про те, що він є в собі, і подібно до того, як 

зародок містить в собі всю природу дерева, смак, форму плодів, так і 

перші прояви духа віртуально  (виділено автором – В.З.), містять в 

собі всю історію людства. На наш погляд, це  положення  у вченні 

Гегеля логічно вписується як методологічна основа для дослідження 

природи віртуальності і в соціальному аспекті. 

     Розглядаючи категорію можливості та дійсності в її 

філософському розвитку із зверненням до проблеми ідеального та 

віртуального, слід також звернути увагу на дискурсивні положення, 

що були напрацьовані в марксистській філософії. Так Ф.Енгельс у 

«Діалектиці природи» на основі широкого матеріалу історії  

природничих наук, дослідивши питання взаємовідношення філософії 

та природознавства, показав, що їх розвиток  зумовлений потребами 

практики. Він довів значення теоретичного мислення і роль методу  в 

пізнанні світу. В інтерпретації Енгельса дійсність(energeia) – це 

об‘єктивна реальність, яка відображується і пізнається людиною. 

Визнаючи за об‘єктивну реальність рухому матерію, він зараховує тим 

самим до дійсності не лише явища, але і їхню глибинну сутність, не 

тільки певні конкретні речі, але й приховані в них і такі, що 

виявляються у їх властивостях та відношеннях – об‘єктивні зв‘язки, 

закони і закономірності. Тобто, категорія ―дійсність‖ трактувалася ним 

так само широко як і категорія ―матерії‖ : поза нею і безвідносно до неї 

не існує нічого. При цьому Енгельс гносеологічно розмежовує поняття 

―рухома матерія‖ та ―дійсність‖, які тотожні лише в онтологічному 

аспекті. Він розмірковує про дійсність чи недійсність уявлень і думок, 

беручи до уваги, що в мисленні дійсне - це лише істинне, доведене 

практикою і при деяких відношеннях категорія ―дійсності‖ може не 

співпадати з категорією ―матерії‖, оскільки у гносеологічному аспекті 

наші поняття і відчуття дійсні лише тоді, коли вони дають правильне 

відображення дійсності. Але самі поняття і відчуття, за його логікою, 

не є тим, що вони відображають. Ключем до діалектико-

матеріалістичного пояснення категорії ―можливість‖ (dynamis) є її 
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розуміння як властивості, моменту дійсності,  що розвивається, тобто,  

рухомої матерії [21, с.21].  

На відміну від Гегеля, Енгельс розглядає можливість як 

об‘єктивну властивість рухомої матерії, як одну із найважливіших 

сторін дійсності, що розвивається.  Він звертає увагу, що в  процесі 

розвитку матерії певні явища закономірно перетворюються в інші, 

стара дійсність закономірно переходить в нову, виявляючи 

об‘єктивний взаємний зв'язок. Таке розуміння можливості, при якому 

будь-яка форма руху матерії містить в собі як свою властивість, 

можливість перетворюватися в іншу форму руху, в якій вона знову 

може наповнитися і почати функціонування, поширюється і на сферу 

мислення. Тому, марксистське розуміння ―можливості‖ і ―дійсності‖ 

акцентує їх якісну різнорідність.  Можливе існує як ―потенційна 

дійсність‖ і в такому сенсі якісна відмінність можливості та дійсності 

полягає в тому, що можливість – це потенційна дійсність, а дійсність – 

це реалізована можливість.  

На таку точку зору орієнтує нас і парадигма сучасної 

філософської науки, яка в значній мірі зумовлена новою філософською 

концепцією  наукових знань - домінуючою  концепцією синтагм (гр. 

syntagma – щось сполучене). Адже для сучасної філософії все більш 

характерними стають плюралістичність і багатовимірність, відносність 

будь-якого філософського методу, розширення сучасних методів 

філософського пізнання. В цій інтелектуальній динаміці  чітко 

виявляється тенденція суб‘єктивації філософського знання. 

Актуалізується пізнання  сенсу індивідуального буття людини, 

виявлення її екзистенційної сутності та унікальності, цінність людської 

свідомості, яка  є центром комплексного співвідношення  можливості 

та дійсності, джерелом поліонтичності. Про це, зокрема свідчить і 

поняття  ‖віртуальна реальність‖,  яку ряд дослідників, як ми зазначали 

вище, ототожнюють із ―омнієктивною реальністю‖, з тієї причини, що 

віртуальна реальність розкриває характеристики об‘єктивної та 

суб‘єктивної реальностей.   

На нашу думку, така ідентичність є досить спірною, адже якщо 

існує омнієктивна реальність як  ―усе‖, то логічно сприймати  її як 

синтез об‘єктивної і суб‘єктивної реальностей, а, отже, і як синтез 

віртуальних проявів цих протилежностей. Для з‘ясування специфіки 

даної  співвіднесеності, мабуть є сенс осмислювати сутність 

омнієктивної реальності в контексті часових характеристик, адже ідея 

часу сучасними мислителями розглядається в аспекті свідомості, де 

думка ототожнюється з часом та простором. Звертається увага, 

наприклад, на те, що хронологічний час породжено за допомогою 
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мисленнєвого процесу як лінійний, але по суті, він об‘ємний. 

Очевидно, саме тому виокремлюють наступні уявлення: при зміні 

стану свідомості можливо прожити все життя за одну мить; істинне 

‖Я‖ індивідууму знаходиться там, де часу не існує, тобто перебуває 

поза часом; майбутнє несе у собі сукупність всіх можливих 

вірогідностей розвитку подій, тому не задається наперед; кожна 

вірогідність має можливість реалізуватися в певному багатомірному 

просторі реальностей, які є сукупністю всіх віртуальних подій, що 

існують у Всесвіті одночасно, тому  і можливі для сприйняття.  

М. Бердяєв розглядав час у поєднанні із ‖божественною 

дійсністю‖, для якої реального часу не існує, а існує лише єдність, хоч 

і умовних, але зрозумілих ознак часу,  - це минуле, теперішнє та 

майбутнє. Дана ідея триєдності часу наближена до концепції Хронік 

Акаши, яка вперше виникла у колах теософів у ХІХ ст. А термін 

‖акаша‖, що був ними запозичений в індуїзмі, у ХХ ст. став 

домінуючим поняттям руху нью-ейдж, і в контексті інформаційної 

революції застосовується у розумінні близьконаукового терміну – 

єдине інформаційне поле, (поле акаши – англ. Akashic Field), але 

наближене у значенні до поняття ―ноосфера‖. Пошуки пояснення 

цього явища багатьма дослідниками не сприймаються однозначно, 

навіть навпаки. Але вчені продовжують обгрунтовувати нові  

світоглядні парадигми, відшукувати нетрадиційні способи пояснення 

світу, наприклад, у  вимірах синергетики, холізму, космології, 

інформології, філософії віртуального, голографічної теорії. Так, 

зважаючи на модель інтегральної природи людини, фізик Девід Бом   

та відомий  нейрофізіолог  Карл Прібрам запропонували  

нейроголографічну модель пізнавального процесу, концепцію 

цілісності. Космос для них – це неперервна голографічна тканина, 

насичена імплікативним (невиявленим) порядком, людина – голограма 

Всесвіту, ―а кожна клітина нашого тіла вже містить у собі весь 

згорнутий космос‖ [18, с.71]. Розмірковуючи над своєю теорією, Девід 

Бом дотримується думки, що у всесвіті все представляє собою 

неперервно розподілену реальність, у якій спостерігач водночас є тим, 

що спостерігають, ―оскільки, життя та інтелект присутні не лише в 

матерії, але і в ―енергії‖, ―просторі‖,  ―часі‖,  у ―всій‖  тканині всесвіту‖ 

[18, с.70]. І формулює радикальний  висновок : ―Ми самі конструюємо 

простір і час‖ [ 18, с.77].  

Майкл Талбот, на основі гіпотези квантового фізика Д. Бома  - 

учня і послідовника  А. Ейнштейна - про голографічну модель 

всесвіту,  розробляючи голографічну теорію, з‘ясовує, що свідомість і 

матерія мають глибинну  тотожність, а реальність представляє 
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собою гігантську голограму. Тому простір, де два світи: свідомість та 

матерія реальності співіснують, він називає омнієктивним просторово-

часовим континуумом, у якому реальність та уява зливаються і 

переходять одна в одну. Очевидно, завдяки цьому людина у своїх 

рефлексіях здатна ―повертатись‖ в омнієктивну реальність часу, яка 

перебуває у вічному спокої – Dreamtime, де минуле, майбутнє і 

теперішнє ―перебувають‖ одночасно у якості потенційної, віртуальної 

дійсності, щоб у експлікативних процесах відкриватися новою 

можливістю. 

Здійснюючи висновок  із наших міркувань, зазначимо, що 

можливість має характеристики віртуальної реальності, яка, стаючи 

дійсністю, актуаліэується, іншими словами, стає реалізованою 

можливістю, і, в той же час, набуваючи нову природу, створює нові 

можливості, віртуалізується на іншому онтологічному рівні.  

Отже, історичний контекст розвитку віртуального, на нашу 

думку, необхідно пов‘язувати із принципом розвитку, в якому 

категорії ―можливість‖ та ―дійсність‖ прояснюють експлікацію 

віртуальної сутності не лише через події об‘єктивної реальності, але і 

антроповіртуальні феномени,  у сутності яких виявляється принцип 

розгортання змістовності індивідуальної свідомості. Дана змістовність, 

детермінована об‘єктивною дійсністю, перебуває у потенційно-

актуальному стані і, завдяки когнітивному процесу індивідууму,  

ментально оформлюється у ідеалізований конструкт, який слугує  

синергетичним інструментом  суб‘єкту пізнання  та ―утримується‖  у 

його свідомісті  за аналогією простору ―вічного‖ часу. 

Перспективним у зв‘язку з цим постає вивчення 

функціонально-структурних характеристик феномену ―віртуального 

універсуму‖ в соціо-культурному аспекті, як атрибуту індивідуальної 

свідомості і духовного виробництва, його ціннісне значення для 

духовної діяльності. Дослідження цих питань зумовить і подальшу 

розробку філософії віртуальності – парсології. Актуальним для 

сучасного суспільства є і дослідження проблеми самозахисту  

віртуального універсуму  (у  розумінні аксіосфери особистості), на яку, 

при зміні станів свідомості, може здійснюватися інформаційно-

агресивний антропогенний вплив. 
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Валентина Здоровенко. О соотношении виртуальности, 

возможности и действительности в аспекте идеального. 

С целью дальнейшей экспликации категории идеального 

рассматриваются в историческом контексте проявления виртуального, в 

соотношении возможности и действительности. Выявленные феномены 

этой взаимосвязи экстраполируются на атрибут духовного производства 

индивидуума –виртуальный универсум и логически осмысливаются. 

Ключевые слова: виртуальное, виртуальный универсум, возможность,  

действительность, дивинация, идеальное, потенциальность, форма. 

 

Valentina Zdorovenko. About correlation of virtualness, possibility and 

reality in an aspect ideal. 

With the purpose of further explication category of ideal рaper in the 

historical context of display virtual in correlation of possibility and reality. The 

educed phenomena of this intercommunication are extrapolated on the attribute of 

spiritual production of individual -Virtual Universe  and comprehended logically. 

Keywords: virtual, Virtual Universe, possibility,  reality, divinacia, ideal, 

potentiality, form.
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Філософські читання пам’яті Івана 
Бойченка: 
ЛЮДИНА.ІСТОРІЯ.МОНАДОЛОГІЯ 
 
Від редакції 

21 жовтня 2011 року у Центрі гуманітарної освіти НАН України відбулись 
філософські читання, присвячені пам’яті Івана Васильовича 
Бойченка. Окрім ЦГО НАНУ співорганізаторами читань були 
філософський факультет Київського національного університету 
ім..Тараса Шевченка і Інститут філософії ім..Г.С.Сковороди НАН 
України. 

                   Центр гуманітарної освіти був обраний місцем проведення не 
випадково. Не лише тому, що І.В.Бойченко читав тут лекції 
аспірантам НАН України, а й тому, що саме в ЦГО була 
започаткована нова, постнекласична методологія - тоталогія, або 
метафізика тотальності, яку Іван Васильович вважав  дуже 
близькою до свого монадологічного розуміння історії. У своїй 
«Філософії історії» від приділив цьому питанню значну увагу в 
одному з розділів.  

                      Нижче ми подаємо   матеріали читань, систематизовані по 
тематичним розділам, відкриваючи їх вступним словом директора 
ЦГО, доктора філософських наук, професора Володимира 
Антоновична Рижка.     

 
 
В.А.Рижко. Вступне слово 

Про творчість Івана Васильовича Бойченка 

 
Писати про творчість людини, яку знав особисто, значно 

важче ніж писати про творчість того, хто постає перед тобою своїм 

текстом, бо текст завжди є чимось відчудженим від автора, якого 

можливо знаєш як фахівця. Водночас коли роздумуєш над творчістю 

автора, якого і знаєш, і поважаєш як людину, nо це надає більшої 

відповідальності за все, що маєш висловлювати і в такому разі 

переслідують сумніви стосовно релевантності висловленого. 
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Власне про творчість І.В.Бойченка вже написано і висловлено 

досить багато і достатньо важливого, а тому в даному разі немає 

претензії на якийсь особливий погляд, що істотно відрізняється від 

інших. І тим не менше хочеться звернути увагу на інтелектуальний 

контекст в межах якого здійснювалася творчість І.В.Бойченка, бо без 

цього важко збагнути те, що, гадаю , ним зроблено. Цим «контекстом» 

було відповідне розуміння суспільства за часів початку формування 

творчості І.В.Бойченка – цим «контекстом» була соціальна теорія, яку 

називали «історичним матеріалізмом». У Радянському Союзі 

«історичний матеріалізм» розглядався в якості офіційної соціально-

методологічної теорії. В даному разі немає потреби зупинятися на 

розгляді положень зазначеної теорії, її виклад, якщо хто забажає, може 

почерпнути з ще відомої літератури. 

Нині було б несправедливо говорити про названий 

«початковий творчий контекст» І.В.Бойченка як якусь помилку тільки 

з-за того, що в сучасній Україні офіційно не сповідуються ці погляди. 

Насправді ж треба розрізняти в теорії, яка ідентифікувалася як 

«історичний матеріалізм» її теоретичну складову та складову 

ідеологічно-практичну. Останнє – це ті формулювання, які скорше 

були не висновками з цієї теорії, а власні забаганки авторів, які 

конструювали свої наміри як оті «висновки» і презентували їх від імені 

названої теорії. Що ж стосується саме теоретичної складової 

історичного матеріалізму, то це наукові висловлювання, що мають 

відповідний науковий статус. Хоча і можуть оцінюватися так чи 

інакше. Та це вже все залежить від багатьох чинників, в тім колі 

(мабуть передусім) настанов, якими керується оцінювач (або як зараз 

говорять – експерт). 

І.В.Бойченко на теоретичному рівні заналізував 

категоріальний апарат історичного матеріалізму, розкрив його 

методологічні функції і тим самим зробив великий внесок в розуміння 

сутності та смислу історичного матеріалізму як певної системи знань з 

її законами та принципами. Відтепер відкривався шлях подальших 

досліджень соціально-історичного знання. Але щоб це реалізувалося,  

потрібен був, так би мовити, «зовнішній поштовх», чи нові соціальні 

умови, які б створювали потребу в інших соціально-історичних 

поглядах. Вони наступили в Україні після 1991 року: виникли нові 

соціальні реалії, а відтак і настала потреба у більш широкому погляді 

на соціальну історію. 

Звичайно, було б надто необачливо буквально дотримуватися 

щойно описаної схеми переходу від проблематики (точніше, ідеї) 

історичного матеріалізму до проблематики «філософії історії», якою 
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так фундаментально перейнявся І.В.Бойченко. Необхідність розробки 

проблем «філософії історії» у розглядуваний час спонукалась 

теоретичними пошуками у світовій соціальній філософії кінця ХХ-го 

та початку ХХI-го сторіч. Це дослідження Бела, Арона, Тоффлера, 

Фукуями, Хантінгтона та інших, а також включення в арсенал 

теоретичних міркувань праць Колінгвуда та інших. 

Важливо, що І.В.Бойченко написав «Філософію історії» не 

тільки як фундаментальне теоретичне дослідження (це переоцінити 

важко), а саме як «підручник». Цим самим Він розв‘язав принаймні 

два завдання: по-перше, виклав матеріал в систематизованій формі, 

методично привабливо, бо супроводив кожну тему запитаннями для 

самоконтролю, навів максимум доступних джерел тощо і, по-друге, 

жанром підручника долучав студентів до даної тематики. Важко 

переоцінити такий далекоглядний крок автора. Принагідно зазначу, що 

інші автори (Т.Ящук, Ю.Вільчинський) також дослідження з філософії 

історії написали в жанрі чи то посібника, чи то лекцій… Твори обох 

названих авторів безумовно є оригінальними, але існує спокуса 

сказати, що то вже в річищі існуючого жанру. 

Тут не ставиться завдання окреслити усю теоретичну новизму 

«філософії історії» І.В.Бойченка. Тільки наведу окремі місця з його 

праці, які є особливо прикметними і для більшої точності їх процитую. 

Зокрема, аналізуючи погляди Колінвуда на філософію історії 

як теорію історії, І.В.Бойченко не погоджується з Колінгвудом 

стосовно його розуміння філософії історії як теорії історії і висловлює 

слушну думку про особливість історії, її об‘єкта, що «в самому собі 

містить суб‘єкт-об‘єктне співвідношення і вже хоча б через це може 

бути предметом не тільки філософської теорії історичного пізнання, а 

й філософської теорії історичної реальності» (назв.робота, с.147). Далі 

І.В.Бойченко уточнює цю думку: «часто-густо саме нерозуміння 

відмінностей між історичними законами за їх онтологічним виміром 

(тенденціями та закономірностями самого реального ходу історії) та 

законами як складовими теоретичної системи тієї чи іншої спеціально-

наукової галузі історичного пізнання призводить до заперечення 

закономірної природи історичного процесу загалом» (с.149). Резюме 

розглядуваного положення звучить так: «Що ж стосується законів 

руху суспільства, то їх існування, як і існування законів фізичного 

руху, можна визнати лише як ідеалізації. Оскільки ж ці ідеалізації 

відображають якісно відмінні реалії, то й справді годі шукати таких 

законів суспільного руху, «які в якомусь розумінні» були б схожі чи 

аналогічні до законів руху фізичних тіл» (там же).
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Не буду продовжувати констатувати оригінальні ідеї 

розглядуваної та інших праць І.В.Бойченка. Більше зазначу, що 

«підручник» «Філософія історії» - це не узвичаяне явище в цьому 

жанрі, який звично бачиться як систематизоване вираження загальних, 

відомих положень. Насправді він містить новаційні ідеї і тому може 

слугувати зразком нового покоління навчальної літератури, яка 

розрахована на творче мислення, пошуки істини. Це, скажімо, 

стосується ідеї монадологічності людської історії, постнекласичного 

світобачення, концепції тоталогічного розуміння буття та інше (див.: 

там же с.320-343). 

Хочеться закінчити це «слово» міркуванням, яке нібито 

належить А.Камю: про людину нічого не можна сказати доки вона не 

сказала останнього слова… Але те, що зробив в науці, філософії 

І.В.Бойченко – це не «останні слова», а такі, що є вагомими і не тільки 

для сучасності. Майбутні покоління фахових філософів також будуть 

черпати у його творах нові ідеї, будуть вчитися філософуванню. 
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МОНАДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В 

ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ И ФИЛОСОФИИ 

ИСТОРИИ  
 

В статье дан сравнительный анализ интерпретаций 

монадологического подхода в истории философии и философии истории, 

предпринимается попытка выявить его специфические черты и на этой 

основе дать оценку той ситуации, которая сложилась в современном 

украинском обществе. 

Ключевые слова: монада, монадологический подход, 

монадологическое мышление, методы истории философии и философии 

истории. 
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В области истории философии монадологический подход 

связан был изначально с именем Лейбница. Первым, кто указал на 

актуальность и эвристический потенциал тех принципов, которыми 

руководствовался Лейбниц при создании своей монадологии, был, 

пожалуй, ученик Гуссерля Дитрих Манке.
5
 В небольшой работе, 

опубликованной под названием «Лейбниц как противник 

односторонности ученых», он анализирует ранее неизвестный трактат 

Лейбница c необычным названием «Spongia exprobrationum seu quod 

nullum doctrinae verae genus sit contemnendum» («Губка для упреков, 

или о том, что никакого рода истинным учением не следует 

пренебрегать»). В этом тексте, относящимся примерно к 1686 г., 

Лейбниц выступает против односторонности ученых: филологов, 

математиков и естествоиспытателей, схоластиков и картезианцев. 

Филологи, по его мнению, смеются над педантизмом ученых. 

Математики и экспериментаторы полагают, что только их знание 

является надежно обоснованным и полезным человеческому роду, 

тогда как результаты других областей знания для них – это лишь 

плоды фантазии и голые мнения. Схоластики и теологи, которые 

занимаются очень важными вещами, касающимися первых принципов 

сущего, важнейших вопросов совести, права и справедливости, 

напротив, пренебрежительно относятся к математикам и 

естествоиспытателям, полагая, что они занимаются только тем, что 

доступно воображению и не возвышаются до вещей разумных. Они 

чувствуют себя охранителями религии и нравственности и осуждают 

все, что расходится с их школьными взглядами. К четвертому виду 

односторонних ученых Лейбниц относит представителей «популярной 

философии», которых он помещает между математиками и 

схоластиками. Они пытаются во всех науках отыскивать самое легкое 

и полезное для толпы и украшать это красивыми словами.
6
 Они 

                                                           
5
 Тот факт, что Д. Манке был учеником Гуссерля, дал основание Рудольфу 

Мецу впоследствии утверждать, что именно Гуссерль был инициатором всех 

его идей. См. его рецензию на книгу R. Metz: D. Mahnke. Leibnizens Synthese 

Universalmathematik und Individualmetaphysik. Erster Teil // Kant-Studien, vol.32 

(1927), S.366. Такое предположение представляется нам сомнительным, т.к. 

Манке рассматривал феноменологию лишь как одну из перспектив, которые 

открывают философский подход Лейбница, и во многом способствовал 

переходу Гуссерля на позиции монадологии.  
6
 Лейбниц здесь, согласно Манке, имеет в виду популяризаторов 

картезианской философии, которые, прочитав несколько книжек, вообразили, 

что они постигли истину. 
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презирают все им неизвестное. Изучение наук они считают пустой 

тратой времени. Об абстракциях схоластиков они ничего не хотят 

знать, считая их лишенными ценности искусственными терминами 

(Künsteleien), от которых следует освободить человеческий род. 

Согласно Манке, Лейбниц еще с юношеских лет был убежден 

в том, что никаким видом истин и никакой из наук (кроме астрологии 

и прочей ерунды) нельзя пренебрегать. Даже у мистиков, несмотря на 

всю туманность их выражений и метафоричность языка, по мнению 

Лейбница, можно отыскать здравые мысли и глубокие идеи.
7
 «В 

противоположность этим охарактеризованным выше четырем классам 

односторонних ученых, Лейбниц, – пишет Манке, – почти с 

юношеских лет придерживался мнения, что никаким родом истин и 

никакой из этих отдельных наук нельзя пренебрегать. Истинный 

ученый должен быть всесторонним. Ибо почти все великие открытия 

делаются такими людьми, которые объединяют друг с другом разные 

науки. Именно установление родственных связей (Vermählung) между 

разделенными областями знания ведет к рождению новых истин и 

одновременное размышление о не связанных до сих пор 

представлениях приводит нас к идеям, которые нам иначе никогда бы 

не пришли на ум».
8
 Характерной чертой мышления Лейбница он 

считает универсализм, который тот рассматривал как необходимое 

условие для развития всякой творческой личности и научного 

прогресса. Понятие «монада», основное понятие метафизики 

Лейбница, по мнению Манке, позволяет преодолеть односторонность 

противоположных точек зрения. Мировоззрение, которым мы обязаны 

Лейбницу, имеет непреходящее значение для всякого времени. Не 

потеряла своего значения и его идея универсальной гармонии, которая, 

по мнению Манке, фактически существует как между различными 

областями природы, так и между независимо мыслящими 

индивидами.
9
 Со времен Лейбница односторонность и разобщенность 

наук не только не уменьшилась, но, напротив, увеличилась. «Поэтому, 

– требует Манке, – назад к Лейбницу и к его универсальности! Он, 

одинаково хорошо владея математически-естественнонаучным и 

историко-филологическим методом, смог достичь всестороннего 

мировоззрения, которое учитывало каждую сторону великого 

мирового процесса. Он смог постичь глубокую истину, что – 

                                                           
7 См. письмо к Бурже от 3 января 1714 г. Leibniz, G.W. Die Philosophische 

Schriften. Bd.3. Hrsg. von C.I. Gerchardt. – Berlin, 1887, S.562 
8 Mahnke, Dietrich. Leibniz als Gegner der Gelerteneinseitigkeit. – Stade: A. 

Pockwitz, 1912, S. 35 
9 Ibid., S. 84 
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используя слова Лотце, – хотя механизм естественных законов 

действует везде без исключения, его значение для построения мира все 

же имеет подчиненное значение по отношению к значению того 

духовного идеала, который стремится реализовать мировой процесс, 

т.е. в конечном счете духовный процесс».
10

 

Эти идеи Д. Манке развивает в своей докторской диссертации 

«Синтез Лейбницем универсальной математики и индивидуальной 

метафизики». И здесь универсальную терпимость Лейбница по 

отношению к чужим взглядам он рассматривает как «методический 

принцип ученого-универсала».
11

 По мнению Манке, его терпимость 

обладает огромной творческой силой и не ведет ни к эклектизму, ни к 

релятивизму. В чужих взглядах Лейбниц стремится не столько 

обнаружить их отличие друг от друга и от его собственных взглядов, 

сколько отыскать сходство и родство. «Все противоречия, – 

утверждает Д. Манке, – он заменяет степенными рядами, все различия 

он подчиняет более высоким связям и заканчивает в конце концов 

полной гармонией, согласованием всех противоположностей» [8, 

s.308]. Относительность мнений для Лейбница, утверждает Д. Манке, 

не конец, а начало, не цель, а средство для того, чтобы постичь 

абсолютную истину». По его мнению, цель Лейбница заключается в 

том, чтобы «подняться на более высокую точку зрения, исходя из 

которой можно было бы обозреть все другие и на основании которой 

можно было бы создать универсальную систему, которой все прежние 

системы подчинялись бы как ее органические части».
12

 На место 

субъективного релятивизма, считает он, Лейбниц ставит «объективный 

перспективизм», универсальную систематику всех гносеологических 

позиций. И для интерпретации философии Лейбница Д. Mанке 

предлагает применить метод, адекватный самой системе, а именно – 

«перспективистский метод» (―perspektivische Methode‖). Этот метод, 

разъясняет Д. Манке, при изучении объекта исследования никогда не 

ограничивается тем, чтобы рассматривать объект только со своей 

точки зрения, но и учитывает те перспективы, которые открывают 

другие точки зрения. Лейбница, как и Гегеля, он относит к философам-

созидателям. Но если синтез Гегеля статичен, то синтез Лейбница 

Манке характеризует как «гармонический». 

                                                           
10 Ibid., s.91-92 
11 Mahnke, D. Leibnizens Synthese von Universalmathematik und 

Individualmetaphysik. (Faksimile-Neudruck der Ausgabe von Halle 1925). – 

Stuttgart-Bad Cannstatt, 1964, S. 316 
12 Ibid. S.317 
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Следует заметить, что стремление к универсализму 

характерно было не только для Лейбница. Идея энциклопедии, 

зародившаяся еще в эпоху Возрождения, была популярна и во времена 

Лейбница, особенно среди эклектиков. Она оказала влияние и на 

молодого Лейбница, который усиленно работал над ее проектом. Но 

постепенно Лейбниц заменяет ее идеей «универсальной науки» 

(scientia generalis), идеей системы строго обоснованного знания, на 

которую могли бы и должны были бы опираться все те, кто стремится 

к достоверному знанию истины. Лейбниц не просто стремился к 

универсализму, как эклектики, а пытался выработать такое 

мировоззрение, которое способно было бы дать убедительный ответ 

все насущные вопросы и этот ответ, по его мнению, должен был быть 

согласован с теми научными фактами и законами, которые 

подтверждены практикой. Но эти законы и факты были не конечной 

целью, а исходным пунктом для поиска той исходной точки, которая 

открывала бы наиболее широкие перспективы для понимания 

происходящих в мире процессов. Таким исходным пунктом и стало 

для Лейбница понятие монады.  

Хотя термин «монада» для обозначения своего понятия 

субстанции Лейбниц вводит только в 1695 г., он вкладывает в него то 

содержание, которое характерно было для его понятия субстанции. 

Термин «монада», по его мнению, точнее и полнее, чем какой-либо 

другой термин выражал не только все богатство значений, присущих 

его понятию субстанции, но и те эвристические принципы, которые 

были присущи его философии. Для Лейбница понятие субстанции – 

это то, что лежит в основе всех феноменов, это – их центр. Оно 

является гипотезой, но не исходной гипотезой, а конечной. Познание, 

согласно Лейбницу, идет от периферии к центру, от феноменов – к 

лежащей в их основе сущности, от абстрактного – к конкретному, от 

неполных понятий – к полному. Феномен, абстрактное, 

одностороннее, – все это для Лейбница синонимы. Понятие же 

субстанции – это всегда полное понятие. Субстанцией может быть 

только конкретное, индивидуальное и единое. Все познание 

направлено на него. Этот процесс, в который Лейбниц призывает 

включиться специалистов всех областей знания, носит коллективный 

характер и, по своей сути, бесконечен. А это значит, что понятие 

субстанции всегда будет оставаться гипотезой. Тем не менее, 

отказаться от его поиска мы не можем. Мы должны постоянно 

уточнять его. Его поиск – это центральная перспектива философского 

познания. Результатом этого поиска должно стать обнаружение 

исходного пункта мировоззрения, который способен нам дать 
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целостный взгляд на мир. Чем глубже мы познаем лежащую в 

основании всех феноменов сущность, чем полнее и точнее ее понятие, 

тем шире та перспектива, которую оно нам открывает, тем глубже 

наше мировоззрение.  

Этим Лейбниц принципиально отличается от эклектиков, 

которые этой перспективы не видели и не искали. Как справедливо 

замечает У. И. Шнайдер, Лейбница можно было бы рассматривать как 

эклектика только с точки зрения его стремления к примирению 

(Aussöhnung) различных точек зрения, без учета мотивов и стратегий 

этого стремления.
13

 Мотив же Лейбница состоял не в том, чтобы 

объединить разрозненные области знания в единую систему, а в том, 

чтобы избежать тех негативных последствий, которые возникли 

вследствие односторонности наших знаний. В основе этого лежало не 

стремление примирить эти разные области знания, а выявить и 

искоренить те предрассудки, которые привели, в конечном счете, к 

этим негативным последствиям, а именно к скептицизму, атеизму, 

нигилизму и т.п. Критицизм был важной составляющей 

предложенного Лейбницем подхода к преодолению того кризиса, 

который возник не только в философии, но и в современной ему 

культуре. Основу этого кризиса составлял конфликт между наукой и 

религией. Лейбниц фактически стремится не столько соединить 

разрозненные области знания, сколько провести ревизию и 

осуществить отбор тех знаний, которые можно считать 

обоснованными. И осуществляет он этот отбор с помощью принципа 

достаточного основания, который у него базируется на двух 

требованиях: первое – не признавать ничего, что не обосновано, 

второе – не отвергать ничего без достаточного на то основания. В 

письме к Пьеру Косту от 4 июля 1706 г. Лейбниц упоминает еще один 

«общий принцип», а именно «ничем не пренебрегать и извлекать 

пользу их всего, что можно где-нибудь найти». 
14

 

Именно этот принцип, к которому постоянно апеллировал Д. 

Манке, позволил Лейбницу максимально расширить круг своих 

интересов. Но основополагающим нормативным принципом у него 

был все же принцип достаточного основания. У эклектиков вообще не 

было никакого методического принципа, на основе которого они 

                                                           
13 Schneider, Ulrich Johannes. Leibniz und der Eklektismus // Neuzeitliches 

Denken: Festschrift für Hans Poser zum 65 Geburtstag. Hrsg. von Günter Abel, 

Hans-Jürgen Engfer, Christoph Hubig. – Berlin, N.Y.: W. de Gruyter, 2002, S. 244 

(s.233-250)  
14 Leibniz, G.W. Die Philosophische Schriften. Bd.3. Hrsg. von C.I. Gerchardt. – 

Berlin, 1887, S. 384 
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требовали бы осуществлять синтез знания. От эклектиков Лейбниц 

отличается еще и тем, что обоснование он понимает как поиск 

основания (ratio). И это основание он требует искать только в разуме 

(ratio), усматривая в этом не простую синонимию, а глубинное 

сущностное сходство. Лейбниц стремится выработать не просто еще 

одно оригинальное учение, а наиболее разумное и обоснованное из 

всех возможных. Основную причину кризиса, охватившую все области 

знания, Лейбниц видит в самомнении и надменности ученых и в 

стремлении к новизне и оригинальности философов. Поэтому он и 

выдвигает идею «вечной философии» (philosophia perennis), которая 

аккумулировала бы в себе все то ценное, что выработало человечество. 

И в этом состоит главный мотив всего его творчества. Указанные 

выше принципы выступают у него в качестве того методического 

основания, посредством которого он пытается отыскать ту исходную 

точку, из которой все многообразие знаний предстает как стройная 

система хорошо обоснованных и взаимно согласующихся учений. 

Задачу же метафизики, как упоминалось, Лейбниц видит в том, чтобы 

выработать такое понятие субстанции, которое давало бы наиболее 

разумную и цельную картину мира. Именно поэтому он в своей 

метафизике стремится эксплицировать те метафизические понятия и 

принципы, которые только и делают возможным естественнонаучное 

исследования природы. И главными у него становится понятие монады 

и принцип универсальной гармонии. Их он не заимствует у 

неоплатоников или мистиков, а получает в результате скрупулезного 

анализа всех областей знания как их необходимую предпосылку. У 

Лейбница они получают свое обоснование всей системой знания. 

Вопреки утверждениям Д. Манке, Лейбниц не был синтетическим 

философом. Его метод аналитический. Понятие монады мы получаем в 

результате анализа, но оно открывает нам единую непротиворечивую 

картину мира. Лейбниц не является таким уж примиренцем, каким его 

хочет представить Д. Манке. Его анализ носит критический характер. 

Он направлен на то, чтобы вскрыть те предрассудки, которые лежат в 

основании тех или иных учений, и показать их односторонность и 

ограниченность, а также ложность тех выводов, которые из них 

следуют. Сам Лейбниц сравнивает работу философа с работой 

горнорабочего, который должен переработать горы руды, чтобы 

получить крупицы металла. Понятие монады и тесно связанный с ним 

принцип универсальной гармонии для него выступают в качестве тех 

«крупиц золота», «рациональных зерен», которые он получил в 

результате исследования всех областей знания.  



І.Монадологія як філософська теорія та методологія         

 87 

                                                                         

Понятие монады у Лейбница становится главным принципом 

всей его системы именно потому, что в монаде воплощается принцип 

универсальной гармонии. Для него универсальная гармония – это не 

простая согласованность всех мыслей или идей, а максимальное 

единство, охватывающее максимальное разнообразие феноменов. 

Лейбниц не примитивный сторонник когерентной теории истины. Он 

постоянно напоминает, что хорошо согласованными могут быть и 

сновидения. Монада – это тоже не просто единство, а принцип 

единства максимального разнообразия. Монада у него – это зеркало 

мира. У Лейбница, как впоследствии у Канта, связь в мир феноменов 

привносит человеческий разум. Однако у Канта принцип синтеза 

остается субъективным, а у Лейбница он не зависит ни от субъекта, ни 

от вещей (феноменов). Гармония существует не только между 

феноменами и не только между душой и телом субъекта, но и между 

субъектами. Она носит предустановленный характер и находится в 

разуме Бога. Именно Бог у него является воплощением универсальной 

гармонии, ибо он сам есть универсальная монада и творец всех 

остальных монад. У Лейбница действительность репрезентирует 

только такая гармония знаний, которая согласуется с истинами разума, 

пребывающими в разуме Бога и не зависящими ни от субъекта, ни от 

феноменов. Действительной для него является не всякая гармония, а 

только разумная. Лейбниц ясно осознает, что учение о монаде, Боге, 

универсальной гармонии – это все гипотезы, но гипотезы, имеющие 

большое эвристическое значение. Они не выступают у него в качестве 

принципов, из которых следует дедуцировать его метафизическую и, 

тем более, всю систему знания. Фундаментальный принцип монады – 

это эвристический принцип. Он открывает нам не только наиболее 

широкую перспективу видения действительности, но и наиболее 

разумную. Он позволяет вскрыть творческий потенциал всех других 

методологических принципов и найти им соответствующее 

применение.  

В философии многие философы использовали понятие монады 

в качестве методического принципа. Наиболее известные из них – это 

И.Ф. Гербарт, Ш. Ренувье, Дж. Э. Мак-Таггарт, Г. Лотце, А.Н. 

Уайтхед, Хосе Ортега-и-Гассет, Э. Гуссерль. В учениях этих 

философов подчеркивались разные стороны монадологии Лейбница. 

А.Н. Уайтхед говорит даже о «монадическом мышлении». Для 

выявления специфических признаков такого образа мышления З. Бонк 

предпринял специальное «историческое исследование». «Хотя такой 

образ мышления можно с точки зрения внешних признаков 

(akzidentell) охарактеризовать с помощью таких выражений, как 
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«простая субстанция», «отсутствие окон», «предустановленная 

гармония» и т.д., определяющими, – пишет он, – могут все же 

считаться два признака… оно является всегда органическим и 

принципиально индетерминистским мышлением».
15

 Для 

интерпретации монадического мышления З. Бонка и А.Н. Уайтхеда, 

как и для многих других интерпретаций, характерен все же некоторый 

биологизм. Именно поэтому в истории философии широко прижилась 

та интерпретация монадического подхода, которую предложил Д. 

Манке.  

II 

 

В философии истории монадологический подход впервые 

вводит О. Шпенглер. Свой подход, названный впоследствии 

цивилизационным, он рассматривает как альтернативу линейно-

прогрессистскому подходу, которого придерживались позитивисты, 

гегельянцы и марксисты. Взгляд на историю как линейный 

прогрессивный процесс возникает еще в 17 в. под влиянием 

начавшегося бурного развития математического естествознания и 

техники. Поэтому все эти концепции можно смело назвать 

сциентистскими, а их альтернативы – антисциентистскими. Правда, 

антисциентизм Шпенглера не был последовательным. Хотя он и 

испытал сильное влияние немецкого романтизма и философии жизни, 

к представителям которой его и относят, его концепции свойственен 

определенного рода биологизм. Это можно объяснить тем, что 

Шпенглер ориентировался на монадологию не Лейбница, а Гете. 

Принципиальное отличие монадологий этих двух великих мыслителей 

состоит в том, что Лейбница больше интересовали разумные монады, 

тогда как Гете – более примитивные формы монад, в частности, 

растительные формы жизни. В предисловии к первому тому «Заката 

Европы» О. Шпенглер пишет, что всем он обязан двум мыслителям – 

Гете и Ницше. Ницше он обязан постановкой вопросов, а Гете – 

методом. От Ницше он заимствует пессимистический взгляд 

относительно будущего европейской культуры, от Гете – его 

морфологический метод. Культуры, согласно Шпенглеру, 

принадлежат живой природе Гете, а не мертвой природе Ньютона. 

Историю мировых культур О. Шпенглер трактует по аналогии с 

процессами возникновения, роста и старения, которые происходят в 

органическом мире. Культуры для него – это живые существа самого 

                                                           
15

 Bonk, Siegmund. ―Monadisches Denken‖: Versuch einer Begriffbestimmung // 

Monadisches Denken in Geschichte und Gegenwart. Hrsg. S. Bonk. – Würzburg: 
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высокого ранга. Шпенглер отрицает существование внешних целей, 

которые явно или неявно признавали прогрессистские концепции. 

Культуры у него не подчиняются никакой внешней цели. Они 

возникают, подобно цветам на поле, без всякой внешней цели. Они 

имеют «душу» и «судьбу», а не «сущность» и «причину». Подобно 

тому, как путем наблюдения жизни растений Гете пытался отыскать 

основную форму, которая воплощена в каждой из отдельных форм, 

Шпенглер ищет в истории некоторый изначальный феномен 

(Urphänomen), некоторую праформу (Urform) – душу культуры.
16

 

Такой «органицистский» взгляд на историю был чужд самому Гете, 

который считал, что в истории царят случай и произвол. Однако 

Шпенглер утверждает, что Гете демонстрирует новый, органический 

образ истории. По его мнению, в «Фаусте» Гете преобразует 

морфологический метод исследования природы в метод понимания 

истории.
17

 О. Шпенглер оказал влияние на многих социологов, среди 

которых можно выделить Г. Зиммеля и Г. Тарда. Для всех них была 

также характерна органицистская трактовка монадологического 

подхода. 

На ограниченность монадологического подхода Шпенглера, 

который сознательно ориентировался на монадологию Гете, а также 

Данилевского и Тойнби, которые стихийно пришли к нему, указал 

выдающийся украинский философ И.В. Бойченко. Он, в частности, 

указал на то, что у этих авторов «фиксируется преимущественно одна 

сторона монадной природы цивилизаций – их самосфокусированность, 

самодостаточность, замкнутость. «Как следствие, – пишет он, – 

преувеличивается момент обособленности, непроницаемости, 

замкнутости цивилизаций. Момент же глубинного сходства, даже 

тождества и, соответственно, взаимного отражения, воплощения и 

воссоздания их остается без внимания или же недооценивается. Или 

же, наконец, проблема внутреннего сходства, взаимной открытости, 

внутренней общности сводилась к общности внешней, к вопросу о 

внешнем взаимодействии в сущности обособленных цивилизаций». 
18

 

Плюралистическая интерпретация истории, осуществленная в 

ее узком классическом и даже неклассическом значении, 
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– Leiden; Boston; Köln: Brill, 1999, S. 672 
17

 Jaeger, Michael. Fausts Kolonie: Goethes kritische Phänomenologie der 

Moderne. – Würzburg: Königshausen & Neumann, 2005, S. 503  
18

 Бойченко І. В. Філософія історії . – Київ: Знання, КОО, 2000, С.329 
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рассматривающая всемирно-исторический процесс как механическую 

совокупность изолированных культурно-исторических образований, 

приводит, по мнению И.В. Бойченко, к утрате момента единства 

всемирно-исторического процесса. Столь же однобоким, по мнению 

И.В. Бойченко, является формационный подход. «Претензия 

монистического, формационного подхода на исключительную 

правильность и универсализм, – пишет он, – обернулся, как известно, 

формационным редукционизмом, т.е. упрощенной трактовкой истории 

как единого, глобального, монолитно-поступательного движения».
19

 

Односторонность цивилизационного и формационного подходов 

породила, по его мнению, кризис, который нельзя преодолеть путем 

простого некритического (эклектического) соединения этих дух 

подходов. Для критического преодоления указанной односторонности 

этих двух подходов И.В. Бойченко предлагает подход, который он 

условно называет постнеклассическим (монадологическим) подходом. 

«С позиций указанного подхода, – пишет он, – история предстает как 

такая своеобразная органическая целостность, которая, в свою 

очередь, создается множеством больших, средних и малых 

исторических индивидов: цивилизаций, формаций, исторических 

культур, этносов, сообществ, личностей. Каждый из данных 

индивидов рассматривается при этом как неповторимое 

социокультурное образование. И одновременно – как воплощение 

всемирно-исторического процесса в целом, органическое единство 

фило- и онтогенетических характеристик исторической реальности».
20

 

С позиций монадологического подхода всемирно исторический 

процесс может воспроизводиться одновременно и как глобальное 

целостное образование (в этом его отличие от плюралистического 

подхода) и как органичное соцветие разномасштабных, монадных, по 

своей сущности, собственных составляющих (в этом его отличие от 

подхода глобалистски монистического). Исторические целостности 

большого масштаба предстают в данном случае только как один из 

разновидностей индивидов истории. 

В качестве одного из вариантов такого постнеклассического 

подхода, наряду с монадологическим, он предлагает рассматривать 

также так называемый «тоталлогический подход», в основу которого 

положено «философское учение о тотальности как особенной 

целостности, которая, трансформируясь и разворачиваясь в себе, 

сохраняет одновременно саму себя, является такой идентичностью в 

себе, в которой все временные и пространственные вариации процесса 
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предстают формообразованиями одного и того же, носят характер 

обновления».
21

  

Характерной чертой такого постнеклассического подхода как 

нелинейного (в обоих его вариантах) является его плюралистичность, 

которая, по мнению И.В. Бойченко, позволяет избежать 

односторонности «центризма» как европейского, так и восточного 

типа. Для постнеклассического подхода характерен также отказ от 

построения иерархии исторических целостностей и рассмотрение их 

как равноценных, хотя и самобытных, проявлений исторических 

сообществ. В противоположность классическому этот подход 

предстает уже не как генерализирующий, универсалистский, а как 

индивидуализирующий. Глобалистский универсализм здесь 

сохраняется как в виде исключения, как крайний случай. Каждая из 

цивилизаций предстает здесь уже не как неповторимый, уникальный 

индивид исторического процесса, но и воплощение всех прочих 

исторических индивидов, как больших, так и малых по своему 

масштабу. Общественный идеал для постнеклассического подхода 

выступает уже не что-то трансцендентное по отношению к 

историческому процессу, а как имманентный реальному 

историческому процессу, трактуемому как полицентрическое 

образование, порожденное множеством тоталлогических 

целостностей. Для постнеклассического подхода характерно также 

такое соотношение микро- и макроистории, в соответствии с которым 

микроистория предстает не как часть, а как тоталлогическое, или 

монадное, проявление другой. С точки зрения этого подхода 

исторический прогресс состоит в не в поступательном движении 

вперед к некоторой трансцендентной цели, а в том, чтобы каждая 

цивилизация в процессе самоопределения и самоутверждения 

воспроизвела, открыла для себя заново и обогатила своим, только ей 

присущим экзистенциальным опытом непреходящие инвариантные 

структуры и общечеловеческие ценности, которые И.В. Бойченко 

рассматривает как своеобразные архетипы. Такого рода архетипы, по 

его мнению, не могут быть экспортированы одной цивилизацией 

другой. Каждая цивилизация должна усвоить их самостоятельно. 

Причем она способна это сделать только на таком уровне своего 

развития, когда она начинает чувствовать в них потребность. Только 

тогда эта цивилизация, по мнению И.В. Бойченко, становится 

сверхчувствительной к конгениальным с нею структурам и ценностям, 

созданным другими цивилизациями. Критерием прогресса в данном 

                                                           
21 Там же, С. 331 
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случае выступает уже не какой-то абстрактный внешний ориентир, а 

степень развитости, самоиндентификации и самореализации 

определенной исторической целостности (монады). Представленный 

И.В. Бойченко монадологический подход отличается от подхода 

Лейбница, который исходил из классической парадигмы. У Лейбница 

высшая из монад является реальностью, причем первичной 

реальностью, которая обусловливает существование всех других 

целостностей как своих перспектив. В постнеклассической философии 

истории существование такой субстанции, которая была бы субъектом 

перспектив, существуя вне их, вообще теряет свой смысл. 

Отрицание реальности такого рода первичной субстанции 

вполне можно понять. Ведь у Гегеля Бог тоже выступает как своего 

рода первичная субстанция, можно даже сказать, монада. Вся история 

предстает как саморазворачивание этой субстанции. И нет большого 

преувеличения в том, что философия Гегеля, как и вся немецкая 

классическая философия, выросла из философии Лейбница.
22

 Для 

обоих мыслителей характерен панлогизм, оба признают разумность 

действительного и т.п. Вполне возможно, что лейбницианская идея 

mundus optimus, разумности и совершенства нашего мира, а также 

признание наличия центральной перспективы в развитии монад 

явились одной из предпосылок возникновения линейно-

прогрессивного взгляда на историю вообще и историю философию в 

частности, а учение Лейбница о наличии внутренней целесообразности 

в поведения разумных монад привела, в конечном счете, к идее 

наличия разумной цели в истории. Тем не менее, между двумя 

мыслителями огромная пропасть. Гегель скорее спинозист, чем 

лейбницианец. Хотя свобода выступает у него как критерий 

исторического прогресса, реальной свободой у него обладает только 

Абсолют. Свобода личностей, которые рассматриваются как части 

этого абсолюта, – иллюзорна. У Лейбница сотворенные монады столь 

же реальны, самостоятельны и свободны, как и породившая их монада, 

т.е. Бог. Свободу Гегель, как стоики и Спиноза, понимает как 

осознанную необходимость. Но именно против этого взгляда борется 

Лейбниц. У него исходной точкой является не Абсолют, а отдельная 

монада, для которой Бог и мир выступают как проекции ее 

перспективы. Монады не являются ни частью феноменального мира, 

ни частью Бога, хотя последний и порождает их постоянно. Для 

Лейбница Бог не столько субстанция, сколько та универсальная 

гармония, которая превращает множество разрозненных монад в 

                                                           
22 См. Horn Joachim Christian. Monade und Begriff. Der Weg von Leibniz zu 

Hegel. – Wien/ München: R. Oldenburg, 1965 
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гармоничное целое, в противостоящее природе царство Духа. И эта 

гармония не является результатом простой согласованности действий 

монад. Она, как и истины разума, имеет свои корни в разуме Бога. Но 

обнаруживает она себя через монады, которые представляют собой 

свой особый гармоничный мир. Отсюда вытекают очень важные 

выводы, важные, прежде всего, для правильного понимания 

монадологического подхода. Во-первых, неприемлем «органицизм» и 

любого рода биологизм. Такого рода целостности исключают свободу. 

Во-вторых, отвергается также монологизм. История – это всегда 

диалог. В-третьих, отвергается всякого рода детерминизм. Ни одна 

монада, даже божественная, не может определять поведение других 

монад. Учение о «отсутствии окон» как раз и призвано было 

подчеркнуть то, что каждая монада решает, в конечном счете, как ей 

поступать. Другие монады, выступающие для нее лишь как феномены, 

могут служить только поводом, но не причиной. Исторические монады 

самых разных уровней могут испытывать самые разные влияния, но 

они всегда выбирают сами свой путь. В-четвертых, сущность 

монадологического подхода состоит не в диверсификации всемирно-

исторического процесса и цивилизационный подход не является для 

него репрезентативным. Момент единства является не менее важным, 

чем момент разнообразия, а в некоторых отношениях и более важным. 

Причем это единство не сводится к осознанию своей 

самоидентичности. Такая точка зрения делает монадологический 

подход мало чем отличающимся от цивилизационного. Это единство 

также не является ни механическим, ни органическим. Не является оно 

и результатом простого консенсуса, простого согласования или 

примирения разных перспектив или точек зрения. Принцип 

универсальной гармонии, который следует рассматривать как самую 

существенную черту, монадологического подхода предполагает только 

одного рода единство, а именно то, которое достигается на основе 

разумного диалога. С этой точки зрения, никакая модификация 

формационного подхода не может быть признана удовлетворительной. 

 

ІІІ 

 

В основе формационного подхода лежит ложный принцип 

материального единства мира. Этот принцип ложен потому, что, с его 

точки зрения, человек выступает здесь как homo edens, а не homo 

sapiens, т.е. выхолащивается его духовная сущность. Человеку и 

обществу навязываются ценности, которые лишают всякой 

перспективы дальнейшего совершенствования и с необходимостью 
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ведут к их деградации. Как у Гегеля в его философии истории человек 

как личность полностью исчезает, а в качестве реального субъекта 

исторического процесса выступает Абсолютный дух, так и у Маркса 

роль человека сводится к тому, чтобы, будучи носителем рабочей 

силы, выступать частью мирового процесса общественного 

производства, действующего по своим непреклонным законам. 

Несмотря на стремления подчеркнуть роль личности в истории, 

марксизм-ленинизм – это все же философия масс, организованных в 

классы. Однобокое выпячивание роли производственных процессов в 

жизни общества и экономического интереса в поведении людей не 

могло не наложить отпечатка на характер этого учения. Для марксизма 

характерен редукционизм и схематизм. Попытка реализовать эту 

схему в исторической действительности, апеллируя к экономическим 

интересам людей, а, в конечном счете, к их низменным инстинктам, 

привели к созданию тоталитарного сообщества, где главным лицом 

становится чиновник, даже не производитель и, тем более, не 

интеллигент, не творческая личность. Если мы проследим развитие 

этой «монады», архетипом которой является homo edens, то мы увидим 

целый ряд вполне закономерных метаморфоз. В этой цепи метаморфоз 

можно выделить следующие этапы. Первый этап – это идеократия, 

которая плавно трансформируется в бюрократию (сталинизм) 

легистского типа с ярко выраженными чертами тоталитарного 

сообщества. Этот второй этап является закономерным следствием 

ленинского учения о роли партии как субъективного фактора 

социалистической революции, которое фактически превращает всех 

людей в бесправную массу. Третий этап начинается тогда, когда 

бюрократия трансформируется в клептократию (брежневский период 

застоя). Перестройка, задуманная с целью модернизации этой формы 

общественного производства, привела к прямо противоположным 

результатам – резкому падению производства и господству 

криминальной олигархии. На смену первым кооперативам, которые 

должны были бы облегчить жизнь простого народа, очень скоро 

пришли криминальные структуры, которые сначала взяли под 

контроль кооперативное движение, а затем и полностью уничтожили 

его. Вместо борьбы с криминалитетом началась коммерциализация и 

криминализация всех сфер жизнедеятельности нашего общества и, что 

самое страшное, всех государственных структур, начиная от силовых 

структур и кончая системой образования (Ельцин, Кучма). Во времена 

Кучмы и его преемников клептократия достигает своего наивысшего 

расцвета. Возникает своеобразная форма феодального государства в 

его наиболее деградированной форме. Государственная должность 
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рассматривается как «место для кормления». Должности становятся 

источником неконтролируемых доходов и превращаются в предмет 

купли-продажи. «Система откатов» и взяточничество становится 

основным и наиболее привычным средством заработка чиновников. 

Благодаря ей этот класс не только не отмирает, а, наоборот, 

увеличивается и крепнет, как никогда. «Кучмизм» – это социальное 

явление, которое еще только ждет своей адекватной исторической 

оценки. В этот период происходит криминализация не только 

государственных структур и всех сфер жизни, но и криминализация 

сознания. На смену диктатуры одной партии, приходит диктатура 

криминальных кланов. Если в первом случае мы имеем дело с 

извращенным идеологическим сознанием, то во втором случае – с явно 

выраженным криминальным сознанием. Такое сознание не способно 

воспринимать духовные и общечеловеческие ценности, ему чужды 

демократические идеалы. Оно порождает самое страшное из всех 

видов тоталитарных сообществ – диктатуру криминальной олигархии, 

которая обязательно будет стремиться к автократии по образцу 

организации традиционных криминальных структур. Криминальная 

олигархия контролирует не только всю экономику, но и все силовые 

структуры (суд, прокуратуру, милицию, налоговая инспекция, СБУ), 

почти все средства массовой информации, законодательную власть, 

финансовые потоки и т.д. Если коммунисты и фашисты апеллировали 

к каким-то ценностям, то криминальные олигархи руководствуются 

только своим инстинктом обогащения. Это создает питательную среду 

для двух прежних форм тоталитарного сознания. Тоталитарный 

характер современного украинского сообщества проявляется в том, 

что ни один государственный институт не выполняет положенной ему 

функции. У нас организуются псевдовыборы, в результате которых мы 

получаем псевдопредставительные органы власти, «крышующие» 

криминальный бизнес. У нас псевдопрокуратура с ее выборочным 

подходом к делам и тотальной коррупцией, псевдосуд, решения 

которого покупаются, псевдомилиция, которая больше озабочена 

допольнительными зароботками, чем охраной общественного порядка, 

псевдопрофсоюзы, которые занимаются лишь поборами и всячески 

препятствуют любым проявлением недовольства народных мысс, 

псевдоинституты, которые дают за деньги псевдообразование, и 

многое другое. Отсутствие верховенства права превращает данное 

сообщество в криминальную структуру, которую, как справедливо 

заметил еще Аристотель, нельзя называть государством. 

Криминальная олигархия взяла на вооружение коммунистическую 

демагогию и через подвластные ей средства массовой информации 
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усиленно навязывает народу стереотипы тоталитарного сознания. Если 

мы посмотрим на наше сообщество (нашу «монаду») с точки зрения 

тех перспектив, которые ей открываются, то мы поймем, что у такого 

сообщества нет будущего. Если не начнется декриминализация 

сознания и общества, то перспектива полной изоляции вполне реальна. 

Мировое сообщество, руководствуясь инстинктом сохранения, 

полностью изолируется от нас. Никакого рационального диалога с 

обществом, руководители и большая часть населения которого 

являются носителями криминального сознания, ни одно из 

демократических сообществ вести не будет. И ни о каком консенсусе 

не может идти речи. Тоталитарное сообщество, во главе которого 

стоят демагоги с криминальным сознанием, привыкшие подменять 

понятия, для которых «право», «свобода», «справедливость» – лишь 

пустые звуки, является не просто неразумным, а противоразумным. 

Таковы плоды марксистского учения об общественно-экономической 

формации в условиях Украины. В Китае, где еще сильны 

идеологические позиции легизма и конфуцианства, они иные. И это 

закономерно. Монадологический подход требует учитывать все 

предпосылки и условия возникновения и существования сообществ. С 

его точки зрения роковым оказывается заложенный в основу нашего 

сообщества марксистский стереотип homo edens. Если мы не 

вспомним, что мы homo sapiens, если мы не осознаем, что общество, в 

котором мы живем, должно быть разумным, т.е. что оно должно 

защищать права и свободы всех граждан, а не удовлетворять их 

животные инстинкты дорвавшихся до власти чиновников, у нашего 

общества не будет никакого будущего. Мы должны осознать, что 

лишенное нравственных основ общество быстро вырождается и 

гибнет. Задача философов и состоит в том, чтобы разъяснить эту 

простую истину. Привлекательность лейбницианского идеала mundus 

optimus как раз и состоит в том, что он вселяет в нас веру в лучшее 

будущее нашей страны. С точки зрения этого идеала даже то, что 

сейчас происходит в нашей стране, в каком-то отношении даже 

полезно. Без этого мировое демократическое сообщество, возможно, 

так и не узнало бы, насколько коррумпировано наше общество, 

насколько тяжела у нас ситуация с соблюдением демократических 

прав и свобод. Возможно, нынешняя ситуация научит нас уважать 

личность и ценить ее права и свободы больше, чем обещания 

материального благополучия от тех, кто руководствуется лишь 

инстинктом наживы. 
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Secundant C.G. Monadological approach in history of philosophy and 

in philosophy of history 
The article presents a comparative analysis of interpretations of the 

monadological approach in the history of philosophy and in the philosophy of 

history, attempt to identify its specific features and on this basis to state an 

assessment of thе situation which developed in the modern Ukrainian society. 

Key words: monad, monadological approach, monadological thinking, 

methods of history of philosophy and philosophy of history. 

 

С.Г. Секундант Монадологічний підхід в історії філософії та 

філософії історії 

У статті дано порівняльний аналіз інтерпретацій монадологічного 

підходу в історії філософії та філософії історії, робиться спроба виявити 

його специфічні риси і на цій підставі дати оцінку тій ситуації, яка склалася в 

сучасному українському суспільстві. 

Ключові слова: монада, монадологічний підхід, монадологічне 

мислення, методи історії філософії та філософії історії 
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ОСМИСЛЕННЯ І.В.БОЙЧЕНКОМ 

ПРОБЛЕМИ ІСТОРИЧНОСТІ ЛЮДИНИ: 

ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ 

ВИМІР ІСТОРІЇ  
 

 
Статтю присвячено аналізу філософських поглядів І.В.Бойченка на 

історичність людини. 

Ключові слова: людина, історичність, проґрес, реґрес. 

 

В історії філософії питання плинності буття людини, як 

цілісного живого світу, вперше було експліковано античним 

філософом Гераклітом. Цей мислитель виявив сутнісну залежність 

моментів виникнення і зникнення речей, зародження можливостей і їх 

або перетворення в дійсність, або розпаду, від ідейного охоплення 

різних вимірів буття, як критеріями філософського сприйняття, 

категоріями становлення і деградація. Ці категорії для давньогрецької 

філософії визначали процеси буття такими, що здійснювалися, як 

наділені рисами прискореної динамічності (становлення), або такими, 

котрі демонструють ознаки розпаду, само-занепаду (деґрадація або 

реґрес). Досить слушно вважається, що перманентне балансування 

впливової присутності цих категорій у багатовимірному світі людини 

має вигляд довершеної форми динамічних перетворень буття. На нашу 

думку, для філософського дослідження виявлення співмірності 

втілення у багатовимірності буття означених категорій може постати 

такою методологічною цінністю, котра здатна зумовити максимальну 

об‘єктивність глибини розгляду будь-якої науково-гуманітарної 

проблеми. В тому числі і теоретично посприяти дослідженню цікавої 

для даної розвідки історичної мінливості бачення суті людини, як 

історичної істоти, в різних філософських парадигмах. Тобто, іншими 

словами, в належний об‘єктивний спосіб здійснити аналізу природи 

людини як суб‘єкта і об‘єкта історичного поступу. З огляду на щойно 

зауважене, предметом нашого дослідження стверджується теоретичне 
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виявлення суті багатовимірності природи людини, а об‘єктом – міра 

соціокультурної присутності і діяльності людини, як соціальної істоти, 

в історичному проґресі. Ключові слова: історичність, зовнішній світ, 

суспільність, внутрішній світ людини, історичний поступ, цілісне 

сприйняття.   

Для даного дослідження нами було обрано розгляд одного 

тексту з літературного доробку Івана Васильовича Бойченка. Саме 

такої праці, зміст якої собою представляє стислу концентрацію його 

філософсько-антропологічних поглядів. Цей текст, названий автором 

«Осмислення історичності буття людини у європейській філософії», 

собою являє шостий розділ монографії за назвою «Буття людини в 

суспільстві: відносини, спілкування, духовність. Історико-

філософський ракурс», був виданий авторським колективом у 2010 

році - вже після уходу з життя Івана Васильовича. 

Автор розпочинає дану філософсько-історичну розвідку 

зв‘язків природної суті людини з історичним поступом, якого він 

визначає втіленням принципу суспільної динаміки, твердженням про 

надзвичайну унікальність такої істоти як людина. Такого творіння, 

котре, «будучи у певному сенсі продовженням і завершенням природи, 

водночас, на відміну від неї не зводиться тільки до виявів стихійних 

сил. Вона виступає принципово новим щодо природи автентичним 

середовищем існування такої різноликої та внутрішньо суперечливої 

істоти як людина остільки, оскільки є єдністю стихійного та свідомого 

начал, включає у якості однієї з своїх атрибутивних компонент явища 

духовного життя»[1, 232]. Суть людина філософ вбачає такою, котра 

містить у собі так би мовити два світи: по-перше - площину існування 

людини як фізичної істоти, по-друге – сферу активності такої 

діяльності, котра відсутня у світі природи, а саме – вимір 

індивідуального духовного життя. Для автора вочевидь є важливим 

розпочати свою розвідку твердженням щодо приналежність сфери 

індивідуального та сфери духовного лише людській природі, котра, 

водночас, уміщуючи в собі природні потяги, в такий спосіб постає 

дуалістичним світом, що зумовлює у свою чергу вбачати автором 

буття людини «складним і багато вимірним». Відтак цариною даного 

буття, переконує мислитель, стає історія – такі соціальні зміни, котрі 

впроваджує в суспільне життя, керуючи ними, людський дух.  

Бойченко частково погоджується з переконаннями К.Маркса і 

Ф.Енґельса щодо присутності рис історичного характеру 

(історичності) в бутті природи та її витворів. Дане твердження 

пропонує вбачати закони суспільного становлення тотожними 

законам, яким підпорядковані зміни у світі природи. Більше за те, 
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історія природи та історія соціального життя (суспільності) постають 

нерозривно пов‘язані між собою, навзаєм зумовлюючи одна одну. Тож 

в історичному матеріалізмі дійсність існування природного світу 

постає рівнозначною об‘єктивним реаліям світу суспільного життя, у 

площині котрого людина в наслідок закономірній соціалізації постає 

істотою, яка втрачає характерні особливості, приналежні природній 

істоті. Однак для Бойченка наукова впевненість щодо даної тотожності 

постає сумнівною, оскільки він переконаний, що «історичність 

природного буття виявляється принципово інакше, ніж історичне 

буття людського»[1, 233]. У даному переконанні він ідейно спирається 

на філософські погляди М.Гайдеґера, котрий визначив людину такою 

істотою, котра в поглядах німецького мудреця є «останньою 

історичністю» - втіленням духовної напруги, що вможливлює 

акумулювання людиною в її «теперішньому» існуванні свого минулого 

та майбутнього «в дедалі багатшій за змістом системі людського 

індивідуально-соціального духовного досвіду»[1, 233]. Для Бойченка 

основоположна конститутивність ідей Гайдеґера про «системотворчу, 

засадничу значущість нерозривного і органічного взаємозв‘язку 

духовності людини та її історичності» постають ціннісним мірилом 

для наступного виявлення сутті людської історичності. Саме таким 

зразком, який здатний сфокусувати увагу дослідника на виявлення 

умов реалізації історичного буття людини.  

Автор указує на те, що хронологічно первинним в історії 

філософії формується «проґресистське розуміння сутності та динаміки 

історичного буття». Зауваживши на фактичність зародження даного 

тлумачення історії ще за часів античності, Бойченко визнає, що 

філософський дискурс історичності у належний спосіб був 

експлікований пізніше – в добу духовного поширення християнства. 

Одним із перших християнських учених-теологів, хто у власних творах 

створив «глобальну теорію історичного поступу», він називає Аврелія 

Августина. Цей християнський мислитель в історії філософії 

концептуально виокремлюється тим, що у своїй головній 

богословській праці «Про Місто Боже» сформулював мету історичного 

поступу людства. Вона, на переконання Августина, осмислена і 

детермінована Божим промислом, прямує від приписів суспільного 

існування земної спільноти до заснування міста (царства) Божого, 

містяни (віряни) котрого охоплені приписами щодо життя найвищого 

ґатунку як втіленням волі духовної сутності – Бога, творця будь-якого 

тіла і духу. Саме такої об‘єктивної духовності, воля котрої і свідчення 

щодо її проявів зумовлює буття духу індивідуального. Людина, 

первинну суть якої Августин убачав духовною, повідомляє автор, тоді 



І.Монадологія як філософська теорія та методологія         

 101 

                                                                         

володіє енергією історичних перетворень, коли вступає на шлях 

духовного єднання зі спільнотою подібних собі по духу. В такий 

спосіб, на наш погляд, індивідуальний дух спроможний дієво 

долучитися до історичного поступу зовнішнього щодо його осібності 

духу.  

Бойченко зауважує, що філософсько-історичні ідеї Августина 

відіграли роль ідейної основи формування та розвитку проґресистської 

філософії історії – від тих часів до сьогодення, і повідомляє, що 

секуляризоване відлуння його проґресистського бачення історії ми 

можемо знайти у «просвітницьких філософсько-історичних 

концепціях», суть котрих автор визначає як «розуміння розвитку 

суспільства таким, що не відрізняється від розвитку природних 

процесів». Відтак у просвітницькій парадигмі історія реалізується в 

якості лінійно-поступального процесу. Запорукою історичного 

проґресу просвітниками проголошується людський розум, який 

розглядається, однак, як і суто природна сила, і відповідно як 

осягнення історичної реальності, що «трактується як різновид дії 

«природного світла розуму» [1, 236]. Проаналізувавши погляди на суть 

історичного поступу таких мислителів як Ш.Л.Монтеск‘є, Вольтера і 

Ж.А.Кондорсе, Бойченко спрямовує увагу читача на переконання 

А.Р.Тюрго, ідеї котрого вирізняються у певний спосіб од робіт трьох 

перших науковців. Хоча для останнього і залишалася в концептуальній 

силі ідея примату приписів розуму в соціальних перетвореннях, які 

собою втілювали сутність категорії становлення «як атрибутивної 

життєдіяльності кожного з народів», що було характерне вище 

названим мислителям, однак те, що принципово виокремило погляди 

Тюрго від тодішнього наукового загалу, було переконання щодо 

нерівномірності поступу зазначених народів. Автор указує, що 

«причини цієї нерівності він (Тюрго; Авт.) вбачав у відмінності тих 

ролей, які відіграють в історичному процесі людський розум і природа. 

Розум як загальнолюдська риса повсюди містить у собі принцип 

одного й того прогресу. Однак природа нерівномірно роздає свої 

обдарування; одних вона наділяє талантами щедро, інших скупо, а то й 

майже відмовляє в них; розмаїття всіх цих обставин й спричинює 

нерівномірність та нерівність прогресу народів»[1, 239]. Уважний 

читач тут отримує можливість дійти висновку щодо вирішального 

характеру соціальних змін у тому суспільстві, котрий щільніше 

охоплений інтелектуальною активністю тих індивідів, яких природа 

більш щедро обдарувала розумовими здібностями. Прискорення або 

гальмування історичного поступу постають об‘єктивними 

характеристиками історичних змін, що визначає взаємовплив 
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«нерівностей» ступенів одночасного розвитку, на котрих історично 

перебувають народи.  

Не менш цінним філософсько-історичним знанням Бойченко 

вважає і роботи сучасника Тюрго німецького філософа І.Г.Гердера, 

котрий переосмисливши погляди французького мислителя на природу 

людини, ідейно доповнив їх своїми переконаннями щодо суті даної 

природи. Даний науковець убачав її такою, що володіє внутрішнім 

імпульсом до «самонавчання, самовиховання, загалом до розвитку 

самої себе», що зумовлює інтелектуальне самовдосконалення індивіда 

у плині перманентної «поступової боротьби», розгортаючи принцип 

історичності своєї внутрішньої активності в суспільному контексті. 

Крім зауважених іманентних особливостей людської природи, 

спонукальними для розвитку індивіда постають зовнішні чинники 

впливу світу природи та соціального світу. Автор пише: «Суспільству 

він (Гердер; Авт.) віддає беззаперечну перевагу перед індивідами, 

зауваживши досить слушно, що, звівши все в людині до індивіда і 

заперечивши низку взаємин між людьми та суспільством як 

цілісністю, що їх єднає, неможливо було б зрозуміти природу людини 

та її історію»[1, 246]. Хоча для Гердера вплив закону суспільності на 

індивіда був важливим для людської природи, однак автор указує, що 

даний мислитель вирішальним фактором формування особистості 

вважав закладені в її характері певні здатності, котрі ще мають бути 

виховані, поліпшені, вдосконалені як зовнішнім соціальним світом, так 

і внутрішнім світом людини. Відтак світ людини як розумної істоти, 

носія і продуцента культури, концептуально стверджується в 

інтелектуальній площині тодішньої Європи відокремленим від законів 

світу природи.  

Бойченко повідомляє, що наступна філософська парадигма – 

класична німецька філософія, хоча і зберегла проґресистське бачення 

суті історичного поступу, частково запозичивши деякі елементи 

переконань Гердера, проте не зводиться «повністю до суто 

просвітницьких» поглядів. Ґрунтовно і всебічно проаналізувавши 

філософсько-історичні переконання представників класичної 

німецької філософії – І.Канта, І.Г.Фіхте, Ф.В.Й.Шелінґа та 

Ґ.В.Ф.Геґеля, автор виокремлює в їхніх філософських концепціях 

очевидність зв'язку історичних змін із присутністю та експлікацією в 

людському розумі та соціальному просторі поняття свободи. 

Визначивши філософсько-історичні переконання фундатора німецької 

класики Канта такими, що своєю суттю виокремлюють значення 

свободи людини як субстанційне в історії, «причому – свободі як 

вияву культури, а не цивілізації, свободі внутрішній, справжній, а не 
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показній»[1, 249], автор змушує читача пригадати суть антагонізму тих 

вимірів, яких конституює принципове ставлення до поняття свободи. 

Як нам відомо з історії філософії Кант диференціював людське 

мислення на розсудок, який оперує поняттями чуттєвого світу і чистий 

розум як такий, що не поєднується з чуттєвими даними. Тож площина, 

котру охоплює розсудок, є світом безпосереднього досвіду і природної 

закономірності, - світ феноменів, у котрому свобода не присутня як 

принцип становлення. Інтелектуальний вимір, котрий знаходиться за 

межами чуттєвого сприйняття і собою являє сферу буття чуттєво 

непізнаних трансцендентних сутностей – речей у собі (ноуменів), у 

тому числі і ідею свободи, постає за Кантом площиною реалізації 

категорії належного і за своєю суттю здатний сформувати моральний 

закон – категоричний імператив. Даний закон виражає свободу волі, її 

незалежність од чуттєвого світу, в якому існує людина, теоретичний 

розум якої, виплеканий світом трансцендентних понять як належних, 

перетворюється на практичний, поняттєво експлікуючи у сфері 

суспільності сутність свободи. Для нас є очевидною ідейна цінність 

переконань Канта, який запропонував бачення двовимірності 

людського буття, а отже і дуалістичність природи людини. Життєва 

наснага даної природи, активізувавшись у природному світі, 

підпорядкованому об‘єктивним законам даного світу, суб‘єктивно 

трансформується на таку дієвість мислення, що зумовлює 

інтелектуальну експлікацію у соціальній площині трансцендентальних 

понять як належних, ідейних утіленнь активності світу свободи, а 

відтак здатна впливати у природний спосіб на плинність історичного 

руху.  

Знання історії філософії нам указує, що наступники Канта, 

котрі входили до даної філософської парадигми, керуючись різними 

ідейними мотивуваннями, прагли усунути проблему буття речі в собі з 

філософського мислення. Розглянувши відмінності зв‘язків 

філософсько-історичних переконань Фіхте та Шелінґа з проблемою 

історичності буття людини, Бойченко порівняно більшу частину своєї 

наукової уваги зосереджує на аналізі вирішення цієї проблеми в 

філософському вченні Геґеля. Думки даного мислителя виявленні 

автором більш ідейно цінними, оскільки постають змістовно 

збагаченими продуктивним переосмисленням тверджень попередніх 

філософів. Погляди молодого Геґеля автор тлумачить такими, котрі, 

здійснивши оригінальне трактування поняття «дух народу», зробивши 

наголос на етичному змісті означеного поняття, вможливлюють 

провести «паралель між духом народу та моральністю окремої 

людини», при тому фіксуючи «також ті характеристики, які 
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зумовлюють і відмінності цих понять»[1, 252]. У своїх наступних 

роботах даний філософ запропонував, як украй важливі для філософії 

історії, поняття суб‘єктивного і дійсного духу, конкретної та 

абстрактної діяльності, міркування над якими надало йому можливість 

здійснити попереднє смислове характеризування поняття «хитрість», 

яке пізніше конкретизувалось ним у понятті «хитрість розуму», 

ключове в геґелівській філософсько-історичній системі. Бойченко 

пояснює дане поняття через дію впливу останнього як над-

індивідуального начала на людину, тобто на таку індивідуальність, яка 

навзаєм використовує цю сутність у своїх інтересах, набуваючи шансу 

дієвої самореалізації в історії. Подібно до поглядів Тюрго на історію, 

Гегель також суть історичного поступу протиставив існуванню 

природи, як і суть поступу – природному коловороту. Адже важко 

заперечити, що будь-що принципово нове здатне виникати лише у 

площині мислення, в такому вимірі, котрий керований законами 

невпинного становлення духу. Останнього Бойченко визначає як 

диференційованого за суттю у вченні Гегеля: «Суб‘єктивний, 

об‘єктивний та абсолютний дух постають не лише різновидами, а й, 

водночас, - ступенями розвитку духу, щаблями досягнення рівня 

абсолютного знання та свободи в ході історичного процесу»[1, 254]. У 

цих стосунках стадій духу Геґель поняття свободи постулював й 

іманентною, і також зовнішньою характеристикою духу, як 

приналежною динаміці історичного процесу. Тобто саме такому 

закономірному розгортанню духу, котре спричиняє як «дедалі 

вільнішу самореалізацію людської суб‘єктивності», так і безупинність 

становлення «об‘єктивного, необхідно зумовленого»[1, 256]. 

Завершуючи даний розділ, Бойченко вказує на історичну очевидність 

необхідності орієнтування на «так званий моральний аргумент». Дана 

орієнтація працює проти проґресистського філософсько-історичного 

світогляду, оскільки, з мірою розгортання і посилення впливу у 

суспільному контексті сцієнтичними та технократичними 

концепціями, постає об‘єктивно-реальним фактом переконання щодо 

моральної неприпустимості запропонованого «ідеологами прогресизму 

і втілюване в історію його практиками принесення в жертву багатьох 

реально існуючих поколінь ідеалам далекого й, скоріш за все, 

фактично недосяжного майбутнього ідеального суспільства»[1, 258]. 

Тож для Бойченка беззаперечна цінність людства і окремо розглянутої 

особистості було і залишається сталою мірою теоретичного 

сприйняття будь-якого філософського або наукового знання, що 

дозволяє читачу впевнитися в щирості гуманістичного ставлення 

автора до проявів будь-якого життя, як суспільного так і 
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багатовимірного життя людини.  

Отже, розглянуте Бойченком проґресистське тлумачення 

історичного буття дозволило нам дійти такого висновку: поняття 

природи вміщує у собі три виміри – світ природи, світ суспільного 

життя людей і світ людини. В поступі історичного розгортання 

філософсько-історичного знання здійснилася концептуальна 

трансформація бачення закономірностей світу природи і світу 

суспільності від ототожнення їх до диференціації їхньої суті. Останнє 

було зумовлено експлікацією в інтелектуальному просторі 

переконання щодо дуалістичності природи людини, духовно-

перетворюючу діяльність якої науковці почали вбачати зовнішньою 

щодо буття природного світу. Відтак суть індивіда постає зумовленою 

з одного боку діяльністю особливого ґатунку – духовною, становлення 

котрої неможливе без належного потягу до свободи, що в дієвий 

спосіб реалізує активне людське мислення. З боку іншого людина 

залишається чуттєвою, фізичною істотою, буття котрої у світах 

природи та суспільності вимагає від неї особливого ставлення до 

дійсності. Тобто такого ставлення, котре спроможне в належний спосіб 

гармонізувати стосунки всіх названих світів – природи, суспільності та 

внутрішнього світу людини.  

Як принципово протилежне проґресистському тлумаченню 

історичного буття Бойченко називає тлумачення реґресистьске. В 

межах класичної парадигми даний світогляд представлений творами 

М.Монтеня і Ж.Ж.Руссо. Першого мислителя автором визначає носієм 

скептичного світорозуміння. Надмір скепсису в поглядах Монтеня на 

суть історичності людини автор пояснює глибиною вражень на даного 

мислителя радикальністю політичного шалу тодішніх суспільних 

подій. Цей надмір пояснений як наслідок поширення у французькому 

суспільстві соціально-кризових явищ такого характеру, міркування 

Монтенем над якими призвели до ідеалізації ним «умов життя і 

характер людей минулого»[1, 259]. Для Монтеня цінність засад 

співжиття стародавніх людей поставала в тому, що суть даного життя 

позбавлена впливу активності цивілізації. Людина, знаходячись в 

гармонійних стосунках із природою, у відповідний спосіб налаштована 

до взаємин із собі подібними. З мірою набуття людьми рис, 

характерних цивілізаційності, вони втрачають природну рівність, що 

означене ідейною нівеляцією в суспільності примату припису щодо 

«життя у згоді з природою». «Оскільки ж історичний процес веде 

людей від природи, остільки він постає для французького мислителя 

переважно як регрес»[1, 259], - пише автор. Заперечивши вищість 

європейської культури, Монтень відмовився називати ті спільноти 
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«дикими», котрі знаходяться в культурних межах соціальної 

первинності, котра незачеплена цивілізаційною розбещеністю. Вони 

позбавлені горезвісної витонченої європейської раціональності як 

інструментарію незлічених пристрастей, у полоні котрих європейці 

постійно перебувають. Бойченко наголошує на особливому статусі 

поняття природи в поглядах Монтеня, вказуючи, що вона в 

філософських переконаннях останнього одна й та ж на довільному 

рівні буття. «Тому справжній поступ – не в русі від природи, як це 

відбувається, а в своєрідному культі благої природи. Потрібно, 

скажімо, не створювати розумні книги, а розумно поводити себе в 

повсякденному бутті, потрібно не вигравати битви і завойовувати 

землі, а наводити порядок і лад у звичайних життєвих обставинах»[1, 

261], - пише автор. Тож для французького філософа найвищим 

досягненням людини постає впорядкування взаємин із зовнішньою 

природою, як мотивування для гармонізації стосунків із власним 

внутрішнім світом, який для Монтеня вочевидь є тотожним світу 

природи. Цікавими для нашої розвідки постають такі погляди даного 

мислителя на людську природу, котрі критично налаштовані щодо 

невиправданого прагнення людини бути чимось іншою, за допомоги 

чого остання здатна подолати свої природні межі, не знаючи на що 

здатна. Французький мислитель, на наше переконання, в такий спосіб 

усунув ідейну присутність категорії становлення із власного бачення 

проблеми історичності людини. Світ останньої стверджений такою 

природною цілісністю, в якій примат усталеної природності головує 

над об‘єктивною духовністю людини, що концептуально визначає у 

відповідний спосіб історичний характер внутрішнього духовного 

світу.  

Філософсько-історичні переконання щодо реґресивної суті 

історії людства іншого французького філософа Ж.Ж.Руссо Бойченко 

пропонує сприймати з певним застереженням. Те, що відрізняє ідеї 

даного філософа від переконань Монтеня, на думку автора, є 

конкретизацією надміру впливу цивілізаційності на суспільне життя 

людей. Він пише: «… з позицій французького «мрійника», 

регресивний характер історичного процесу зумовлений не лише 

прогресом науки та мистецтва. А передусім – відривом історичного 

розвитку від природи. А також, чималою мірою, - порушенням 

природної рівності людей і встановлення відносин приватної 

власності. Перше джерело зла, зазначав він – нерівність; з нерівності 

виникли багатства, вони спородили розкіш і неробство; розкіш 

породила мистецтва, а неробство – науки. Все це й призвело, гадав 

Руссо, до псування звичаїв, зробило інтереси людей ворожими»[1, 
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263]. В пізніших роботах Руссо ідейно доповнює власне переконання 

щодо людської нерівності, котру відтак він вбачає здатною 

породжувати, як переконує автор, суперечність індивідуальних 

інтересів, тим самим привносячи в суспільний простір «згубне 

джерело насильства, зрад, лицемірства та інших жахів», - усе те, чим 

керується еґоїстична особистість, втілення діяльності цивілізаційної 

раціональності. Бойченко дав визначення реґресистському баченню 

Руссо суті історичності людини як такої істоти, котра охоплена 

меркантильними прагненнями, як «гіперкритичне щодо панування 

приватної власності», що вочевидь має однобічний вигляд. Якщо ж ми 

згадаємо погляди Маркса на соціальну динаміку європейських 

суспільств, то постає можливість виявити принципові відмінність 

бачення Руссо і Марксом філософсько-історичного значення приватної 

власності. Для Руссо остання є завадою поверненню людини до 

«природного стану», в якому люди за «природним правом» рівні; для 

Маркса приватна власність на засоби виробництва, розподіл суспільної 

праці та право на недоторканість особистості постають неодмінними 

умовами соціально-об‘єктивного становлення, що зумовило перехід 

Європи від феодального устрою до буржуазного. І невипадково 

сталося, що поняттєва експлікація в суспільності наріжного для даного 

буржуазного соціуму припису щодо автономності буржуазного 

суб‘єкта, як активного дієвця і творця тодішнього соціокультурного 

простору Європи, ідейно наперед визначило у вимірі майбутньої 

інтелектуальної активності посилення наукового інтересу до сутті 

людської окремішності, що ми нижче виявимо, далі аналізуючи дану 

роботу Бойченка.  

Автор, прискіпливо дослідивши такі гуманітарно-наукові 

парадигми як коловоротні класична та некласична інтерпретація 

історичного буття на предмет виявлення принципових відмінностей 

щодо ставлення їх до проблеми історичності буття людини та 

соціальних утворень, пропонує читацькій увазі свої міркування про 

експлікацію даної проблеми в межах постнекласичної онтології історії. 

Бойченко характеризує постнекласичну, постмодерністську парадигму 

філософського осмислення історичного буття такою, котра 

намагається «прийняти й поєднати навіть протилежні підходи – 

плюралістичний і моністичний, генералізуючий (номотетичний) і 

індивідуалізуючий (ідеографічний), раціоналістичний і 

інтуїтивістський, натуралістичний і соціокультурний, 

наукоцентричний (сайентиський, сцієнтичний) і наукобіжний 

(антисайентистський, антисцієнтичний) тощо»[1, 326]. Автор 

диференціює дану парадигму на три основні смислові блоки згідно 
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характерним відмінностям «розмаїття ідей, принципів, підходів, вчень 

і методів», що властиві їй. Із цих наукових горизонтів для нас 

найцікавішим постає той, в концептуальних межах якого відбувається 

філософське осмислення історичного буття у вітчизняній літературі на 

даний відтинок часу. Бойченко указує на те, що в українському 

науково-гуманітарному сьогоденні виокремленні дві основні версії 

постнекласичного підходу, котрі він з певною долею умовності 

позначає як монадологічну та тоталлогічну. Перша з даних версій 

започаткована у працях самого автора - І.В.Бойченка. Засновником 

другої він називає В.В.Кізіму. Про суть концептуальних особливостей 

цих підходів автор пише так: «… з позицій підходу тоталлогічного 

історичні та соціальні індивіди найрізноманітніших масштабів 

тлумачаться в якості специфічних тотальностей, масштабніші з яких 

шляхом диверсизації, тобто специфічного поділу, трансформуються в 

тотальність такого штибу, але вже меншого масштабу. В контексті ж 

монадологічного підходу кожна з історичних цілісностей, зокрема 

цивілізацій, розглядається вже як нелінійне утворення монадного 

характеру»[1, 328]. Саме на аналізуванні автором останнього підходу 

ми зосередимо свою наукову увагу, як на більш ідейно цінному для 

нашого дослідження.  

Ідейні витоки монадологічного розуміння історичного буття 

ми можемо знайти в різночасових дискурсах античної філософії. 

Одним із перших тодішніх філософських учень, яке активно вживає в 

філософуванні дане поняття, є піфагореїзм. Бойченко повідомляє, що 

для Піфагора та його послідовників монада постає сутнісним 

втіленням Єдиного, але такого Єдиного, «своєрідність якого полягає в 

тому, що воно водночас є Все. Інакше кажучи, монада – різновид 

єдиного, що використовується для означення суми частин тлумаченої 

як одиничне, може стосуватися і кожної з частин, утворюючих ціле. 

Саме в силу цього вона постає в них як Бог, Розум, Причина, Принцип 

всіх речей»[1, 329]. Наступні античні філософи, передусім Платон, 

вплив піфагореїзму на філософські переконання котрого нам відомі з 

історії філософії, а також Аристотель та представники раннього 

неоплатонізму монаду вбачають універсальним тлумаченням Єдиного, 

основою будь-якого буття і дійсності, як рушійний першопринцип 

усього сущого і навіть мислимого. В поглядах пізніших уже 

західноєвропейських представників неоплатонізму, чільне місце в 

лавах яких займає німецький мислитель Миколай Кузанський, монада 

тлумачиться не лише як універсалістське Єдине, а як таке поняття, що 

своєю суттю уособлює Абсолютний максимум, співвідношення 

котрого з мінімумом постає наріжною проблемою неоплатонізму 
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Кузанця. Ці відносини зумовлені спорідненістю природи людини як 

мікрокосму, відтворенням і уособленням макрокосму, з суттю самого 

макрокосму, що безпосередньо розгортається як Бог-Єдине 

ієрархічною множинністю монадних за своєю природою всеєдностей 

Всесвіту. Наступне згортання макрокосму повертається в лоно 

монади-мікрокосму. Даний порядок Бойченко визначає як «утворення 

монадного характеру», що на нашу думку здатне ідейно експлікувати 

бачення людської природи носієм такої індивідуальної духовності, 

котра є виразником найвищої сутності буття. Переконання іншого 

німецького філософа, - Й.Ґ.Ляйбніца, щодо монадну суть буття, 

Бойченко пропонує сприйняти з деяким застереженням. Ляйбніц, на 

думку автора, запропонував таке бачення поняття монад, в котрому 

він, визначаючи їх на початку «Монадології» як вихідні і загальні 

сутності, характеризує досить широко: не лише як прості субстанції, а 

й як «істинні атоми природи», і як «елементи речей». «Однак 

подальша конкретніша характеристика ним монад наводить на думку 

про те, що монада – це ентелехія тіла живої істоти, або душа в її 

широкому, аристотелевському розумінні»[1, 332]. Загалом думка про 

те, що монада Ляйбніца – це, по суті, ентелехія (душа) в інтерпретації 

Аристотеля, сумніву в автора не викликає. Ідейним відлунням 

тверджень попередників про монадність буття людини Бойченко 

називає наукові погляди Й.В.Ґьоте. Цей німецький мислитель уважав 

монади не душами чи етнелехіями, а «реальними цілісно-

індивідуальними виявами органічного життя», котрі на відміну від 

речей неорганічної природи не мають механічних частин і зв‘язків. 

Чия своєрідність зумовлена переважно зовнішнім чином. Для Ґьоте 

жива людина поставала такою досконалою монадою, сутність якої 

завжди залишається сама собою і від якої не можна відступити. Автор 

дає пояснення поглядам Ґьоте на монадну суть людини як живої 

багатомірної істоти, пишучи: «Багатомірність монади як первинного 

феномену призводить до того, що він з рівним правом може поставати 

і як предмет теоретико-філософської рефлексії, і, водночас, - як 

предмет досвіду (звісно, у вищій, філософській його іпостасі). 

Теоретичний філософський розум сприймає вихідну монаду як ідею, 

для досвіду вона постає як реальний першофеномен»[1, 334]. Відтак 

людину як і будь-яку іншу живу істоту не можна вважати чимось 

приземлено одиничною, а оригінальною, неповторною множинністю. 

Вона, здатна видаватися нам і індивідуумом, і, водночас, залишатися 

суттю сукупності живих самостійних істот, котрі, за твердженнями 

Ґьоте, сутнісно однакові, проте як фізичні явища можуть бути як 

неоднаковими, так і не схожими одне з одним. На нашу думку даним 
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переконанням німецький мислитель ототожнив індивідуальний 

внутрішній світ будь-якої людини з фізичною природою її існування, 

що вочевидь здатне сприяти ціннісному звеличенню суті фізичного 

існування конкретної особистості, з усіма нюансами її чуттєвого 

сприйняття зовнішнього світу.  

Як на некоректне тлумачення означеної глибинної 

«геометричності» живих макроорганізмів Бойченко вказує на 

очевидність монадологічної незавершеності концепцій метрів 

цивілізаційного підходу – М.Я.Данилевського, О.Шпенґлера і 

А.Дж.Тойнбі. Саме дане тлумачення не сприяло у належний спосіб 

розумінню, а відтак і розробці ними цього підходу як нелінійного, що 

зумовило б осягнути як монади історії локальні цивілізації. Останні 

собою представляють, у твердженнях Данилевського та Шпенґлера, 

втілення останньої стадії існування замкнутих великих живих 

індивідів-культур, сукупність яких являє собою історію. Даний підхід 

концептуально споріднював розуміння Данилевського і Тойнбі світу 

історії як живого світу з розумінням світу органічного життя у Ґьоте, і, 

в особливий спосіб, думки останнього з філософськими 

переконаннями Шпенґлера. Цього науковця, котрий пройшов 

«монадологічну школу» Ґьоте, Бойченко називає цілком свідомим 

необхідності надати людській історії відповідність тих «її гештальтів, 

ретельно схованих донині під поверхнею тривіально перебігаючої 

«історії людства», котрі зумовлюють своє проходження перед її 

духовним зором. Останнє в певний спосіб здатне сприяти знаходження 

споконвічного гештальту культури як такої, котра очищена «від 

всілякої каламуті та другорядності, що лежить в основі всіх окремих 

культур в якості ідеалу форми»[1, 336]. Ґештальтну єдність цивілізації 

Шпенґлер убачав, на думку автора, двояким чином: по-перше – у 

спільному їх культурному першопочатку, запорукою можливості 

сприйняття котрого Бойченко називає розроблений Ґьоте метод такого 

чуття, що вгадує, тобто точної чуттєвої людської фантазії; по-друге – в 

паралелізмі основних етапів зовнішнього життєвого циклу 

найрізноманітніших цивілізацій. Дане співставлення культури, 

втілення діяльності внутрішнього світу людини, зовнішній за суттю 

людській природі цивілізаційній активності, здатне привнести в 

осмислення проблеми історичності людини особливу увагу щодо 

співмірності життя соціального та біологічного як унікально 

індивідуального. Парадигма нелінійного підходу до розгляду суті 

історичності запропонувала нам таке цілісне бачення історичного 

поступу, завдяки котрому постав особливою цінністю будь-який 

різновид життя, а відтак і усвідомлення необхідності теоретичного 
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здобуття наукових важелів для уникнення «кінця історії», як наслідку 

планетарної деґрадації, - трагічної розв‘язки цивілізаційного 

накопичення технологічно-загрозливого надміру даної діяльності та 

міжцивілізаційних антагонізмів. Автор, визначивши означений ним 

«кінець історії» концептуальним виявом меж «лінійного розуміння» 

дослідницького сприйняття цієї проблеми[1, 363], запропонував як 

наукове подолання даної проблеми об‘єктивну необхідність подальшої 

експлікації якісно іншого, нелінійного постнекласичного підходу до 

осягання, вивченні і тлумачення суті історії людства. Бачення 

Бойченком історії втіленням «суцвіття самобутніх цивілізацій, що в 

своєму онтогенезі актуалізують все нові й нові смислові відтінки 

загальнолюдських цінностей та інваріантних структур людства 

загалом», на нашу думку є таким, яке свідомо концептуально 

спирається на переконання щодо зміцнення ідейних позицій в 

інтелектуальному просторі ціннісної переваги принципу особистісного 

та соціокультурного становлення, критерію цілісного розуміння 

історичності суспільності. А також на необхідність теоретичного 

унеможливлення поширення явищ реґресивного характеру, що 

заважали б безупинності історичного поступу зовнішнього світу, зміст 

якого є сукупна суть духовного становлення внутрішнього світу 

людини.  

Дана робота Івана Васильовича Бойченка надала нам 

можливість диференціювати зовнішній стосовно суб‘єктивного 

сприйняття дійсний світ передусім на два виміри: світ життя природи 

та світ життя соціального. Нашою розвідкою був виявлений факт 

бачення лінійним осмисленням історичного поступу таким, який 

концептуально визначений екстраполяцією даним підходом законів 

історичного становлення природи на засади соціального буття, як 

об‘єктивних приписів. Дане екстраполювання принципово нівелювало 

відмінності існування природи та суспільності. Світ людини, котра в 

інтелектуальних межах даного розгляду була означена приналежною 

зовнішньому світові, був розглянутий у даному підході як 

детермінований умовами існування стосунків зовнішнього світу, 

ідейно поставши позбавленим індивідуальної свободи та особистісної 

активності. В такий спосіб для нас виявилася як очевидність 

можливість визначити дану дійсність позбавленою впливової 

присутності в контексті її буття категорії становлення. Означене буття 

постає зовнішнім стосовно ідейної експлікації в її інтелектуальному 

вимірі принципу історичності, а також таким, що має телеологічне 

спрямування на реґрес. Як діалектично протилежне лінійному 

підходові історично постало нелінійне розуміння історичності буття. В 
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ідейних межах даного підходу ціннісні значення людського життя, 

життя суспільства і життя природи були ототожнені. Людський світ 

був розглянутий як диференційований на дві природи: існування 

людини як природно-біологічної істоти та площину активності 

індивідуального духу. Взаємини цих двох вимірів мають очевидний 

діалектичний характер, що зумовлює цілісне бачення суті людини як 

такої істоти, котра здатна привнести в зовнішній світ чинник 

осмислено-перетворюючої діяльності. А відтак це спонукає нас дійти 

переконання щодо приналежності категорії становлення, як 

мотивуючо-провідної у внутрішньому людському світі, до сфери 

активності індивідуального духу. Що саме надає буттєвим 

перетворенням характер історичності. 
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МОНАДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ 

МІКРОЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  

 
В статті аналізується монадна природа традиційного суспільства 

та доводиться реальність та бажаність перспектив монадної 

трансформації суспільства постіндустріального. 

Ключові слова: монадологічний підхід, мікроцивілізаційні процеси, 

традиційне суспільство, постіндустріальне суспільство. 

 

 

Монадологічний підхід до соціального 

 

Поняття монади вперше виникає в античній філософії, якщо 

бути більш точним, то у філософії давньогрецькій. Вперше вчення про 

монаду оформлюється в філософії Піфагора. Але треба зазначити , що 

окремі аспекти вчення про монаду з‘являються в духовній культурі 

людства значно раніше, зокрема в мислителів стародавнього Сходу. 

Можна згадати, наприклад, розробку в межах індійської філософії  

проблематики єдності Атмана та Брахмана, або використовуючи 

поняття давньогрецької філософії – мікрокосму та макрокосму. В 

самій давній Греції своєрідним праобразом вчення про монади можна 

вважати ідею гомеомерій («сім‘я речей») Анаксагора. Піфагор висуває 

обґрунтовану та розроблену концепцію монади як різновиду єдиного, 

що використовується для позначення суми частин, тлумаченої як 

одиничне, тоді як взяте без подібного застереження термін «єдине» 

може стосуватися і кожної з частин, що утворюють ціле.    

Пізніше вчення про монади активно розроблялося в межах 

античної філософії (в першу чергу Платоном, Аристотелем та раннім 

платонізмом і неоплатонізмом), філософії доби Відродження, та 

досягає своєї завершеності в монадології Г. Лейбниця.  

Резюмуючи вищесказане, можна порівняти монаду з насінням, 

або числом в піфагорійському значенні цього слова. Відштовхуючись 

від поглядів Лейбниця на монади, доцільно стверджувати, що монади 

мають дещо подвійну природу. З одного боку вони самодостатні і 
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самоідентичні, а з іншого, взаємообумовлені і по суті 

взаємовідзеркалені. Таким чином, монадо логічний підхід до різних 

аспектів буття відкриває перспективу подолання дихотомії 

універсальності та плюралістичності. Особливе значення це має в  

соціальному контексті. Оскільки протиставлення соціальної єдності та 

ідентичності соціальних утворень, з яких складається соціум, є одним з 

найбільш важливих питань, які постали перед сучасними соціально- 

гуманітарними дисциплінами. Надмірна гомогенізація соціуму несе в 

собі загрозу неорганічного та тоталітарного збочення суспільного 

життя. З іншого боку, надмірна плюралістичність соціуму, 

позбавленого спільних засад, призводить до руйнації суспільства як 

цілого і кризи соціального як такого.  

 

Монадна сутність традиційного суспільства 

 

В добу до модерного традиційного суспільства домінувала 

тенденція до своєрідного монадного компромісу між єдністю та 

плюралістичністю. Людина була органічно вписана в складний і 

строкатий ансамбль соціальних утворень. Будь-яка особа неминуче 

була частиною певного роду, водночас належала до певного стану та 

мала значно яскравіші ознаки належності до певного етносу, ніж наші 

сучасники. Кожне з цих утворень мало свою само ідентичність та 

самообумовленість. Але з іншого боку, всі ці утворення, дол. Яких 

належала особа, були взаємообумовлені та взаємообумовлені і 

взаємовіддзеркалені. Наприклад, кожен рід був абсолютно унікальним 

органічним утворенням, але з іншого боку, загальні принципи родової 

структурованості були універсальними і розповсюджувалися (з 

певними особливостями) на всі роди, починаючи від найвищої 

аристократії і закінчуючи звичайними селянами. Схожа ситуація була і 

зі становими обєднаннями. З одного боку, традиційне суспільство 

вражає своєю становою різноманітністю та строкатістю. Між станами 

існували колосальні відмінності , які важко навіть уявити в сучасному 

суспільстві. Але з іншого боку, всі стани мали схожу структуру та 

сутнісні ознаки. Всі вони мали станове самоврядування, станові права 

та привілеї, своєрідну станову культуру, що передбачало свою власну 

станову модель сприйняття сакрального та в кінцевому рахунку свою 

власну станову ідентичність.  

Надзвичайно цікавою була етнічна структура традиційного 

суспільства. Замість поняття нації як відносно гомогенного та відносно 

штучного утворення, існувала складана структура органічних спільнот 

з етнічним корінням. Етноси утворювалися зі складної мозаїки суб-
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етносів і в свою чергу, входили в супер-етнічні утворення. Своєрідним 

відображенням устрою етносфери традиційного суспільства була його 

складна державно-політична структура. Якщо брати за приклад 

середньовічну Європу,  можна побачити, як окремі феодальні 

володіння вбудовувалися в крупніші регіональні утворення, які в свою 

чергу, були частиною державних утворень, з яких починали 

формування історичні нації. Над всім цим знаходився універсальний 

ідеал сакральної імперії, який мав не тільки політичне, але й духовне 

значення і був своєрідним завершенням складної ієрархії державних та 

напівдержавних утворень, здійснюючи собою оформлення найвищої 

супер-етнічної єдності. 

Резюмуючи можна стверджувати, що традиційне суспільство 

мало в своїй основі монадну природу, оскільки одиниці, що його 

складали, поєднували в собі само ідентичність та самототожність 

(набагато яскравіші, ніж структурні елементи модерного соціуму) з 

універсальністю, набагато масштабнішою, ніж в сучасному 

суспільстві. Водночас при ретельному вивченні будь-якої зі складових 

частин традиційного суспільства в очі кидається її структурна 

подібність до інших частин зі збереженням її власної унікальності.    

 

Атомізація суспільства в добу Модерну 

 

Принципово інший  характер має модерне суспільство, доба 

якого наступає після буржуазних революцій та так званого 

«просвітництва». Визначальною ознакою цього суспільства є руйнація 

всіх органічних спільнот, до яких особа входила за доби традиційного 

суспільства. З приходом доби Модерну на місце монади приходить 

атом. Яскравою ілюстрацією цього процесу є породжена «великою 

французькою революцією» декларація прав людини та громадянина. 

Самимм фактом своєї появи вона ілюструє те, що на місце особи, що є 

частиною органичних утворень, що складають з себе в кінцевому 

рахунку єдине ціле, приходить абстрактний громадянин, ще водночас є 

ще більш абстрактною людиною.  

Цікаво зазначити, що затвердження абстрактних 

загальнолюдських прав та свобод поєднувалося з руйнацією 

конкретних прав та свобод, якими люди володіли в якості членів тих 

чи інших органічних утворень чи то станового, чи то регіонального 

характеру.  Яскравою ілюстрацією цього є те, що  запровадження 

нового модерного ладу супроводжувалося серйозним опором широких 

верств населення, значно ширших за привілейовані стани, панування 

яких було підірвано в процесі буржуазних революцій. Масовою 
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опорою рухів на захист традиційного суспільства були представники 

нижчих верств населення, в першу чергу селяни. Важливо те, що 

однією з базових програмних засад всіх цих рухів від шуанерії у 

франції до брігантажіо в південній Італії, була ідея збереження 

традиційних прав та свобод, прив‘язаних до станових та 

територіальних і регіональних реалій.  

Атомізація суспільства, принесена добою модерна, 

поєднувалася з його наростаючою гомогенізацією. Перетворена в 

соціальний атом людина ставала елементом спресованих штучних 

утворень. Яскравим прикладом цього процесу було утворення 

політичних націй. Воно супроводжувалося  занепадом та руйнацією 

суб-етнічних та етнічних відмінностей. На місце живій народній мові 

приходила мова літературна, інакше кажучи – мова, штучно створена в 

якості певного лінгвістичного проекту. На місце органічної суб-

етнічної та етнічної культури приходила штучно витворена в крупних 

містах культура, що позиціонувалася як «національна». Таким чином 

соціуму нав‘язувалася штучна і неорганічна гомогенність, що була 

породженням та логічним завершенням атомізації. 

В цьому контексті необхідно згадати феномен тоталітаризму., 

що по суті є наслідком доведеної до абсурду атомізації, що 

розпочалася в добу модерну. Атомізація  суспільства на певному етапі 

перетворюється в екзистенційно-неприйнятну для переважної 

більшості людей ситуацію. В цих умовах екстаз тоталітарної єдності 

грає роль своєрідного механізму компенсації. Необхідно зазначити, що 

ця компенсація по суті є ілюзією. В тоталітарних суспільствах 

встановлюється атмосфера взаємної недовіри та страху, оскільки 

сутнісно модерна людина залишається відчуженим соціальним 

атомом. 

Необхідно також згадати те, що вирвана за межі органічних 

утворень людина залишається беззахисною в першу чергу перед 

державою. Вона попадає в ситуацію, коли уявлення про неї як про 

«гвинтик системи» перетворюється з метафори на страшну дійсність. 

В цьому контексті цікаво згадати те, як успішно використовують свою 

вбудованість в органічні спільноти вихідці з країн третього Світу, де 

зберігаються потужні залишки традиційного суспільства. Це нерідко 

викликає обурення в мешканців розвинених країн, але корінням 

проблеми є те, що мешканці розвинених країн втратили свою 

приналежність до традиційних органічних спільнот. Це надає міцно 

вкоріненим у своїй родовій та етнічній спільноті вихідцям з країн 

третього світу своєрідну перевагу. 
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Мікроцивілізаційні утворення в консервативних 

концепціях 

 

Органічні утворення монадного типу, що складають соціум, 

варто було б назвати мікроцивілізаційними. Оскільки в 

монадологічному розумінні історії, запропонованому І.В. Бойченко, 

локальні цивілізації розуміються як монади, вбудовані в єдину тканину 

історичного процесу, логічно іменувати монадні утворення, з яких 

складаються локальні цивілізації, мікроцивілізаційними, як подібні до 

них, але меншого масштабу.  

Велике значення органічним спільнотам завжди надавалося в 

консервативних концепціях суспільного устрою. Вже від самого 

початку консерватори висували ідею оборони станових та 

регіональних прав та свобод. Вже під час французької революції 

роялісти висували гасла захисту регіональних та станових привілеїв. 

Необхідно підкреслити, що мова йде не стільки про станові привілеї 

аристократії, скільки про привілеї інших прошарків населення. 

(Наприклад, селяни мали право на звільнення від військової служби). 

Пізніше, під час так званих Карлістських війн в Іспанії карлісти, які 

були консервативною стороною в цій боротьбі, включили поняття 

«фуерос», що можна приблизно перекласти українською як вольності в 

їх конкретно-становому та регіональному розумінні, в своє базове 

гасло. В кінцевому рахунку воно звучало як «Бог, король, вітчизна, 

фуерос». 

Теоретики європейського консерватизму завжди 

підкреслювали важливість органічних спільнот для нормального 

функціонування суспільства. Цікаво, що на цьому наполягали як 

прихильники демократичної версії консерватизму, такі як наприклад, 

Едмунд Берк, так і консерватори-авторитарісти, такі як Жозеф де 

Местр або Шарль Моррас. Яскравим прикладом є погляди Шарля 

Морраса, які переважно асоціюються з обґрунтуванням ідеї 

необмеженої монархії та націоналізму. Але найбільш цікавим в них є 

те, що моррас категорично наполягав на потужному місцевому 

самоврядуванні та відновленні корпоративно-станових утворень з 

широкими правами. Водночас його концепція націоналізму 

передбачала збереження і навіть реконструкцію суб-етнічних 

відмінностей в межах французької нації. Резюмуючи можна сказати, 

що погляди Морраса передбачали максимальну ступінь демократії та 

децентралізації на низовому рівні та авторитарну тенденцію на 

вищому загальнодержавному рівні.  
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В українському контексті подібні ідеї висував В.К. Липинський.  

Уявлення  В'ячеслава Липинського про оптимальну форму організації 

українського суспільства, можна вважати оригінальною українською 

концепцією традиціоналістичного державотворення. Виступаючи за 

монархічну форму правління він водночас вважав, що вона мусить 

спиратися на добре зорганізовану за територіальною та становою 

ознакою систему самоврядування. 

Самоврядування мусило поєднуватися з загальною провідною 

позицією аристократичної верстви. Липинський завжди підкреслював, 

що аристократія, в першу чергу, це найкраща частина народу, "гають 

від його плоті". Аристократ здатен здійснювати загальне управління 

державою і лише в цьому він є кращим. Його влада не привілей, а 

обов'язок. 

Загальну гармонію в стосунках між правлячою елітою та 

широкими народними масами забезпечує постать спадкового 

гетьмана, який володіючи безперечно авторитарною владою, водночас 

мусить знаходити консенсус як з правлячою елітою, так і з широкими 

верствами населення. Тобто, органічна демократія "реальна співучасть 

народу у власній долі" забезпечується балансом монархії, аристократії 

та народного самоврядування. 

Монархізм Липинського носить всі ознаки гнучкого авторитаризму, 

притаманного «органічній демократії». Він виступає проти примітивного 

деспотизму, вважаючи авторитарну владу дідичного (спадкового) Гетьмана 

опорою прав та свобод громадян і, в першу чергу, їх права на самоврядування: 

«…той Господар-Монарх, якого ми хочемо, повинен стояти 

понад класами, понад партіями, понад цілою Землею і понад цілою 

Нацією. За свої діла він повинен нести відповідальність і перед своїм 

власним потомством, перед своєю сім‘єю, перед своїм сином-

наслідником так, щоб за будучину нації, на чолі якої він стоїть, 

відповідала своєю будучиною і його сім‘я. 

Він не "перший дворянин" і не "перший пролетарій" – а 

Господар національної Праці.  Працюючи сам, як людина, що стоїть на чолі 

армії й державної адміністрації, він працю цілої нації охороняє на зовні й 

забезпечує потрібний її порядок і спокій унутрі. А як, у яких формах  

буде виконуватись ця праця – про це хай рішають між собою, 

зорганізовані в свої професійні організації, в свої "Ради", самі 

працьовники: творці хліба, товарів і техніки, науку й штуку, як авангард 

техніки, сюди ж включаючи. 

Хай про діла фабрики говорить безпосередньо робітник із 

техніком-фабрикантом, про діла хліборобства село само хай рішає між 

собою. Тільки з безпосередньої акції й боротьби продукуючих класів, 
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політично-парламентарним шарлатанством не загидженої, родиться 

дійсний поступ і культура.» [1, с. 42-43] 

Він виступає за солідарне суспільство, в якому класовий мир 

встановлюється завдячуючи гармонійній співпраці різних верств 

населення. Взаємовигідна  солідарність мусить поєднати село та місто, 

власників та працівників. При цьому не повинно бути ніякої поблажливості 

до представників суспільної верхівки у випадку, якщо вони почнуть 

зловживати своїм становищем: 

«Коли той фабрикант і той пан, по своїй працездатності й по 

своїм організаторським аристократичним здібностям робітникам і 

селянам для більш інтенсивної, більш корисної праці потрібній – хай 

лишається й у купі з ними живе та працює; як ні – коли він тільки 

народолюбець-демократ, а фабрики чи господарства сам зорганізувати 

не вміє – хай собі йде геть. 

Хліб і товари мусять у державі бути. І так фабрика, як і село, 

мусять твердо знати, що хліб дається тільки за товари, а товари – тільки 

за хліб. Ані погромів міст, ані пролетарських реквізицій у Трудовій 

Державі Монархічній бути не може тому, що влада Господаря стоїть понад 

селянином і понад промисловим робітником – що в інтересі такої 

держави лежить до компромісу, до співжиття й до єдності праці між тими 

обома силами довести, а не взаємну зненависть між ними в інтересі тієї чи 

іншої, селянської чи робітничої диктатури піддержувати.» [1, с. 43] 

 

Перспективи «монадного ренесансу» в постіндустріальну добу 

 

Фінал доби модерну характеризується пробудженням ідентичностей 

органічних спільнот монадного характеру. Це констатується переважною 

більшістю дослідників цього питання. Елвін Тоффлер висуває ідею 

«етнічного вибуху», а Мануель Кастельс заявляє про «могутність 

самобутності». Пост-індустріальна доба характеризується своєрідною 

реанімацію старих (таких як етноси та суб-етноси) та народженням нових 

монад них утворень мікроцивілізаційного рівня. Все це відкриває 

перспективи для відновлення позитивних аспектів суспільного устрою, які 

були втрачені в добу модерну. Ця проблема має й український вимір. Для 

його аналізу нам треба знову звернутись до творчого доробку В‘ячеслава 

Липинського. Мова йде про його концепцію так званої «трудової монархії». 

В ній можно виділити три основних моменти,цікавих з точку зору 

відновлення монадності суспільства. 
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А)  Територіальне та станове самоврядування є невід’ємному 

рисою трудової монархії 

Постіндустріальне суспільство є мозаїчним. Воно складається з 

безлічі невеликих спільнот інтереси яких нерідко не пересікаються із 

загально суспільними, ані позитивним, ані негативним чином. Широка 

децентралізація перетворюється в життєву необхідність для держави. 

Бюрократичне керування стає дедалі більше неефективним і по суті – 

неможливим. З іншого боку, «могутність самобутності», за виразом 

сучасного футуролога Мануеля Кастельса набирає дедалі більше 

сил.»Самобутність стає головним центром культури на низці ділянок 

соціальної структури ,ведучи звідси свій опір або свй наступ в 

інформаційній боротьбі  за культурні коди та кодекси.формуючи 

поведінку людини і .тим самим . нові інститути.» [3, с. 305] .Таким 

чином, ідея потужного самоврядування, запропонована В‘ячеславом 

Казимировичем повністю відповідає постіндустріальним реаліям 

Б)  Пробудження етнічності та субетнічності в сучасному світі 

не тільки не заважає національній самосвідомості, але й 

перетворюється в її основну опору в добу глобалізації  

В. Липинський чудово це усвідомлював ще в першій половині 

ХХ ст., сьогодні розквіт регіоналізму та субетнічності став здійсненним 

фактом в процесі формування нового постіндустріального світу. «Регіон, 

органічне утворення  під зріст людині, нащадок довгої історії, забезпечує 

самобутність, близькість, спільноту і є противагою анонімному 

космополітизму та бюрократичному централізму» [6, с. 171]. Таким 

чином, єдиною надією на збереження національної незалежності і 

самобутності в добу глобалізації є опора на етнічність, регіоналізм та 

субетнічність, звісно, за умови їх трактовки в патріотичному 

консервативно-державницькому дусі, як це й робив В‘ячеслав 

Казимирович Липинський. 

В)  В трудовій монархії свободи спільнот та індивідів 

врівноважуються їх обов’язками перед державою та загально 

визнаними традиційними нормами. 
 В. Липинський був переконаним прихильником збалансованого 

співвідношення прав і свобод. Він усвідомлював, що широкі права та 

свободи за певних обставин можуть відігравати не тільки позитивну, а й 

негативну роль. Тому він вважав, що постать незалежного та наділеного 

реальними повноваженнями монарха-гетьмана є єдиним гарантом від 

перетворення свобод у свавілля. Його підхід є блискучим вирішенням 

проблеми співвідношення інтересів «самобутніх спільнот» а суспільства 

загалом, до того ж він вважав, що держава повинна цементуватись не 

тільки гетьманською владою, але й спільними цінностями, з чого логічно 
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витікає, що широка самобутність та автономія спільнот, що входять до 

складу трудової монархії є розумно обмеженою. Це повністю співпадає з 

ідеями сучасних консервативних філософів , сконцентрованих на пошуку 

вирішення проблем постіндустріального світу. «В межах однієї 

політичної одиниці і одного народу право на відмінність ні в якому разі не 

повинно перетворюватись в абсолютну доктрину . що толерує будь –які 

відмінності. …Навіть  самі великі відмінності  моралі та поведінки в 

межах однієї політичної одиниці загрожують рівновазі цілого. 

Різноманітність прийнятна лише у випадку її підпорядкування 

органічному принципу загальної єдності» [6, с. 161]. 

Висновки. 

Таким чином, ми можемо стверджувати, що монадність 

суспільства є природнім станом, в межах якого уникаються вади 

атомізованого суспільства, зокрема центробіжні та централістські 

крайнощі. Сьогодні, в умовах приходу постіндустріального 

суспільства, курс на відновлення монадності в суспільстві стає  гостро 

актуальним. 
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Юрченко Э.А. Монадологический подход к анализу 

микроцивилизационных процессов 
В статье анализируется монадная природа традиционного 

общества и доказывается реальность и желательность перспектив 

монадной трансформации общества постиндустриального. 

Ключевые слова: монадологический подход, микроцивилизационные 

процессы, традиционное общество, постиндустриальное общество. 
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Yurchenko E.A. Monadological approach to the analysis of micro-civilization 

processes  
In the article monad nature of traditional society is analyzed and there is 

demonstrated the reality and desirability of prospects of monad transformation of 

postindustrial society. 

Keywords: monadological approach, micro-civilization processes, 

traditional society, postindustrial society. 
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ПЛЮРАЛІСТИЧНА ОНТОЛОГІЯ 

ЛЯЙБНІЦА: НА ПЕРЕХРЕСТІ 

СХОЛАСТИКИ І МОДЕРНУ 
 
В статті досліджується плюралістична онтологія Ляйбніца як синтез 

античної філософії (Платон, Аристотель), середньовічної схоластики (Дунс 

Скот) і модерного субстанціалізму. Теорія буття витлумачується як 

внутрішній зв'язок трьох онтологічних регіонів (реального, ідеального і 

феноменального). Наводяться аргументи на користь раціональної 

обґрунтованості Ляйбніцевого розуміння монад як нематеріальних 

субстанцій. 

Ключові слова: плюралістична онтологія, монада, субстанція, душа, 

ментальне життя. 

 

1. Основні положення плюралістичної онтології 

 

Метафізика Ляйбніца, попри те, що її вважають вершиною 

модерного раціоналізму, породжує разом із глибокою повагою до її 

автора також і почуття подиву. Деякі її положення видаються не 

просто дивними, а навіть фантастичними. Проте саме ця метафізика 

неодноразово ставала потужним імпульсом для нових пошуків і 

революційних змін в історії філософської традиції. Академічна 

німецька філософія XVIII століття, критицизм Канта, «онтологічний 

поворот» Ніколая Гартмана, розвиток математичної логіки і сучасної 

онтології – ось тільки невеличкий перелік інтелектуальних рухів, що 

перебували під безпосереднім впливом філософських ідей Ляйбніца.     

Всім добре відомо, що його «Монадологія» починається із 

стислих і лаконічних тез, що описують загальні онтологічні 
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властивості простих субстанцій. Монада власне і є une substance simple 

(тут і далі я буду цитувати «Монадологію» за паризьким виданням 

1893 року [13]). В іншому творі, так само написаному у Відні в 1714 

році (і, як і «Монадологія», присвяченому принцові Євгенію 

Савойському), Ляйбніц, окрім констатації субстанційної простоти, 

підкреслює передусім ще аспект єдності. «Monas - слово грецького 

походження, що позначає єдність, або те, що є єдиним» [6, с.25]. 

Позаяк така субстанція не має частин, вона не є протяжною, не має 

фігури і не припускає жодної подільності (il n‘y a ni étendue, ni figure, 

ni divisibilité possible) [«Монадологія» § 3; 13, p.41].  

Щоб адекватно зрозуміти думку Ляйбніца, спочатку важливо 

звернути увагу на історико-філософський контекст його позиції: 

монадологія полемічно спрямована проти впливових теорій субстанції 

XVII століття [9, S.64]. Онтологічний плюралізм у Ляйбніцевій версії 

мав, з одного боку, розв‘язати апорії картезіанської метафізики (з її 

радикальним дуалізмом духу і матерії), а, з іншого боку, був 

спрямований проти пантеїстичного монізму Спінози. Проте 

Ляйбніцева теорія субстанції, здається, ставить нас іноді перед іще 

більшими проблемами. Картезіанський дуалізм долається за рахунок 

того, що матеріальні речі вже не розглядаються як специфічні 

субстанції, протиставлені субстанціям духовним (жорстке розрізнення 

res extensa і res cogitans), а тлумачаться як «тільки феномени». Не 

існує жодних тілесних субстанцій. Увесь світ складається з 

непротяжних і духовних субстанцій – монад (своєрідних res 

cogitantes).     

Всі монади, навіть ті, що здаються тілами, є для Ляйбніца 

чимось нематеріальним. Всі вони мають сприйняття (perception) і є 

певними досконалими  і самодостатніми джерелами власних 

внутрішніх дій (elles ont en elles une certain perfection, il y a une 

suffisance qui les rend sources de leurs actions internes) [«Монадологія» § 

18; 13, p.49-50]. Іншими словами, Ляйбніц, стверджуючи реальне 

існування тільки res cogitantes, бере за базову одиницю цих думок-

cogitationes саме «перцепції». Зрозуміло, що такий метафізичний 

спіритуалізм видається сьогодні чимось напрочуд несучасним [7, с.75]. 

Тлумачення Ляйбніцевої думки значно полегшує пропозиція Райнера 

Шпехта перекладати термін perception за допомогою латинського 

слова «інформація» («адже інформація не передбачає жодної 

свідомості, бо навіть і машини містять певну інформацію; у такому 

разі інформаційну повноту конкретної монади можна позначити як 

―програму‖ цієї монади») [19, S.236].  
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Монади як дійсні субстанційні одиниці є ніби метафізичними 

точками, тоді як способи вираження універсуму в монадах (а кожна 

монада є дзеркалом універсуму, виражає увесь світ у певній 

перспективі) можна уподібнити до математичних точок [2, с.276]. 

Уявлення, принципи, ідеї  і поняття – все це модифікації самих 

субстанцій-монад [наприклад: 2, с.558; 4, с.109; с.276]. Нарешті, прості 

монади утворюють складені агрегати монад, де конститутивним і 

визначальним принципом виступає якась головна монада. Така монада 

становить «центр певної складеної субстанції» (le centre d‘une 

substance composeé), є «принципом її єдності (le principe de son unicité) 

й оточена масою, складеною з нескінченної кількості інших монад, що 

конституюють власне тіло (le corps propre) цієї центральної монади» 

[6, с.27]. Термін «тіло» і «маса» вживаються тут радше в аналогічному 

сенсі, адже монади, як ми пам‘ятаємо, - це щось нематеріальне. Тіло 

монади можна уподібнити до фізичної точки [2, с.276-277]. А те, що 

зазвичай уважають за матеріальні тіла, є лише феноменами, «хоча й 

добре обґрунтованими і зв‘язаними між собою» [2, с.531; с.533].  

Теза про обґрунтованість феноменів означає: основу 

феноменів становить щось реальне, а саме – агрегати монад. Всі тіла (у 

звичному сенсі) і все, що їм приписується, не є субстанціями, а є лише 

обґрунтованими феноменами або підставою явищ (le fondement des 

apparences)» [2, с.539]. Тут Ляйбніц має на увазі те саме поняття, але 

виражене по-різному в давньогрецькій (phainomenon) й латині 

(apparentia). Пізніше Кант для позначення цього поняття буде вживати 

німецьке слово die Erscheinung. Феномени існують лише завдяки 

перцепціям, вони є модальностями перцепцій [2, с.541]. Якщо монада є 

дзеркалом універсуму, то феномени можна розуміти як образи, що 

відображаються у цьому дзеркалі, «віддзеркалюються» у внутрішній 

діяльності субстанцій.        

Отже, Ляйбніц каже про три онтологічні регіони: (1) монади-

субстанції (конкретні й реальні єдності), які можна назвати 

метафізичним точками, (2) ідеальні засоби вираження універсуму, які 

у монад, обдарованих інтелектом, отримують форму універсальних і 

необхідних істин (математичні точки) і (3) «власні тіла» монад, що є 

складеними агрегатами, конституйованими й визначеними певною 

центральною монадою і що сприймаються як феномени (фізичні 

точки). Душа і «тіло» в кожній субстанції «зустрічаються одне з одним 

в одних і тих самих феноменах» [4, с.276]. Простір, рух, зовнішні 

форми – все це є щось феноменальне, позірне, видиме. З феноменами 

завжди пов'язаний елемент певної неясності й недостатньої чіткості [4, 

с.280]. Ми сприймаємо тіла як протяжні і резистентні, оскільки наше 
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сприйняття є нечітким і невиразним. Від ілюзій таку феноменальну 

видимість відрізняє саме обґрунтованість і узгодженість між 

феноменами [2, с.540; 4, с.271]. Тому світ явищ може бути каузально-

описаним і раціонально витлумаченим. Проте джерело механіки 

перебуває в метафізиці [2, с.531]. Зовнішні впливи і рухи певної 

індивідуальної речі Х або Y є нічим іншим ніж символічно-наочним 

виразом зовнішньо не спостережуваного само-розгортання 

внутрішньої закономірності монади Х або Y [18, S.99]. Якщо вживати 

інші терміни, більш звичні для сьогоднішнього слововжитку, то можна 

казати про три онтологічні рівні у Ляйбніца: реальний, ідеальний і 

феноменальний.              

Пропонуючи нам таку незвичну теорію дійсності, Ляйбніц 

вдається до ще одного твердження, яке він уважає метафізичним, а, 

отже, інтелектуально добре обґрунтованим. Позаяк монади мають 

нематеріальну (нефізичну) природу, вони не можуть виникати 

(commencer) і гинути (périr) природним чином (naturellement) 

[«Монадологія» §§ 4-5; 13, р.41]. Вони виникають в одну мить (tout 

d‘un coup), в акті створіння. Прості субстанцію не підлягають жодному 

розпаду [4, с.382]. Іншими словами, коли Бог створює світ, то Він 

творить ніщо інше як монади та їх перцепції [12, S.306]. Іноді Ляйбніц 

каже про те, що монади так само вічні, як і світ [4, с.393]. Очевидно, 

що термін «вічні» вживається тут як синонім природної 

незнищуваності. У відповіді на закиди Кларка Ляйбніц стверджує, що 

«речі, які існують завжди, можна вважати вічними в тій мірі, в якій 

вони постійно отримують нову тривалість» [2, с.481]. Всі монади 

мають початок в Богові і залежать від нього. «Збереження монад є 

нічим іншим, як їх постійним творенням» [3, с.454].    

 В усякому разі теза про неприродне походження монад і 

поєднання питання про їх походження з ідеями креаціонізму сьогодні 

видаються чимось неприйнятним. Цю проблему я спробую прояснити 

в третьому розділі статті.    

 

2. Онтологія Ляйбніца як спроба синтезу різних 

інтелектуальних традицій 

 

Пропонована Ляйбніцем плюралістична онтологія поєднує в 

собі кілька різних ліній інтелектуальної традиції. З одного боку, це (1) 

традиція платонізму. Позаяк монада є нематеріальною онтологічною 

одиницею (субстанцією, що у природний спосіб не виникає і не гине), 

то одразу напрошуються аналогії з ейдосами Платона.  
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Однак не важко помітити і суттєві відмінності між монадами 

та ейдосами. Ейдоси вічні й незмінні, тоді як монади створені і самі по 

собі є центрами постійних змін (sont les principes du changement) [6, 

с.26]. Платон, далі, ототожнює незнищуваність і безсмертя (athanatos і 

anôlethros) ейдосів, а Ляйбніц чітко розрізнює ці два поняття. Так, у 

діалозі «Федон», Сократ аргументує на користь безсмертя душі, 

залучаючи для цього аналогії з математики (Phaed. 105d – 106d). 

Аристотель також ототожнює незнищуваність і безсмертя, 

розглядаючи їх як атрибути божественного начала (Phys. 203b 13). У 

протилежність до такої позиції, Ляйбніц вважає всі субстанції-монади 

незнищуваними (у фізичному сенсі), але тільки людські душі (особи) 

називає безсмертними [5, с.183]. У листі до королеви Софії-Шарлоти 

німецький філософ уточнює, що незнищуваність усіх монад означає 

збереження їх існування: при різноманітних змінах, розгортаннях, 

звертаннях і трансформаціях, монади зберігають ту саму структуру [4, 

с.383].  

З іншого боку, (2) Ляйбніц включає до своєї онтології чимало 

ідей Аристотеля, зокрема – його теорію форм. Не слід забувати, що в 

цей час, Аристотель, так само, як і схоластика, перебували під 

потужною критикою нової філософії (докладніше див. [14]). Монади, 

окрім перцепцій, мають іще прагнення (appétitions). Це вказує на їх 

телеологічну структуру, на іманентну, внутрішню підставу всієї 

субстанційної діяльності. Тому «всі прості субстанції можна назвати 

ентелехіями» (on pourrait donner le nom d‘Entéléchies à toutes les 

substances simples) [«Монадологія» § 18; 13, p.49]. При розумінні 

онтологічної структури монад принциповим для Ляйбніца є 

Аристотелеве вчення про форму, викладене ним у «Метафізиці» 

(«Метафізика», на відміну від «Категорій», становить зрілу онтологію 

Аристотеля).  

Стагірит стверджує, що світ складається із субстанцій (oysia), 

а в субстанціях конститутивним принципом є форма (eidos, morphê). 

Саме теорія форми застосовується Ляйбніцем для опису 

фундаментальних онтологічних одиниць («реальних одиниць», як він 

пише в одному з фрагментів). Німецький філософ каже про вимушене 

«повернення» до субстанційних форм і про намагання «знову 

відновити їх репутацію». Однак стверджуючи, що природа цих форм 

полягає в силі [2, с.272], Ляйбніц переосмислює Аристотеля з позиції 

модерної натурфілософії. Кожна субстанція є дієвою силою, 

індивідуальним буттям, яке постійно перебуває у русі і постійній зміні. 

Субстанція – це не річ, а актуальність. «Аристотелеве поняття 

ентелехії та субстанційної форми отримує в теорії монади цілком 
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новий сенс; замість статики форми-субстанції стверджується ―закон 

постійної континуальної зміни її (субстанції) дій‖» [11, S.155]. До 

цього оновленого субстанціалізму додається ще один метафізичний 

аспект, який також не міг поділяти Стагірит: «Конститутивні форми 

субстанцій мають бути створені на початку світу і залишаються 

назавжди» [2, с.273]. Це твердження відрізняє теорію монад як від 

ейдології Платона, так і від теорії форм Аристотеля.  

Нарешті, суттєвим елементом онтології Ляйбніца слід уважати 

(3) схоластичну традицію, зокрема філософію Дунса Скота і 

Франсиска Суареса з їхнім інтересом до проблеми індивідуального й 

конкретного. Як відомо, одним із ранніх творів німецького філософа 

був трактат «Про принцип індивідуації». Ані Платон, ані Аристотель 

не спромоглися однозначно відповісти на запитання про онтологічні 

підстави індивідуального буття. Здавалося б, для Аристотеля 

принципом індивідуації мала б бути саме форма. Адже форма для 

Стагірита є іманентним конститутивним принципом індивідуальної 

сутності. Форма А конституює конкретну сутність Х, а форма В 

конституює конкретну сутність Y. Форма конкретної сутності не є 

предикатом багатьох речей, а належить тільки ось цій індивідуальній 

речі. Форма людини відрізняє людину від ельфа або гнома (буття яких 

конституйоване завдяки відповідно формам ельфа і гнома). Здається, 

все цілком зрозуміло. Проте коли Аристотель запитує – чи 

відрізняється Сократа від Платона за своєю формою? – то його 

відповідь негативна (докладніше про це [1, С.166-248 і С.435-439]).  

Те, що не зміг зробити Аристотель, наважилися зробити 

схоласти. Дунс Скот каже про «певну реальну єдність» (aliqua est 

unitas in re realis), про єдність, позначену як «ось це» (unitaten signatam 

ut ―haec‖). Коли ми запитуємо про індивідуальну сутність, то йдеться 

про граничну реальність сущого (ultima realitas entis). Така 

«осьцейність» (haecceitas) є формою, через яку конкретна складена річ 

є цим конкретним сущим (Ordinatio, IV, d.11, q.3, n.46). Не буде 

перебільшенням стверджувати, що монадологія Ляйбніца є 

послідовним продовженням лінії Дунса Скота. 

Спробуємо узагальнити. Ляйбніцева теорія субстанції поєднує 

у собі ейдологію Платона, Аристотелеву теорію форм і схоластичне 

вчення про індивідуальні субстанційні форми як граничні реальності 

сущого. Однак монади за Ляйбніцем є створеними субстанціями і 

завжди перебувають у процесі розвитку і змін. Вони – динамічні 

єдності. Саме в активності душі полягає її субстанційність [11, S.154]. 

Як ми бачимо, онтологія Ляйбніца живиться із різноманітних 

джерел філософської традиції. Цю безперечну істину найбільш вдало 
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виразив Вайтхед: «Ляйбніц успадкував два тисячоліття 

інтелектуальної історії. Він і насправді більше, ніж хтось інший до і 

після нього, успадкував різноманітні думки своїх попередників» [8, 

с.338]. Однак наскільки ми сьогодні можемо приймати і розуміти ці 

думки? Чи можна вважати основні положення Ляйбніцевої онтології 

прийнятними для сьогоднішніх філософських дискусій?       

 

3. Аргументи на користь деяких положень плюралістичної 

онтології Ляйбніца 

 

Тепер я дозволю собі навести кілька аргументів, які, на мій 

погляд, дозволили б краще зрозуміти деякі положення онтології 

Ляйбніца.  

1. Перше, що здається сьогодні дивним у Ляйбніцевій теорії 

реальності, це теза про те, що світ на фундаментальному рівні має 

нематеріальну структуру. Таку позицію іноді називають радикальним 

спіритуалізмом. Частковою причиною непорозуміння є метафорична 

мова Ляйбніца, коли він каже про монади. Так, можна знайти 

фрагменти, де монада описується як первинна сила, перша ентелехія, 

«одним словом душа» (anima) [2, c.384]. У «Принципах природи і 

благодаті» сказано ще більш прямо: «Кожна монада з особливим тілом 

становить живу субстанцію» (une substance vivante). Тому «скрізь є 

життя» [6, c.28]. Проте, наприклад, в «Монадології» Ляйбніц вказує на 

аналогічність поняття «душі» для простих монад: «Якщо ми хочемо 

називати душею все, що має перцепції та прагнення у щойно 

поясненному мною загальному сенсі, то можна всі прості субстанції 

або створені монади називати душами (Ames)» [«Монадологія» § 19; 

13, р.50]. Однак «оскільки відчуття (le sentiment) є чимось більшим за 

просто перцепцію (simple perception), то я погоджуюсь, що стосовно 

простих субстанції, які мають тільки перцепції, достатньо вживати 

загальну назву монад й ентелехій (le nom général de Monades et 

d‘Entéléchies), і що душами можна називати тільки такі монади, 

перцепції яких більш чіткі (plus distincte) й супроводжуються пам‘яттю 

(mémoire)» [там само]. Цей фрагмент дозволяє розрізнювати монади-

ентелехії  і душі, або принаймні розуміти прості монади як квазі-душі 

(субстанції, які ми розуміємо за аналогією з душами).  

Однак все рівно проблема залишається, адже Ляйбніц уважає, 

що кожній субстанції, навіть найбільш простій, притаманні перцепція і 

прагнення. Іншими словами, кожний реальний елемент дійсності 

сприймає і діє з самого себе. Як це можна зрозуміти? За Ляйбніцем 

перцепція не може виникнути механічним чином [2, c.384; с.415]. 



ІІ.Філософія як пізнання напередвстановленої гармонії                

 130 

                                                                         

Якщо скористатися пропозицією Райнера Шпехта і перекласти термін 

perception за допомогою слова «інформація», то позиція Ляйбніца не 

буде здаватися абсурдною. Ми не можемо механічно пояснити 

наявність інформації в тому або іншому фізичному процесі. Так само 

комп‘ютерна програма (ментальний або інформативний рівень) має 

онтологічний пріоритет стосовно матеріалу, з якого зроблений 

комп‘ютер (закони фізики твердих тіл). Досліджуючи матеріальний 

світ (в термінах Ляйбніца – феномени й феноменальні зв‘язки) ми 

виявляємо в ньому смисловий рівень (інформацію), описуючи його за 

допомогою математики або фізики. Це можливо тільки тому, що, на 

думку Ляйбніца, інформація вже міститься у цих матеріальних речах 

або подіях (феноменах). А позаяк її виникнення і наявність в речах 

неможливо пояснити механічно, то ми маємо припускати немеханічне 

(метафізичне) пояснення і нематеріальну основу матеріальних речей.  

Ляйбніц наводить приклад цілком у дусі сучасних soul-body 

дискусій. Уявімо собі машину, яка продукує мислення і почуття (у 

моєму прикладі – комп‘ютер і комп‘ютерна програма). Тепер уявімо 

собі, що ми збільшуємо цю машину до таких розмірів, що можемо 

увійти в неї «ніби в якийсь млин» (або ми стаємо наскільки малі за 

розміром, що можемо проникнути в наш комп‘ютер і вільно 

подорожувати по його частинам ніби по вулицям міста). Що ми там 

знайдемо? Тільки взаємодію матеріальних частин, що впливають одна 

на одну (pièces, qui se poussent les unes les autres) [«Монадологія» § 17; 

13, р.49]. Ми там не знайдемо нічого, що може пояснити наявність 

сприйняття (або програми, або думки автора, котрий ось тепер пише 

статтю про онтологію Ляйбніца). Тому саме у простій субстанції слід 

шукати це сприйняття і його не можна пояснити механічно (або 

натуралістично). Мені здається, що така аргументація є цілком 

слушною.    

2. Проте можуть сказати, що нераціонально припускати 

теорію створення для пояснення плюралістичної онтології. На це 

можна відповісти, що ми й досі не маємо у своєму розпорядженні 

достатньо обґрунтованого науково-природничого пояснення 

метальних подій (інтенційних актів), що відбуваються в свідомості 

людини. У нас також немає обґрунтованого пояснення генези мови й 

більшості феноменів духовного (і душевного) життя.  

По-перше, що ми називаємо душею? Що мається на увазі, 

коли стверджується, що X або Y «має душу»? Передусім це означає, що 

в X або Y наявне ментальне життя (радість, страждання, цілі, 

сподівання, думки тощо). Ричард Свінберн (відомий філософ, 

професор Оксфордського університету) нагадує нам, що антична і 
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середньовічна традиції приписували душі всім живим істотам (навіть 

рослинам). Твердження про те, що живі істоти (тварини) не мають 

душі, з‘явилася лише у XVII столітті, починаючи з Декарта. Однак 

простий досвід свідчить проти Декартової позиції. «Відмінність між 

тваринами і людиною полягає не в тому, що в людині наявне 

ментальне життя (а, отже, душа), а в тваринах – ні. Відмінність полягає 

радше в тому, що в людині наявні специфічні різновиди ментального 

життя (a special kind of mental life), а, отже, - специфічний різновид 

душі (a special kind of soul)» [20, p.183]. Ляйбніц сказав би, що тварини 

мають відчуття і пам'ять, а сьогодні ми додали б, що високорозвинені 

тварини мають вже навички до елементарного раціонального 

мислення. Проте тварина не володіє знанням про необхідні істини (не 

усвідомлює свої перцепції, тобто, в термінах Ляйбніца, не має 

апперцепцій), вона не знає, що таке виправдовувати певні правила або 

принципи. Тут ми маємо приклад різного рівня ментального життя. 

Шимпанзе може побудувати простий силогізм (за схемою «якщо –то») 

і керуватися певними практичними правилами («якщо взяти довшу 

палку, то можна дістати он той банан»), але вона нічого не знає про 

обґрунтування істинних висловлювань і раціональне виправдання 

практичних правил.    

Однак уже на самому елементарному рівні організації 

тваринного життя ми зустрічаємо ментальні події (наприклад, відчуття 

болю), які відбуваються паралельно з фізичними подіями (певна 

реакція нервової системи або мозку на зовнішній вплив). Тобто вже на 

цьому рівні існує певна кореляція між фізичними процесами і 

ментальними актами. Але не існує жодних законів для опису цієї 

кореляції між певними відчуттями і думками з одного боку, і певними 

фізичними процесами в нервовій системі або мозку, - з іншого боку 

[17, p.88; 20, p.186]. Наприклад, ми не можемо стверджувати, що у 

Марії або Івана з істинним висловлюванням р (наприклад, «2+2=4» або 

«кит є ссавцем») корелює нейрофізіологічна  подія Y, а з хибним 

висловлюванням r («2+2=5» або «кит є рибою») – нейрофізіологічна 

подія Z. «А якщо ми не можемо мати природничо-наукових законів 

(кореляції ментального-тілесного – А.Б.), то ми не маємо й науково-

природничого пояснення (цієї кореляції)» [20, p.190]. Той факт, що 

неможливо надати природничо-наукового пояснення ментального 

життя свідчить, за Свінберном і Селманом про нематеріальність душі. 

Френсіс Селман (також професор Оксфордського університету) не 

погоджується з Ричардом Свінберном тільки у тому, що душі тварин є 

нематеріальними [17, p.89]. Він тут ближчий до Томи Аквінського, 

котрий вважав нематеріальними тільки інтелект та волю. Проте для 
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теперішньої аргументації це не так вже й важливо. Важливіше інше: 

ми маємо добрі аргументи для доведення нематеріальності душ 

(індивідуальних субстанцій), а, отже, – для підтвердження позиції 

Ляйбніца.  

Розвиток нервової системи або мозку ми можемо пояснити в 

термінах еволюції, а от виникнення й існування ментального життя – 

не можемо. Відсутність природничо-наукового пояснення (a normal 

scientific explanation) змушує ввести нас інший тип пояснення – 

особовий, що передбачає звернення до божественного акту творення 

(invoking a personal explanation in this case involves invoking God, a 

power behind nature) [20, р.198]. Я не можу тут розвивати цю 

аргументацію далі і обмежуся тільки запропонованими стислими 

тезами. Однак і їх достатньо аби зрозуміти, що позиція Ляйбніца щодо 

нефізичного, неприродного походження монад має сьогодні добрі 

аргументи на свою користь. Питання тільки в тому, чи приписувати 

ментальне життя простим монадам (ми бачили, що Ляйбніц уживає тут 

мову аналогій), і чи вважати душі тварин нематеріальними. Але це вже 

теми окремих дискусій.  

Ляйбніцу вдалося розробити таку теорію плюралістичної 

онтології, яка поєднує, з одного боку, найкращі досягнення філософії 

греків і середньовічної схоластики, а з іншого боку, є вдалою спробою 

розв‘язати апорії модерного субстанціалізму. Центральні положення 

його онтології важливі і для сучасних філософських дискусій. А це 

свідчить про неабиякий творчий потенціал Ляйбніцевої теорії і про 

чільне місце німецького мислителя в історії інтелектуальної традиції 

Заходу.  
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Баумейстер А.О. Плюралистическая онтология Лейбница: на перекрестке 

схоластики и Модерна 
В статье исследуется плюралистическая онтология Лейбница как синтез 

античной философии (Платон, Аристотель), средневековой схоластики (Дунс 

Скот) и субстанциализма Нового времени. Теория бытия истолковывается 
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как внутренняя связь трех онтологических регионов (реального, идеального и 

феноменального). Приводятся аргументы в пользу рациональной 

обоснованности Лейбницевого понимания монад как нематериальных 

субстанций. 

Ключевые слова: плюралистическая онтология, монада, субстанция, душа, 

ментальная жизнь. 

 

Baumeister A.O. Leibniz’s pluralistic ontology: on crossing of Scholastic and 

Modern 
In the article Leibniz‘s pluralistic ontology is explored as synthesis of ancient 

philosophy (Plato, Aristotel), medieval Scholastic (Duns Scott) and modern 

substantializm. The theory of Being is interpreted as internal connection of three 

ontological regions (real, ideal and phenomenal). There are brought arguments of 

rational justification by Leibniz of understanding of monads as immaterial 

substances. 

Keywords: pluralistic ontology, monad, substance, soul, mental life. 
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МОНАДОЛОГІЯ ЛЯЙБНІЦА В КОНТЕКСТІ 

РОЗВИТКУ НОВОЧАСНОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

ФІЛОСОФІЇ  

 

У статті досліджують основні проблеми філософії Ляйбніца у 

контексті розвитку європейської філософії Нового часу. Автор доводить 

зумовленість способу та методу філософування Ляйбніца загальними 

теоретико-методологічними пошуками, що на той час домінували у Європі і 

водночас демонструє специфіку ляйбніцевого внеску у подальший розвиток 

європейської філософії. 

Ключові слова: Ляйбніц, монадологія, вчення про субстанцію, 

раціоналізм, емпіризм, спінозизм і картезіанство, проблема Бога. 

 

Проблематика звернення до історико-філософського аналізу як 

новочасної європейської філософії в цілому, так і монадології 

Ляйбніца зокрема, може бути віднесена до групи найбільш значимих і 
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важливих завдань сучасної історико-філософської науки. Водночас, 

наголошуючи на винятковій теоретичній значущості аналізу 

ляйбніцової монадології, необхідно наголосити й на тому, що 

звернення до цієї теми має незаперечні ознаки як загально 

філософської, так і безпосередньо історико-філософської актуальності, 

яка підтверджується тим, що саме через аналіз його монадології стає 

можливим сформулювати та дослідити цілий ряд проблем, які постали 

в добу Нового часу і потім набули подальшого розвитку в філософії 

ХІХ – ХХ століть. 

Загалом філософія доби Нового часу вже неодноразово ставала 

предметом змістовних науково-теоретичних досліджень вітчизняних і 

зарубіжних представників історико-філософської науки. В цьому сенсі, 

можна назвати як імена цілого ряду авторів монографічних досліджень 

(В.Асмус, А.Суботін, І.Нарський, Б.Биховський, Б. Кузнєцов, Б. 

Меєровський, Г. Майоров, В.Соколов, В.Лях, І.Бичко, О.Хома, 

О.Панич, В.Гусєв, В. Горський), так і цілий ряд цікавих публікацій у 

вигляді статей, що виходили у вітчизняних наукових виданнях 

(Р.Димирець, С.Секундант, В.Баранов, С.Таранов, О.Гомілко, 

В.Терлецький, А.Баумейстер). Що ж до європейських та 

американських історико-філософських досліджень, то цей ряд також 

може бути представлений переліком відомих імен (Е.Жильсон, 

Е.Кассірер, Ж.Марітен, К. Ясперс, Б. Рассел, В. Дільтей, Г. Паркінсон, 

Р. Зохер, Б.Рошо, В.Гловер, Р.Ледан, М. Грин, Б. Фессінгтон, і т. д.). 

Предметом ретельної історико-філософської уваги ця епоха стає вже 

на початку – в середині ХІХ століття, коли розділи присвячені 

новочасній філософії з‘являються в дослідженнях Д. Тідемана та В. Г. 

Теннемана. Після цього, вони потрапляють до викладу історії 

філософії К. Л. Рейнгольдом, Ф.В.Й. Шеллінгом, Й. Г. Фіхте, Г. В. Ф. 

Гегелем. Причому, до кінця ХІХ століття формується не просто 

загальна галузь історико-філософських досліджень, яка вивчає 

філософію Нового часу, але й з‘являються окремі дослідницькі 

напрями, які займаються безпосереднім аналізом поглядів і концепцій 

окремих представників новочасної філософії. Доволі ґрунтовано 

дослідження новочасної філософії були представлені й у працях 

дореволюційних російських філософів. Це насамперед роботи 

Вол.Соловйова, Л.Лопатіна, В. Серебреникова, В.Преображенського, 

А.Введенського, Е.Радлова, С.Франка, В.Яковенка, І.Ягодинського, 

М.Бердяєва, П. Флоренського, П. Новгородцева, Л. Шестова, 

Є.Трубецького, Г.Шпета, М.Лосського. Утім навіть з огляду на доволі 

широкий масив аналітичних джерел, які присвячені філософії Нового 

часу в цілому та монадології Ляйбніца зокрема, маємо зазначити, що 
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як така проблематика всебічного визначення ролі монадології у 

розвиткові новочасної філософії досі залишається відкритою. 

Справді, говорячи про передумови виникнення філософії 

Ляйбніца слід зазначити, що XVII століття в Європі – це домінування 

двох основних філософських течій: емпіризму і раціоналізму. Але 

вони обидва виявили свої суттєві недоліки і проблеми. Так, зокрема, 

раціоналізм почав перетворюватися на вкрай умоглядну і мало 

змістовну метафізику, а емпіризм набув сильного присмаку 

юмівського скептицизму. Разом з тим розпочинається відмежування 

наукового знання від філософського, що певною мірою було 

зафіксовано відомим ньютонівським застереженням: «фізика, 

бережись метафізики». Утім, суттєві проблеми існували і в самій 

науці. Це, насамперед, її механістичний характер, проти якого і 

виступив Ляйбніц. Визнаючи всі заслуги механіки і окреслюючи її як 

«чудову манеру опису природи», він, тим не менш, вказує на те, що у 

світі речей крім форм, фігур та руху, існують ще й сили, які 

принципово не можна вивести з поняття тіла. Тому, розбудовуючи 

свою систему філософії, Ляйбніц вважав за необхідне поєднати всі 

попередні школи і напрями, фізику і метафізику, механіку та античну 

філософію, Декарта і Платона, Ньютона і Арістотеля, і т. д. Причому 

характерною рисою філософії Ляйбніца був його явний пієтет перед 

Арістотелем, у якого він запозичив ідею «активної форми». Адже, як 

виявляється, саме ця ідея дозволяє пояснити такі поняття, що 

вислизали від механістичної картини світу, як сила, мета, ентелехія, 

енергія. Разом з тим, заперечуючи механіцизм, Ляйбніц зробив одне 

надзвичайно цікаве спостереження, яким він фактично випередив свій 

час більш ніж як на століття. Він звернув увагу на те, що апелюючи до 

конкретних тіл, чи речей матеріального світу, наука робить 

надзвичайну кількість неприпустимих ідеалізацій, змішуючи реальну 

природу речей з нашими власними розумовими абстракціями 

механіко-геометричного характеру. Так, скажімо, критикуючи 

Декарта, Ляйбніц писав, що той, по суті, ототожнив правила механіки з 

правилами природи на підставі редукції природи до протяжності, а 

протяжності до субстанції. Чи є щось, на думку Ляйбніца, чого не 

здатна пояснити в самій же природі теорія протяжної субстанції 

Декарта? Відповідь Ляйбніца наступна: цим «щось» є розвиток. З ідеї 

протяжності ніколи не можна вивести принцип розвитку, тобто 

пояснити, що саме змушує світ змінюватися. Єдиним виходом з цієї 

ситуації, який надає механіка, є апеляція до Бога. Однак ще більше 

претензій у Ляйбніца викликало Декартове положення про 

протиставлення духовної і протяжної субстанцій та витлумачення 
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духовної субстанції на кшталт матеріальної. Щодо останнього, то воно 

знайшло своє вираження у визначенні Декартом ідеальної субстанції 

як мислення, яке, у свою чергу, може бути репрезентовано як система 

логіко-математичних міркувань. І це вже не згадуючи такої проблеми 

декартівського дуалізму як зв'язок двох субстанцій чи зв'язок душі і 

тіла (тут доречно згадати так званих Декартових «духів», які 

виконують посередницькі функції між душею і тілом, «шишкоподібну 

залозу» тощо). 

Протилежним декартівському дуалізму було вчення Спінози, яке 

виявилося значно ближчим Ляйбніцу. Однак щодо запропонованого ним 

моносубстанціоналізму, у Ляйбніца також виник цілий ряд зауважень. У 

чому вони полягали? По-перше, в якості самодіючої та самопороджуючої 

причинності Спіноза розглядав лише Бога, відносно якого вся створена 

природа (тобто всі його атрибути та модуси) виявлялася пасивною. По-

друге, великі сумніви у Ляйбніца викликала запропонована Спінозою ідея 

виведення нескінченого розмаїття світу з однієї субстанції, оскільки при 

цьому ми повинні чи ототожнити Бога зі світом (пантеїзм), чи апелювати 

до руху як нескінченого модусу при поясненні руху окремих кінцевих тіл. 

По-третє, навіть попри всі свої спроби уникнути картезіанського дуалізму, 

Спіноза, як вважав Ляйбніц, фактично відтворює його, хоча і у дещо 

зміненому вигляді. Це дуалізм активної субстанції, яка творить, і 

пасивних атрибутів. У результаті чого активне божественне начало 

виявляється відділеним як від мислення, так і від протяжності. Але, 

проблема полягає в тому, що крім Бога ми можемо спостерігати велику 

кількість окремих діяльних начал. Діє не лише Бог, але й окремі тіла. 

Таким чином, цілком зрозуміло, що у світлі цієї полеміки зі 

Спінозою та Декартом, поняття субстанції для Ляйбніца стало тим 

центром, навколо якого постійно оберталася його думка. Фактично, 

ідею певного безтілесного начала, чи певної «нематеріальної 

субстанції» Ляйбніц сформулював ще в одній зі своїх перших праць 

«Свідоцтво природи проти атеїстів» (1668 р.), хоча сам термін 

«монада» буде введений ним лише у 1698 р. у праці «Про саму 

природу, чи природну силу і діяльність творінь». До речі, крім поняття 

«монада» Ляйбніц доволі часто вживав ще й такі терміни, як 

«метафізичний атом», «субстанційна точка», «реальна одиниця» тощо. 

При цьому, вже зі своїх перших праць, розробляючи поняття 

субстанції, він звертається не лише до біологічних істот, але й апелює 

до рослин, та того, що ми можемо визначити як фізичні об'єкти. Це 

пояснюється тим, що вже з самого початку ключовим поняттям для 

розуміння монади для Ляйбніца виступила не душа, а рух (сила, 
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активність). Здавалося б, що, аналізуючи рух, Ляйбніц мав прийти до 

тих же висновків, що і його попередники, адже поняття руху є 

центральним для механіцизму. Проте, варто спочатку згадати, як 

розумів рух, наприклад, Декарт. Для нього рух був переміщенням у 

просторі. Але, каже Ляйбніц, пояснюючи рух як переміщення у 

просторі, ми підмінюємо причину і наслідок. Не рух стає можливим 

тому, що змінюється положення у просторі, а, навпаки, тіло змінює 

своє місце внаслідок того, що воно рухається. Тому, пояснюючи рух, 

ми маємо звертатися не до питання про те, де ми знаходимо тіло в той 

чи інший момент, а до питання про те, що є причиною руху. І другий 

цікавий аргумент, який наводить Ляйбніц щодо неможливості редукції 

руху до зміни місця у просторі. Справа в тому, що таке розуміння руху 

не дозволяє відокремити одне тіло від іншого. Точніше, вони стають 

нерозрізнюваними: немає значення, чи то падає кулька з Пізанської 

вежі, чи людина. Всі тіла перетворюються на «матеріальні точки». А 

це, як каже Ляйбніц, є вже неприпустимою абстракцією. Отже, 

фактично Ляйбніц мав відповісти на два запитання: чим є субстанція 

та якою вона є? Найбільш послідовно його теорію субстанції 

викладено у праці «Монадологія». Це, до речі, один з найкращих 

зразків того, як розмірковує Ляйбніц. Хід його міркувань виглядає 

наступним чином. 

Існує багато тіл – це факт. Всі ці тіла різні – це теж факт. Якщо 

ми припускаємо, що в основі існування тіл є якась причина (а це нас 

змушує визнати наявність у світі порядку), то цю причину можна 

визначити як субстанцію. Чи є вона зовнішньою відносно тіл? Ні, 

оскільки якби це було саме так, то у кожного окремого тіла мала б 

бути своя власна постійно зв'язана з ним субстанція, яка б постійно 

підтримувала його існування. Це дещо на кшталт «індивідуального 

Бога». Тому субстанція, очевидно, знаходиться в самих тілах. Але тіла 

– це складні утворення. Що означає ця складність? Те, що ці тіла 

протяжні, їх можна ділити, нищити, позбавляти життя, змінювати, і т. 

д. Далі – якщо є щось складне, то має бути і щось просте, тобто те, з 

чого це складне складається. Такою простою субстанцією (якої логічно 

не може не бути) і є монада. Чи можемо ми щось про неї сказати? Так, 

відповідає Ляйбніц, і для цього нам зовсім немає потреби її бачити. 

Достатньо вивести всі її атрибути логічним шляхом. Якщо монада – це 

проста субстанція, то їй належатимуть всі ознаки, які протилежні 

ознакам складної субстанції. Тобто, вона має бути незнищеною, 

безсмертною, безтілесною, самодостатньою, активною тощо. До речі, 

особлива властивість монад – це те, що на них не можна впливати 

ззовні. Монади «не мають вікон» – пише Ляйбніц. 
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У результаті цього логічного виведення властивостей монади 

Ляйбніц прийшов до двох важливих висновків. По-перше, ці монади 

мають бути нематеріальними. По-друге, вони мають нести в собі в 

потенції цілий світ – оскільки ззовні на них ніщо не може впливати. 

Отже, світ, за Ляйбніцем, являє собою нескінчену множину 

різноякісних індивідуальних речей. Але подібний грандіозний проект 

внесення життя в механістично мертвий світ поставив перед 

Ляйбніцем цілу низку змістовних запитань. Перш за все, якщо 

субстанція, тобто монада є нематеріальною, то яким чином з них 

формується матеріальний світ? Ляйбніц постійно наголошує на тому, 

що монади – це внутрішня сфера речей, те, що породжує з середини їх 

активність. Проте, як тоді бути з неживими речами? Наприклад, з 

каменем. На думку Ляйбніца, у цьому випадку ми просто не можемо 

казати про наявність у каменя субстанційної форми. Тобто, він є лише 

матерією без субстанції, чи, як пише Ляйбніц, «незакінченим буттям». 

Але, якщо матерія може існувати без субстанційної форми, то 

очевидно, що ми маємо підстави казати про відтворення «нового 

дуалізму», дуалізму активних метафізичних точок – монад, та пасивної 

матерії. Хоча сам Ляйбніц і намагався вирішити цю проблему, але те, 

що він доводив, полягало в тому, що існує чи може існувати 

неперервний зв'язок між матерією і монадами. Що ж до самого 

питання про те, яким чином матерія може існувати без монад, то воно 

залишилося по суті відкритим. 

Стосовно ідеї неперервності, то тут аргументація Ляйбніца 

виглядає наступним чином: матерія є ділимою і ділити її можна без 

кінця. Отже, колись ми дійдемо до такого стану, коли ці частки матерії 

будуть настільки малими, що ми не зможемо приписати їм будь-якого 

розміру чи будь-якого місця в просторі. І в цей момент вони стануть 

подібними монаді. Однак знову ж таки, як розуміти цю подібність 

монаді? Лише як подібність, чи як тотожність? Відповідь на це 

запитання є принциповою. І судячи за все, Ляйбніц дотримувався саме 

першого варіанту. Тобто, матерія може скільки завгодно наближатися 

до монади, але ніколи нею не стане. У цьому сенсі можна згадати його 

відомий приклад з озером та рибами: в озері може бути скільки 

завгодно риб і кожна з них є одушевленою, але це не означає, що все 

озеро є одушевленим. У принципі, виходячи з суто наукових та 

фізичних міркувань, подібна проблема – чи існує матерія окремо, чи ні 

– позбавлено будь-якого сенсу. Тому з наукової точки зору модель 

Ляйбніца є надзвичайно продуктивною, так само як і його метод 

диференційного числення. 
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Це питання є принципово метафізичним. І як метафізик Ляйбніц 

пропонує звернутися до принципу достатньої підстави: «нічого не 

відбувається без достатніх на те підстав, і якщо ми маємо справу з 

усіма наявними фактами, то ми завжди можемо встановити, чому все 

відбувається саме так, а не інакше». Отже, наявним фактом є цілий 

світ: матеріальні, нематеріальні речі, люди, риби, озера, каміння, все, 

що нас оточує, плюс закони природи, мислення тощо. Якщо все це є, 

то у нього має бути достатня підстава. Такою підставою може бути 

лише Бог як необхідна істота. До речі, самого Бога Ляйбніц інколи 

визначає як верховну монаду. Що робить цей Бог? Творить монади. 

Було б логічно припустити, що створивши монади, він створює 

матерію, надає цій матерії певні закони, і т. д. Однак, якщо Ляйбніц 

пішов би цим шляхом, то очевидно, що його філософія мало чим 

відрізнялася б від християнської теорії творіння. Тож, за Ляйбніцем, 

Бог не творить ані матерії, ані її законів. Матерія виникає як наслідок 

існування монади, це одна з можливих форм існування монади. Але, 

очевидно, що цю формулу потрібно якось прояснити. Що означає сам 

цей вираз «наслідок існування монади»? За Ляйбніцем є декілька 

способів його інтерпретації (а точніше два). Але все ж таки, не 

дивлячись на те, що Ляйбніц запропонував два способи пояснення 

появи матеріального світу, до кінця вирішити проблему подолання 

прірви між «ідеальним і матеріальним», як її визначив Геґель, йому все 

ж таки не вдалося. Багато в чому саме з цієї причини – необхідності 

пояснити взаємодію двох світів (метафізичного та фізичного), – 

Ляйбніц розробляє свою доктрину «наперед встановленої гармонії». 

Це його вчення переслідувало дві цілі: пояснити координованість у 

діяльності монад та взаємовідповідність світу монад та матерії. Щодо 

першої мети, то вона була досягнута Ляйбніцем доволі успішно: хоча 

всі монади і є замкненими, але вони все ж таки мають дещо спільне – 

це їх субстанційно-безтілесна природа. Тому всі монади є, так би 

мовити, дзеркалами, які відбивають верховну монаду, себто Бога. Але 

як же бути з другим запитанням: чому послідовність перцепцій монад 

відповідає плину матеріальних речей? Відповідаючи на нього, Ляйбніц 

звертається до прикладу з маятником чи, точніше двома маятниками. 

Якщо ми спостерігаємо, що рухи двох маятників синхронізовані, то як 

ми це можемо пояснити? Всього, як вважав Ляйбніц, є три варіанти 

розв'язання цієї проблеми: 1. Коли одна система впливає на іншу. Але 

це рішення є банальним. До того ж у випадку монад і матерії ми не 

можемо припускати можливості подібного безпосереднього впливу. 

2. Коли є хтось, хто постійно контролює рух двох систем – мудрий 

годинникар. Але це вирішення передбачає наявність ситуації 
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перманентного чуда. 3. Якщо ці два маятника були з самого початку 

налаштовані на синхронізований рух. Це і є наперед встановлена 

гармонія. Однак, чи може це доведення вважатися задовільним? Ні, 

тому що в ньому Ляйбніц виходить саме з того, що потрібно довести, 

тобто з факту взаємовідповідності між монадами та матерією, і 

пропонує його пояснення. 

Так само, як і своє вчення про субстанцію, Ляйбніц розпочинає 

розбудову своєї теорії пізнання з критики двох підходів чи двох течій, 

які домінували на той час в Європі: емпіризму та раціоналізму. Які 

проблеми Ляйбніц вбачав у раціоналістичній теорії пізнання? По-

перше, протиставляючи дві субстанції (мислячу та протяжну) Декарт, а 

пізніше Мальбранш, практично повністю зняли питання щодо 

співвідношення душі і тіла. По-друге, пояснюючи можливість 

істинного пізнання, раціоналізм завжди апелює до поняття 

«правдивого Бога». Таким чином, для раціоналізму процес пізнання 

виявляється не самостійною активною діяльністю суб'єкта, а певним 

зовнішнім відносно людини процесом, який належить Богові. Те ж 

саме справедливе і відносно Спінози, у якого мислення як атрибут 

субстанції виявляється пасивною, позбавленою сили та діяльності, 

спроможністю розуму. Тобто, фактично, єдине, що в процесі пізнання 

належить людині, – це її афекти, пристрасті, хіть, і т. д., тобто все те, 

що зрештою виступає джерелом хиби та помилок. 

Однак не менше зауважень викликає у Ляйбніца й емпірична 

теорія пізнання з її тезою про людський розум як «чисту дошку» 

(tabula rasa). По-перше, вона редукує розум людини до піддатливої 

речовини, на якій активний досвід пише свої письмена. По-друге, вона 

стикається зі складнішою проблемою, ніж раціоналізм. Справа в тому, 

що досвід завжди має чуттєвий характер і спричиняється 

матеріальними речами. Але розумова діяльність чи рефлексія – це 

діяльність нематеріальної душі. Звідси виникає справедливе 

запитання: яким же чином матеріальні речі впливають на 

нематеріальну душу? Ляйбніц пише: де знайти той канал чи той отвір, 

крізь який образи матеріальних тіл потрапляють в душу, крізь який 

матерія впливає на нематеріальну субстанцію? 

Критикуючи емпіризм і повертаючись до раціоналістичної тези 

про вроджені ідеї, Ляйбніц, тим не менш, відкидає такі принципи 

раціоналістичної гносеології як принципи ясності та чіткості. На його 

думку, вони стосуються не самого мислення, а лише нашого 

сприйняття, оскільки для мислення істинне все те, що не містить у собі 

протиріччя, а хибне – те, що його в собі несе. Що ж до ясності і 
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чіткості, то ґрунтуючись на них ми ніколи не в змозі зафіксувати 

наявність чи відсутність протиріччя. Наступною важливою рисою, яка 

відрізняє Ляйбніца від класичного раціоналізму, є те, що він 

принципово не погоджується з редукцією пізнавальної діяльності 

виключно до логічного мислення. Адже, якщо проаналізувати всі наші 

пізнання, то вони мають не лише аналітичний характер, але й 

синтетичний – тобто відносяться до речей і мають характер 

«фактичного знання». Подібне виключно аналітичне знання (тобто 

таке, що не потребує досвіду) можливо лише відносно 

найдосконалішої монади, тобто до Бога. Але і в цьому відношенні, за 

Ляйбніцем, ми маємо говорити не про актуальне знання Бога, але лише 

про потенційну можливість. Отже, проблема пізнання, як вона постала 

перед Ляйбніцем, може бути сформульована так: яким чином 

співвідносяться чуттєвий образ та логічне поняття? 

Відповідаючи на нього Ляйбніц звертається до декартової теорії 

вроджений ідей. Однак, за Ляйбніцем, Декарт у своїх міркуваннях 

зробив одну змістовну помилку: він витлумачив вроджені ідеї на 

кшталт речей, тобто чогось такого, що існує актуально. А звідси 

виникла проблема походження хиби та різного ступеня достовірності 

знань. На перший погляд, згадуючи тезу Ляйбніца про те, що монади 

не підлягають зовнішньому впливу, вирішити цю проблему майже 

неможливо. Але Ляйбніц все ж таки запропонував дуже цікаве 

рішення. Фактично, воно ґрунтується на введенні такого поняття, як 

«привід» (повод). Всі монади, як аргументував Ляйбніц, засадничо 

несуть у собі всі можливі ідеї чуттєвих речей. Але ці ідеї присутні в 

монаді, так би мовити, у «згорнутому» вигляді. Це стан «сплячих» 

монад. Поступово монади самовдосконалюються. Це 

самовдосконалення є процесом розумової діяльності, який полягає у 

проясненні тих ідей (виведенні їх зі стану потенції), які присутні в 

монаді. Однак для того, аби цей процес розпочався, необхідно, щоб 

його дещо спонукало. Цим стимулом-спонуканням і є наші відчуття. 

Тобто, з одного боку, відчуття не дають нам жодних образів, оскільки 

ці образи вже присутні в мисленні. Однак, з іншого боку, мислення не 

може існувати само по собі без своєрідних «поштовхів», які йдуть від 

сприйняття. У зв'язку з цим, ми не можемо вважати теорію пізнання 

Ляйбніца чистим раціоналізмом. Це, справді, своєрідний серединний 

шлях між емпіризмом та раціоналізмом. 

Щоправда, досліджуючи специфіку філософії Ляйбніца у 

контексті тогочасної новочасної філософії не можна обійти увагою і 

його вчення про Бога, а також його підхід до проблеми пояснення 
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феномена «зла». Вчення про Бога, свободу і можливі світи Ляйбніца є 

одночасно і найбільш складним, і найбільш цікавим, оскільки в ньому 

переплітаються практично всі щойно розглянуті проблеми щодо 

субстанції, пізнання, необхідності, можливості тощо. Для того, щоби 

розпочати цю тему, варто згадати ляйбніцеве вчення про істини 

розуму та істини факту. Перші з них є необхідними. Це такі істини, які 

мисляться Богом і засновані на законі протиріччя. За допомогою цих 

істин, чи цього закону, Бог мислить всі можливі світи, і цих світів є 

нескінчена кількість. Істини факту є справедливими лише для нашого 

світу. Але на підставі чого одні з них є вічними і необхідними, а інші 

цього статусу не мають? Тому, що наш світ, виступаючи одним з 

можливих світів, є, окрім цього, ще й дійсним. Тобто, цей світ не 

просто мислиться Богом, але ще й є створеним ним. У результаті чого, 

для всього що існує в цьому світі діє вже не один закон (протиріччя), а 

два – закон протиріччя та достатньої підстави, а тому необхідність, яка 

виявляється в нашому світі вже не носить всезагального характеру, а 

стає лише побічною, чи однією з можливих необхідностей. Це перший 

момент, який слід чітко зафіксувати: в якості можливого (для Бога) в 

цьому світі є лише необхідність, але в якості дійсного в ньому стає 

можливим певне відхилення від всезагальної необхідності і поява 

«окремих» чи «побічних» необхідностей. Більш того, сам вибір, який 

здійснюється Богом, є вільним. Бог обирає один з можливих світів, 

хоча і «найкращий». Однак, які наслідки все це має для людини? Перш 

за все, на відміну від Бога, який має знання спочатку про можливості, 

люди завжди розпочинають з даності, з дійсності чи з наслідків. У 

цьому сенсі наше знання про світ не є необхідним, оскільки з 

необхідністю ми можемо робити виведення лише від причини до 

наслідку, а не навпаки. Тому всі наші знання є лише істинами факту, 

тобто вони завжди обмежуються досвідом. Людина здатна лише з 

певною вірогідністю передбачати причини і наслідки своїх дій. Бог же, 

завдяки своєму абсолютному знанню, завжди діє необхідно. До речі, 

саме тому «Бог не грає в кості», оскільки заздалегідь знає результат. 

На відміну від зазначеного, людина може вчиняти по-різному. Це ї є 

людською свободою. Фактично, ця теорія Ляйбніца є гносеологічним 

доведенням можливості свободи. Тож Бог вводиться Ляйбніцем на 

підставі закону достатньої підстави. Ляйбніцевський Бог – це суто 

метафізичне поняття. 

Проблема зла у філософії Ляйбніца чітко пов'язується з його 

вченням про можливі світи (світ є можливим, коли його існування не 

суперечить законам логіки). Існує нескінчена кількість можливих 

світів, кожен з яких Бог міг споглядати, перш ніж він створив дійсний 
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світ, в якому ми живемо. Однак, створюючи цей світ Бог, очевидно, 

керувався певними міркуваннями, не не можуть бути ніякими іншим, 

ніж добрими. Оскільки Бог від природи є добрим, він серед всіх 

можливих світів обрав найкращий (критиці цієї тези Вольтер 

присвятив роботу «Кандид чи оптимізм»). Але чому в цьому 

найкращому світі є зло. Тому, що найвище благо пов'язане не з 

відсутністю зла, а з тим, що добра виявляється завжди більше, ніж зла. 

У цьому сенсі, умовою блага, на думку Ляйбніца, виступає наявність 

зла. Хоча, насправді, зазвичай проблема зла не може розглядатися на 

подібних натуралістичних прикладах, адже в теології зло це завжди є 

виявленням зв'язку гріха зі свободою волі. А тому у Ляйбніца зло 

виявляється наслідком дарування людині свободи. Тобто Бог не міг 

створити людину вільною і одночасно зробити неможливим гріх 

(оскільки тоді втрачає сенс поняття свободи). Отже, Бог передбачував і 

те, що людина з'їсть яблуко, і те, що вона буде виграна з раю. Але в 

цьому світі кількість добра є найбільшою. У всіх інших можливих 

світах, вважає Ляйбніц, нам би жилося ще гірше, ніж у цьому. З 

погляду логіки аргументація Ляйбніца є доволі переконливою. Хоча 

Б. Рассел, використовуючи ті ж самі аргументи спромігся довести і те, 

що ми живемо в найгіршому зі світів. 

Таким чином, як філософія Ляйбніца в цілому, так і 

безпосередньо його вчення про субстанцію та монади, виявилась 

цілком детермінованою тими основними проблемами й напрямами 

розвитку філософської думки, які власне і характеризують всю добу 

Нового часу в цілому. Водночас, не менш очевидним є і те, що у своїх 

відповідях на зазначені питання ЛЯйбніц запропонував не лише 

неординарні, але й по-справжньому новаторські рішення, які 

дозволяють охрактеризувтиа його не лише як визначного представника 

Новочасної філософії, але й як одного з предтеч всього німецького 

Просвітництва та німецької філософії ХVІІІ-ХІХ століть. 

 
Прокопов Д.Е. Монадология Лейбница в контексте развития 

европейской философии Нового времени 

В статье исследуются основные проблемы философии Лейбница в 

контексте развития европейской философии Нового времени. Автор 

характеризует основные направления влияния, которое оказали теоретико-

методологические проблемы философии Нового времени на формирование 

монадологии Лейбница, а также раскрывает специфику вклада Лейбница в 

последующее развитие европейской философии. 
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empiricism, Cartesianism and Spinozism, the problem of God. 
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ПРО КОНЦЕПЦІЮ ПЕРЕКЛАДУ ДЕЯКИХ 

ТЕРМІНІВ «МОНАДОЛОГІЇ»  
 

Статтю присвячено уточненню перекладу ключових термінів 

«Монадології» Г.В.Ляйбніца українською мовою. 

Ключові слова: потяг, охота, обгортання, розгортання, складка, 

перескладка. 

 

Мета даної статті полягає у тому, щоб адекватно відтворити 

терміни, що притаманні концепції Ляйбніца. Часто декотрі прикметні 

терміни зустрічаєм лиш в одному чи кількох творах, тим не менше 

вони напродчуд важливі для цілісного розуміння вчення німецького 

філософа. Ляйбніцевій філософії властиве неупинне творення нових 

концептів, які у російському перекладі (Є. М. Боброва [Лейбниц, 

1982]) та в деяких англійських (Р. Лата [Leibniz, 1898], Дж. 

МакДональд Роса [Leibniz, 1999], Д. Бенета [Leibniz, 2004]) 

передаються не завжди вдало і точно, а це спотворює зміст 
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філософського вчення, чого уникнути намагались передусім. 

Наголошуєм на тому, що в Україні термінологією Ляйбніца в усьому її 

обширі предметно ще не займались (можна пригадати роботи П. 

Бартусяка, С. Секунданта [Секундант, 2011]), О. Хоми, а це важливо 

зробити хоча б з огляду на те, що вона отримала сучасне звучання у 

творчості французького філософа Дельоза (особливо у книзі «Складка. 

Ляйбніц і Бароко» [Deleuze, 1988]), стала однією із найважливіших 

цеглин його концепції.  

 Я хотів би розглянути значення тих термінів, які не були 

розглянуті у статті Олега Хоми «Термінологія Ляйбніца як ―живе 

дзеркало‖ української філософської термінології» [Хома, 2008], що є 

свого роду додатком до українського перекладу твору «Принципи 

природи і благодаті, засновані на раціо» [Ляйбніц, 2008], що був 

оприлюднений 2008 року у «Філософській думці». Розглядатимуться 

також терміни, значення яких аналізуються у додатку до статті 

«Дельоз як дослідник філософії Ляйбніца: душа у складках» «Про 

концепцію українського перекладу деяких термінів Ляйбніца і 

Дельоза» [Бартусяк, 2011]. 

 

Appétition/Аppétit 

(Потяг і Охота) 

 

 У § 15 Ляйбніц дію внутрішнього принципу, що убезпечує 

зміну чи перехід одного сприйняття до іншого, називає Appétition, що у 

російському перекладі передано через стремление, в англійському 

перекладі Лата, Роса і Бенета appetition,  далі він говорить, 

продовжуючи тему, про Аppétit, яке не завжди доходить до 

сприйняття, чого одначе прагне, що передано тим самим терміном 

Стремление, appetite у Лата, Роса і Бенета.     

У § 19 Ляйбніц ставить умову: якщо ми хочемо називати 

душею усе те, що має Perceptions і Appétits, тобто згідно із російським 

варіантом восприятие і стремления, а згідно із трьома англійськими 

perceptions і appetites, то кожна сотворена монада могла би бути 

названа душею. Одначе душами є лиш ті субстанції, які мають 

увиразнені сприйняття чогось.  

У § 48 Ляйбніц говорить про те, що у Бога є Могутність, 

Пізнання і Воля. Це відповідає суб‘єкту чи основі сотворених 

субстанцій, а саме Faculté perceptive і Faculté Appétitive, що відповідає 

Appétition, позаяк терміну Appétit відповідає Appétissant. У російському 

перекладі це передано як способность восприятия і стремления, у 
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Лата і Роса faculty of perception і faculty of appetition, а у Бенета faculty 

of perception і appetitive faculty.  

У § 79 ідеться про те, що душі діють за законами цільових 

причин через Appétitions, (цілі і засоби) через відповідно до 

російського варіанту стремления, у Лата і Роса  appetitions, у Бенета ж 

використовується однина – appetition.  

На нашу думку, у цьому випадку передавати два, хоч і вельми 

схожі, терміни одним словом неприпустимо. Та і сам термін 

стремление відповідає не Appétition, а aspiration чи tendance. 

Враховуючи те, що в англійській мові є однокореневі слова, терміни 

передані відносно точно.   

Як видно із розглянутих параграфів, терміни Appétition і 

Appétit належать до різних інстанцій. Перший стосується монад, яким 

притаманна аперцепція, другий монадам, наділених перцепцією, які, 

що важливо, не стільки відмінні, як розділені. Якщо говорити 

абстрактно, то душа має потяг до Бога і його атрибутів, тіло ж має 

охоту доходити до нових сприйнятів. Та коли ці сприйняття 

накопичуються і починають усвідомлюватися, через те, що тіло має до 

них охоту, тоді-то називаємо таку субстанцію душею, у якій охота до 

сприйнятів замінюється потягом до Бога. Питання розділення потягу і  

охоти стане проблематичним коли поставимо інше: як ми переходимо 

від мізерних незамітних перцепцій до усвідомлених. охота і потяг не є 

відношенням більшого і меншого, а звичного і прикметного. На думку 

Ляйбніца замітне для нас має складатися із незамітного. Накопичення 

незамітних охот неждано переростає у охоту замітну – потяг. Охота 

відбивається, охота бере, тоді як потяг може залишатися упродовж 

усього життя.  

Правда у «Нових пробах…» у розділі «Про сприйняття» 

російські перекладачі виправились і передали Appétition через влечение 

[Лейбниц, 1983: с. 138].  Можливо тому саме, що у тексті йдеться про 

рослини, хоча Ляйбніц і тут згадує душу – Âme végétale (вегетативна 

душа). Далі у розділі «Про модуси задоволення і болю» Ляйбніц пише, 

що природа дала нам стимули бажання, як елементи болю, так би 

мовити напів-біль, на те, щоби ми насолоджувалися перевагою зла і 

при цьому не відчували дискомфорту. А коли ми перемагаємо цей 

напів-біль, ідучи за своїм бажанням і задовольняючи певним чином цю 

охоту (Appétit) чи цю кортячку (Démangeaison), то накопичуємо безліч 

напів-задоволень, що, у результаті, веде до цілковитого й істинного 

задоволення. У російському перекладі маємо уже звично стремление і 

потребность [Лейбниц, 1983: 166], ці варіанти аж ніяк не вказ 
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ують на пасивний характер неусвідомлених сприйнятів, на 

чому наголошував Ляйбніц.  

  

                           Envelopper/Enveloppe (Обгортати і бгортання) 

Développer/Développment (Розгортати і Розгортання) 

 

 Еnvelopper і développer є тими вельми значущими у філософії 

Ляйбніца термінами, передати які точно і влучно, як і інші, потрібно 

для вироблення стандартів українських перекладів філософської 

класики. 

У § 13 «Монадології» Ляйбніц пише про деталізованість, яка 

повинна обгортати множинність в єдності чи у простій субстанції. У 

російському перекладі твору термін передано через обнимать, у 

англійському Лата involve (включати, обкутувати), Роса include 

(містити у собі, охоплювати, включати), Бенет передав термін парою 

bring…, within (нести множинність у рамках єдності простої 

субстанції).      

У § 14 ідеться про перехідний стан, що обгортає множинність 

в єдності чи у простій субстанції, який є перцепцією. Тут також 

використано обнимать. В англійських варіантах Лата і Роса відповідно 

involves і includes, у Бенета incorporates і  represents (включає до 

складу і уявляє).   

А у § 16 про те, що наймізерніша думка, усвідомлена нами, 

обгортає розмаїття в об‘єкті. Бобров використовує обнимать. Варіант 

Лата: involves, Роса: includes, Бенет використовує involves.    

У § 31 говориться про принцип суперечності, завдяки якому 

ми вважаємо хибою те, що обгортає суперечність. Тут використано 

скрывать. У Лата, Роса і Бенета: involves. 

У § 37 у контексті деталізованості використовується не 

обнимать, як було у § 13, а скрывать. У Лата: involves, у Роса: 

includes, у Бенета: involving.      

У § 54 уже послуговуються словом заключать, а ідеться про 

світ і міру досконалості, яку він обгортає. Лата і Бенет 

використовують: contains (містити), Рос: includes.  

У § 73 іменник enveloppe перекладений через свертывание, що 

уже відносно більше відповідає значенню французького слова. У Лата: 

envelopments, у Роса: infolding (вкладати), у Бенета: envelopment.  У 

цьому ж параграфі, антонім développment передано через развитие, що 

філологічно звісно правильно, одначе у контексті філософії Ляйбніца 

développment – це розгортання. Відповідно у Лата: developments, у 

Роса: unfolding (розскладати), у Бенета: development.    
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У § 61 développer передано через раскрыть. У Лата: unroll 

(розгортатися), у Роса: unfold, у Бенета: bring out (виявляти).  

Щоб створити адекватні українські відповідники важливо: 

а) підкреслити принцип індивідуалізму, якого дотримувався 

Ляйбніц. У природі, як він пише у § 9 «Монадології», ніколи не буде 

двох абсолютно схожих істот; будь-яка монада мусить відрізнятися від 

інших. Відповідно, хай якою мізерною буде частина, вона обгортає 

ще інші, інші індивідуальності; деталізація прямує у нескінченність. 

Саме обгортає, що передбачає неодмінно розгортання;  

б) підкреслити принцип безвіконня. Якщо використовувати 

російське обнимать, то це не вказує на «безвіконня»; обійняте 

зовнішньо вразливе, так би мовити піддається впливу, що у 

монадології Ляйбніца неприпустимо. Щодо скрывать і заключать, 

певна річ умова безвіконня дотримується, одначе приховане і поміщене 

не обов‘язково покине своє звичне середовище, що суперечить 

поступовості у розвитку через розгортання усього живого, чого 

придержувався Ляйбніц;     

в) підкреслити динамізм всесвіту. Монада світ не скрывает, ні 

заключает, монада світ обгортає, останній, виражений однією з монад, 

неодмінно розгорнеться з часом, і з часом отримає нову оболонку, 

нове обгортання, і, як наслідок, нове вираження. У «Принципах 

природи…» Ляйбніц пише: «Не лише душі, але також і тварини є 

невиникненими і незнищеними: вони лише розгортаються, 

згортаються, прибирають нову оболонку, позбавляються її, 

трансформуються» [Ляйбніц, 2008: c. 33].  

 

Pli і Repli (Складка і Перескладка) 

 

Ці терміни дають ключ до розуміння того, яким чином монада, 

одинця обгортає увесь світ, дають змогу уявити у якому вигляді він у 

ній перебуває.  

У § 61 Ляйбніц пише, що та чи та душа може прочитати у самій собі 

лише те, що у ній виразно уявлено; вона не змогла би розгорнути 

(développer) враз свої перескладки (replis), бо вони прямують у 

нескінченність
23

. Російський переклад передає цей надзвичайно 

важливий пасаж так: «она не может с одного раза раскрыть в себе 

все свои тайны» [Лейбниц, 1982: с. 424]. Які таємниці душі має на 

                                                           
23 «Mais une Âme ne peut lire en elle-même que ce qui y est représenté 

distinctement, elle ne saurait développer tout d‘un coup ses replis, car ils vont à 

l‘infini» [Leibniz, 1978: p. 617]. 
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увазі Ляйбніц, з наведених рядків не ясно, що прямує у нескінченність 

взагалі незрозуміло. Найприкріше те, що ця неточність впливає не 

лише на адекватне розуміння філософії Ляйбніца. Звідкіля з‘явилась 

книга Дельоза «Складка. Ляйбніц і Бароко» [Deleuze, 1988] зовсім 

невідомо, бо, на правду, якщо цього терміна немає у Ляйбніца, то 

виходить, що Дельоз його придумав, і увесь текст є ніщо інше, як 

поетична фантазія «постмодерністського» автора. У Лата це речення 

передано так: «it cannot unpack all at once all its implications» [Leibniz, 

1898: p. 251-252], у Роса «it cannot suddenly unfold all that is folded 

within it» [Leibniz, 1999: § 61], у Бенета: «it could never bring out all at 

once everything that is folded into it» [Leibniz, 2004: § 61]. Як бачимо, 

ключові терміни développer і replis у Лата передані через unpack і 

implications, у Росса варіанти точніші, виникає питання щодо unfold, як 

і щодо Бенетового bring out як версій déveloper, та щодо в обох 

випадках is folded, який, складається враження, є «розтлумаченим» 

варіантом replis – щось, що було поскладковано.  

Дані терміни Ляйбніц використовує рідко. У «Принципах 

природи…»  у § 13 написано: «В кожній душі можна було би пізнати 

красу усесвіту, якби було можна розскладкувати (déplier) усі її 

перескладки (replis), які відчутно розгортаються (dévoloppent) лише з 

часом»
24

. У російському перекладі: «Красоту вселенной можно было 

бы познать в каждой душе, если бы только возможно было раскрыть 

все ее тайники, заметено проявляющиеся только со временем» 

[Лейбниц, 1982: с. 410]. У § 7 твору «Нова система природи і 

сполучення субстанцій…» ідеться про те, що існує лиш трансформація 

тієї самої тварини, у відповідності до того, що органи по-різному 

поскладковані (sont pliés), більше чи менше розгорнені (développés)
25

. 

Російський варіант: «существует только превращение того же 

самого животного соответственно с тем, что его органы 

находяться в ином положении и развиты болем или менее» [Лейбниц, 

1982: с. 275] У § 10 цього ж твору говориться про природну машину, 

що залишається машиною у своїх найменших частинах, і, понад те, 

вона залишається повсякчасно тією ж машиною, якою була, зазнаючи 

                                                           
24 «On pourrait connaître la beauté de l‘univers dans chaque âme si l‘on pouvait 

déplier tous ses replis, qui ne se développent sensiblement qu‘avec le temps» 

[Leibniz, 1978a: p. 604].  

25 «il n‘y qu‘une transformation d‘un même animal, selon que les organes sont pliés 

différemment, et plus ou moins développés» [Leibniz, 1978b: p. 481] 
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трансформації лише через складки (plis), які приймає, то 

розширюючись, то стягаючись, немовби концентруючись, коли 

думають, що її втрачено
26

. Plis у цьому реченні Бобров передав через 

различные изгибы [Лейбниц, 1982: с. 276], варіант, певна річ, ближчий 

до значення терміна в оригіналі.  

На перший погляд, pli i repli видаються синонімами, одначе 

repli все ж притаманна процесуальність, повторюваність. Pli, що 

зазнала нового складкування, і є repli. На наш погляд, саме так слід 

розуміти Ляйбніців ужиток, тому вельми доречно перекласти термін 

repli неологізмом перескладка, позаяк це вказує на множинність 

перегинів. 

Складки або перескладки у душі виникають не з досвіду, не 

через накопичення, вони – це генетика душі, це вроджене. На початку 

ми говорили, що монади, яким притаманна аперцепція, і монади, що 

наділені однією лише перцепцією, не так відмінні, як розділені. 

Розділені лінією-згином, що відділяє охоту від потягу, непомітне від 

помітного, і якщо лінія-згин пройде в іншому місці, повернемося знов 

до охоти, цим ми обмежені, цим відрізняємося від Верховної 

субстанції. Обгортання і розгортання утворюють складку, складку, що 

не вирівнюється, а лиш змінює лінію-згин, яка, у свою чергу, 

зміниться іншою, і так далі до нескінченністі. 

Ми акцентували передусім увагу на російських варіантах, 

оскільки саме через них формується  розуміння Ляйбніцевої філософії 

в українській філософський спільноті. Бачимо, що і англійські варіанти 

не надто вдалі, хоча термінологічні ресурси англійської мови 

дозволяють автентично відтворювати оригінал, через очевидну 

однокореневість. 

Наш підхід передбачає створення великої кількості 

неологізмів, що ускладнює розуміння і так складних текстів. Одначе 

без цього прийому, динаміку Ляйбніцевого світу ми не зуміємо 

відтворити. Нам не уникнути точного перекладу ключових термнів, що 

його описують. Ми запропонували таку концепцію перекладу, 

оскільки вважаємо, що філософським текстам Ляйбніца притаманна 

велика кількість новотворів, і без них самих у мові, на яку 

перекладаємо, неможливо передати справжній зміст того чи іншого 

тексту. 

 

                                                           
26 «Une machine naturelle demeure encore machine dans ses moindres parties, et qui 

plus est, elle demeure toujours cette même machine qu‘elle a été, n‘étant que 

transformée par des différents plis qu‘elle reçoit, et tantôt étendue, tantôt resserrée et 

comme concentrée lorsqu‘on croit qu‘elle est perdue» [Leibniz, 1978b: p. 482]  
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ  

СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ 

В КОНТЕКСТІ ПОШУКІВ  

СОЦІАЛЬНОЇ ГАРМОНІЇ 
 

Статтю присвячено виявленню значення функціонального аналізу 

соціальних конфліктів Нікласом Луманом у традиції пошуків соціальної 

гармонії. 

Ключові слова: соціальний конфлікт, складність, ненадійність, 

контингентність, монадологія. 

 

Системний підхід до соціального пізнання неминуче повинен 

пояснювати соціальну динаміку, оскільки саме у розвитку соціальних 

процесів виявляється як взаємообумовленість різних, на перший 

погляд, автономних соціальних утворень (чи то спільнот, чи індивідів, 

чи суспільства) як частин однієї системної за своєю сутністю 

реальності, так і зворотна залежність системного цілого від способу 

узгодження взаємодії його частин – узгодження, яке постійно 

змінюється та оновлюється у режимі нестійкої рівноваги, пояснювати 

яку варто не стільки з позицій виявлення специфіки кожної з таких 

частин, скільки з позицій того функціонального значення, яке кожна з 

них набуває у складі системного цілого. Деякі системні аспекти 

аналізу специфіки соціальної комунікації у соціальних конфліктах 

було розглянуто нами у спільній з Г.В.Сирицею статті [2], однак, 

спираючись на цей аналіз, тут ми самостійно здійснюємо подальший 

аналіз проблематики соціальних конфліктів. 

Така динаміка не може мати характеру лінійного або 

циклічного процесу – значно ближчою до пояснення її специфіки 
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виявляється нелінійна картина реальності, властива синергетичному 

підходу, хоча він надто спрощує процедури розгортання соціальних 

процесів, редукуючи їх до механізмів формування передумов 

біфуркацій та механізмів переростання результатів однієї біфуркації у 

формування передумов наступної. Таким чином, сама нелінійність 

детермінацій спрощується у синергетиці до відносно незалежних ліній 

окремих нелінійних процесів, тоді вже як нелінійний характер 

взаємообумовленості цих окремих процесів виявляється переважно за 

рамками синергетичного розгляду, і в усякому разі не має задовільного 

пояснення у самій синергетиці. Спроби виявити хоча би загальні 

підходи таких пояснень зустрічаємо як у працях класиків синергетики 

[7], так і у деяких російських [3] та вітчизняних дослідників. Однак, ці 

спроби поки що не мають достатніх прикладів практичного 

застосування пропонованих концептуальних схем і мають у кращому 

разі характер метафоричних порівнянь або загальних положень 

рекомендаційного характеру. 

У соціальній реальності динаміка набуває характер 

принципово багатовимірного і різношвидкісного процесу, який 

призводить до перманентних напружень і прихованих конфліктів. З 

розвитком людства таке ускладнення соціальної реальності 

отримувало все більше незаперечних підтверджень, що були 

зафіксовані як класиками філософії позитивізму, так і сучасними 

західними дослідниками, серед яких чи не найбільш послідовну 

позицію розгляду соціальної реальності як базованої на принципі 

проведення відмінностей (що певною мірою відповідає 

обґрунтованому у класичних позитивістських теоріях принципу 

диференціації) зустрічаємо у теорії соціальних систем Нікласа Лумана 

[6]. 

Для того, щоб оцінити основні альтернативні версії пояснення 

соціальної динаміки, які претендують на системність, варто звернутися 

до історії філософії, а саме – до пояснення способу організації 

соціальної реальності як множинної і водночас цілісної, що вже 

позначає основний її конфлікт. 

Одну з перших у новочасній західноєвропейській традиції 

спроб пояснення соціальної реальності як множинної пропонує Томас 

Гоббс [4]. Втім, у його інтерпретації отримуємо переважно 

антиномічну картину світу. З одного боку, маємо протистояння 

особистих безпосередніх взаємин і соціального цілого: якщо у 

особистих взаєминах взаємодія починається, за Гоббсом, зі 

спрямованості особистостей на дарування взаємної довіри, то у 

масштабі соціального цілого таке стихійне дарування миттєво і так 
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само стихійно перетворюється на свій антипод – «війну всіх проти 

всіх». З іншого, системність соціальної реальності, яку вбачали у теорії 

Гоббса теж антиномічна: є системність соціальної угоди, але відкидати 

системність «війни всіх проти всіх» було би певним ціннісним 

упередженням. Якщо ж подивитися на ймовірність кожного з варіантів 

цієї другої антиномії, то якраз «війна» видається не просто більш 

імовірною, а єдиною реалістичною альтернативою: надто спрощеною 

виглядає «суспільна угода», щоб відповідати реальним потребам 

членів суспільства. Недаремно, цю угоду намагалися удосконалити 

після Гоббса як ще за його доби (Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, І. Кант), так і 

у наші часи (Дж. Ролз). 

Що ж стосується першої антиномії, то, якщо гоббсова модель 

безпосередніх взаємин нескоро привернула до себе увагу, то його 

модель «війни всіх проти всіх» відразу тематизувалася як одна з 

центральних для соціально-філософського пізнання і досі залишається 

матрицею усіх більш пізніх версій атомізованого суспільства. 

Частково це пояснюється тим, що гоббсовий варіант розв‘язання цього 

тотального конфлікту (як у загальному масштабі, так і в усіх можливих 

напрямах соціальної взаємодії) завдяки «суспільній угоді» є, на наше 

переконання, чимось на кшталт «deus ex machina», тобто штучним і 

непереконливим поясненням, яке додає до вихідних умов завдання 

несподівану зовнішню величину у особі абсолютного монарха. Чому 

такий монарх має бути сувереном, а не поділяти загальні принципи 

«війни всіх проти всіх» і чому усі інші повинні утримуватися від цієї 

війни проти монарха – незрозуміло ані з теоретичної, ані з практичної 

точок зору. Тому пропонований Гоббсом соціальний мир є у кращому 

разі ілюзією соціального ладу, яка навряд чи базується на реальних 

соціальних інститутах та процедурах. Неконтрольована ж 

конфліктність у моделі «війни всіх проти всіх» залишається 

неусувною основою соціальної реальності і формально об‘єднує 

атомізованих індивідів як рівнозначних носіїв цієї конфліктності. 

Таким чином, маємо тут конфліктність статичну, тобто таку, що 

пояснює соціальні зміни не змістовно – через аналіз конкретних 

причин конфліктів і шляхів їх розгортання і розв‘язання, а суто 

формально – як наслідок відсутності миру.  

Інше у своїй суті системне пояснення картини світу як 

мінливого у своїй надмірній складності зустрічаємо у монадології 

Г.В.Ляйбніца [5]. Його принцип наперед встановленої гармонії 

об‘єднує безліч монад у несуперечливій єдності паралельного 

співіснування. Ціною такої безконфліктності виявляється те, що 

взаємодія між монадами є лише видимістю – насправді кожна з них 
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повністю автономна у своєму розвитку як саморозвитку. Попри свою 

позірну метафізичність, ця теорія несе у собі потужний 

методологічний потенціал, який виявляє себе у тому числі і у царині 

соціального. Дійсно, маємо приклади універсальної філософії Й.Гете 

та цивілізаційної теорії О.Шпенглера, які мають доволі виразне 

соціальне звучання. Ці ідеї знайшли свій розвиток також у концепції 

монадологічного розуміння історії, пропонованого І.В.Бойченком, 

згідно якої не лише особистості (як у Гете) чи цивілізації (як у 

Шпенглера), але й інші достатньо стійкі соціальні утворення можуть 

розглядатися як соціокультурні та історичні монади [1, с. 320-344]. 

Насправді, за умови уникнення абсолютизації монадологічного 

пояснення принципу співіснування окремих одиниць історії та 

суспільства, таке пояснення дає значний практичний результат. 

Наприклад, варто згадати лише принцип відповідальності – як 

етичний, так і політико-правовий, економічний, екологічний тощо – 

який працює лише за умови наявності суб‘єкта відповідальності, тобто 

достатньо незалежної соціальної одиниці, яка не передаватиме 

відповідальність далі по ланцюжку комунікації і не вислизатиме таким 

чином з конкретних процедурних зобов‘язань, унеможливлюючи тим 

самим будь-яку процедуру. 

Втім, системність монадології Ляйбніца не до кінця 

беззаперечна. Дійсно, кожна монада має ту ж саму головну ціль, що й 

будь-яка інша – це спільна ціль усіх монад – світова гармонія. Але ж 

частини системного цілого повинні мати специфічні цілі, які слугують 

засобами для головної мети цього системного цілого. У Ляйбніца ж 

така головна мета не відрізняється від головних цілей будь-якої 

монади. Звісно, це означає, що будь-яка монада може розглядатися як 

центр світу і як головна його мета. Це красива версія вчення Миколи 

Кузанського, але чи це є справжньою системою? Швидше це настільки 

протеїчна система, що вона більше вказує на горизонт самого поняття 

системності, аніж на її центральний смисл. 

Що ж стосується конфліктності соціальної реальності, то у 

картині світу Ляйбніца конфлікти – це ілюзія, адже світ насправді є 

глибоко гармонійним, тобто настільки гармонійним, наскільки це 

можливо. Лише ця згадка ступеню можливості гармонії залишає 

певний люфт для можливих конфліктів. Прямо про конфлікти Ляйбніц 

не пише, більше того, його філософія нагадує більш пізній винахід ХХ 

століття – «позитивний спосіб мислення», тобто уникнення навіть 

думок про те, що може мати негативний характер, а отже супер-

оптимістична настанова. 
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Попри те, що Гоббс багато говорить про конфлікти, а Ляйбніц, 

навпаки, максимально уникає цієї теми, обидві теорії можуть 

послужити для розуміння тих онтологічних умов, за яких можна не 

лише помислити конфлікти, але й осягнути їх практичну можливість. 

Справа полягає у тому, що обидві теорії – і Гоббса, і Ляйбніца, є 

статичними. Їх концепції ладу не передбачають реальних змін, але – 

більшою мірою те, що отримає у функціоналізмі соціальних теорій 

назву «збереження наявного стану». Тоді як наявність суперечностей 

як підґрунтя соціальних конфліктів, як обґрунтовує Н.Луман, 

передбачає врахування чинника часу [6]. Адже доводиться 

передбачати щонайменше два послідовні моменти часу: спочатку 

момент фіксації певного стану речей, а потім момент його порушення. 

У Гоббса формально ця логіка дотримана, але згідно цій логіці може 

бути наявним лише один справжній конфлікт – при переході від стану 

«війни всіх проти всіх» до стану «суспільної угоди», а надалі йдеться 

лише про відтворення наявного стану цієї угоди. В реальності ж, у 

тому числі й соціальній, кожен наступний стан реальності може 

слугувати точкою відліку, чи, точніше, відштовхування для 

наступного нового стану реальності. Тому Луман слушно зауважує, що 

в основі конфліктності знаходиться саме множинність реальності. Але, 

на відміну від Гоббса і особливо Ляйбніца, така множинність не є 

множинністю вже в принципі наперед відомою. Реальність у теорії 

Лумана є принципово відкритою і незавершеною. 

Причиною такого розуміння у Лумана є його розуміння 

системи як такої, що існує саме завдяки продукуванню суперечностей, 

а не завдяки їх нищенню: «Отже, тут ми також дотримуємося 

самореферентної, аутопоєтичної концепції: суперечністю 

продукується те, з чого вона складається, те, що є суперечливим, 

причому з матеріалів, які самі по собі можуть існувати несуперечливо» 

[6, с. 477]. Дійсно, системи у Лумана керують суперечностями, але 

керують вони ними саме тому, що їх продукують. Це не означає, що 

взагалі не існує інших суперечностей, але системи їх «не бачать». 

У цьому системи Лумана нагадують монади Ляйбніца. Але на 

відміну від цих монад, вони уміють оперувати суперечностями. 

«Суперечністю є невизначеність системи, а не окремих операцій; але 

тоді суперечність позбавляє ці операції виграшу від визначеності, яку 

вони здобувають за рахунок тієї їхньої участі у системі, яка полягає у 

їхній базовій самореферентності як елементів системи» [6, с. 475]. Тим 

самим Луман руйнує уявлення про систему як щось визначене, але від 

цього, на його думку, система лише виграє. Адже невизначеність 

системи не є абсолютною, але виражає її готовність до нових втілень, 
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чого позбавлені елементи системи, які самі по собі є, за Луманом, 

самототожними, а нову якість можуть здобути лише завдяки новій 

якості системи, у яку вони можуть знову увійти як складові частини, 

але вже інакше, ніж раніше. Луман вважає суперечності механізмом 

існування систем у часі, однак у специфічному сенсі: «Тому 

суперечності часто вважають засобами забезпечення системного руху 

чи навіть невід‘ємними структурними складовими діалектичного 

розвитку. Втім, їх стосунок до часу полягає глибше – він завжди вже 

наявний, якщо актуалізують суперечності, і врешті-решт має своїм 

джерелом темпоралізацію складності завдяки постійному зникненню 

часових складових» [6, с. 483]. Таке зникнення також не слід 

розглядати як абсолютне, але як зникнення для цієї системи і у цей 

момент часу. 

Перехід до теми конфліктів здійснюється у Лумана через 

поняття комунікації. Адже будь-який конфлікт є специфічною 

комунікацією, а, згідно Луману, усі соціальні системи є системами 

комунікацій: «Соціальні системи існують як комунікативні, тому 

створюють суперечності комунікацією щодо відхилень… Лише 

спрямованість комунікації до єдності конституює суперечність завдяки 

вибору того, що вона об‘єднує» [6, с. 479]. Звісно, що не усі 

комунікації конфліктні однаково – існують комунікації, спеціально 

присвячені конфліктам: «Конфлікт є оперативним наданням 

суперечності самостійності завдяки комунікації. Отже, конфлікт 

наявний лише тоді, коли комуні куються очікування і у відповідь 

комуні кується неприйняття комунікації» [6, с.508]. Така комунікація 

повинна постійно тримати систему у напруженні – у тому сенсі, що 

система повинна постійно бути «в тонусі», тобто у робочому стані. 

Тому для досягнення надійної єдності доводиться постійно її власними 

зусиллями спочатку руйнувати: адже статична єдність менш надійна, 

аніж єдність динамічна. Статичність для Лумана означає жорсткість 

структури, ригідність, а отже слабку гнучкість, еластичність, що 

значно знижує адаптивний потенціал системи. Лише та система, яка 

постійно знаходиться у кризовому стані і при цьому постійно успішно 

з нього виходить є по-справжньому надійною. Отже, для того, щоби 

бути надійною стратегічно, системі доводиться робити саму себе 

ненадійною тактично: тим самим вона запускає у дію свої захисні 

сили. Статичні ж системи є лише позірно надійними – їх незмінність є 

не лише ознакою їх слабкої взаємодії з навколишнім світом, але й 

ознакою того, що не розвивається і не оновлюється постійно їх захисна 

здатність, їх здатність до регенерації. 
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Таким чином, динамічні системи є більш чутливими до подій 

не через свою слабкість, а через свою силу – вони прагнуть цієї 

чутливості і спеціально розвивають її. У соціальних системах така 

чутливість забезпечується завдяки комунікації. Така комунікація 

повинна постійно провокувати напруження, дестабілізацію системи, 

однак вони провокують їх ані хаотично, ані за якоюсь зовнішньою 

логікою, а за логікою самої системи. Луман називає таку тактику 

комунікації орієнтованою на практику «приєднань», тобто система 

приєднує усі можливі події до власних, вже заготовлених сценаріїв 

напруження, до відомих варіацій дестабілізації, тобто система 

перетворює випадковість на контингентність: «Суперечності 

артикулюють контингентності, які лежать в основі системи у якості 

подвійної контингентності, у напрямі до поведінки щодо приєдання. 

Можливості, яка знаходяться у полі зору, ранжуються не з огляду їх 

перетворення у дійсність, а з огляду неможливості цього. Своєю 

чергою це призводить до того, що відтворення має займатися 

неможливістю відтворення: система реагує не на ту чи іншу із взаємо 

виключних можливостей, а на саму поведінку щодо приєднання» [6, с. 

483]. Йдеться не про створення будь-якої ненадійності системи, а про 

створення ненадійності відомих різновидів – яка саме з них трапиться, 

невідомо, але лише одна з відомого і заготовленого набору 

ненадійностей і в результаті такої класифікації система приєднує цю 

ненадійність до свого набору різновидів ненадійності. Більше того, 

навіть такий набір і така класифікація мають бути не беззаперечними – 

система має бути готовою не лише до нових викликів, але й 

періодично внутрішньо структурно перебудовуватись для цього. 

Луман вживає для пояснення цього механізму термін «імунна 

система» [6, с. 484], а для пояснення її пізнання – термін «соціальна 

імунологія» [6, с. 489], що максимально зближує у цьому аспекті їх 

функціонування системи соціальні і органічні. 

Отже, усі можливі ненадійності як виклики системі проходять 

своєрідну селекцію і розподіляються по відомим системі різновидам 

ненадійності, щодо яких вона вже в принципі відпрацювала сценарії 

відповідей. Більше того, система не очікує пасивно якихось 

ненадійностей, але сама активно провокує їх: «У зв‘язку з цим 

суперечності можна розглядати як спеціальні засоби для створення 

ненадійності; вони вселяють невпевненість, так би мовити, 

цілеспрямовано – і в аналізі, спеціально зорієнтованому на це, і у 

суперечливій комунікації» [6, с. 483]. Тут йдеться про певний коридор 

можливостей, у якому виклики системі є вже достатньо сильними і 

несподіваними, щоб дестабілізувати систему, і водночас недосить 
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сильними і несподіваними, щоб її зруйнувати. Такі контрольовані 

виклики і притягує до себе система завдяки створенню суперечностей 

як активного способу взаємодії зі своїм навколишнім світом. 

Оскільки тут йдеться про надійність і унормування 

комунікації, Луман звертається до системи права як такої, що 

найбільше відповідає за своїми функціями забезпеченню такого типу 

комунікації. Відповідно проблематика соціальних конфліктів як 

особливого типу соціальної взаємодії розглядається ним у царині і 

термінології права: «Перспектива конфлікту вирізняє з масових 

повсякденних очікувань ті, які виявляються виправданими у випадку 

конфлікту. Така перспектива виправдання асоціюється з 

нормативністю очікувань і підпорядковується схемі 

«правомірно/неправомірно», тобто включається у завершений всесвіт, 

у якому є лише два взаємо виключних значення. На підставі цієї схеми 

досвід конфліктів може бути узагальнено, передбачено, а отже, надано 

йому таку форму, за якої справа доходить до конфліктів на рівні 

інтеракції лише як виняток, навіть якщо виникають очікування, які 

самі по собі надто неймовірні» [6, с. 490]. 

Луман зауважує, що конфлікт має бути локалізованим і 

інструменталізованим, не слід надавати йому надмірних повноважень 

– він навіть порівнює стосунок конфлікту до системи зі стосунком 

паразиту до живого організму – у випадку коли конфлікт виходить з-

під контролю: «…для такого паразитизму типовим є не прагнення до 

симбіозу, а тенденція поглинання конфліктом системи-носія мірою 

того, як у конфлікт втягуються увага і ресурси» [6, с. 511]. Таким 

чином, попри надання високої ролі і значущості соціальним 

конфліктам, Луман не створює свою теорію соціальних систем як 

конфліктологію – його теорія лише дає пояснення і рекомендації 

останній. 

Не слід і системний підхід у соціальному пізнанні в цілому 

розглядати переважно як інструмент опанування конфліктами – за 

рахунок «систематизації» соціальної реальності, як це виглядає у 

Гоббса. Системність соціальної реальності не є вимушеною і 

зовнішньою відповіддю на її конфліктність, навпаки, сама соціальна 

реальність є системною, а соціальні конфлікти є одним із механізмів 

відтворення цієї системності, що і покликаний відображати системний 

підхід у соціальному пізнанні. Тому неприйнятною у якості базової 

для системного підходу у соціальному пізнанні виявляється і модель 

реальності Ляйбніца, де фактично відсутня системність, оскільки 

відсутня комунікація. Відсутність комунікації у Ляйбніца є тією ціною, 

яку він змушений платити за відмову від конфліктів. 
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Досвід теорії соціальних систем Лумана може якнайкраще 

прислужитися нашому розумінню системного підходу у соціальному 

пізнанні, орієнтованому на пояснення способу відтворення 

співіснуючих множинних комунікативних спільнот. Кожна така 

спільнота якраз і виступає не абстрактним, як це виходить у теорії 

Лумана, а цілком конкретним джерелом суперечностей і напружень 

для системи – у тому випадку, коли система функціонально захищає 

ціннісну позицію іншої комунікативної спільноти. Тоді характер таких 

суперечностей і напружень також виявляється у своїй основі 

визначеним конкретними цінностями, які входять у суперечність, а 

смислові і функціональні суперечності є лише оформленням цих 

глибинних суперечностей. 
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Мир и современные общества, государства сейчас переживают 

опасность сплошной дегуманизации, деформации самой человеческой 

сущности. Поэтому, как отмечал И.В.Бойченко, именно сама 

специфика общественного развития обуславливает «актуальность 

поисков альтернативных относительно… традиционого подхода 

способов разрешения социально-номологической проблематики» [1, c. 

430]. Понимание специфики современного мира как мира глобальных 

проблем, осмысление ошибок и недостатков программных установок 
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общественных сил по перестройке условий человеческой 

жизнедеятельности выдвинули перед социально-экономической 

теорией и, в частности, неомарксизмом, политическими 

объединениями демократических социалистических левых задачу 

создания новой стратегии, которая позволила бы более реалистично 

прогнозировать гуманистические цели и определить средства их 

достижения, опираясь на основные цели общественной и 

индивидуальной свободы [14, s. 30]. Обусловленная глобальными 

опасностями специфика бытия человека накладывает свой отпечаток 

на его онтологические характеристики, которые предоставляют 

возможность морально-ответственного самопонимания и 

деятельности. Принципиально важным в таком самопонимании 

человека является то, что соотнесение его бытия только с обществом 

сужает субъективность к персонально-общинному началу. А это, в 

свою очередь, приводит к тому, что постижение опасностей через 

онтологические основы не дает представления о взаимосвязи 

сообщества и общества как интерсубъективных факторов. Человек 

должен рассматриваться как совокупность мира внутреннего, мира 

окружающего и мира общественного. Включение в наличное бытие 

человека разнопорядковых сущностных определений позволяет 

увидеть их взаимозависимость в комплексной целостности. 

Онтологическая этика ответственности рассматривает взаимосвязь 

производственных, природных субстратов человеческой реальности 

через призму моральной ответственности, опираясь на жизненною 

единство целостной системы всего общества. Марксизм создал и 

развивает идеи о процессе всеобъемлющего гуманизма в социальной 

системе, он является своего рода духовным восстанием против 

дегуманизации, рассматривая человека как высшую цель и ценность. 

Неомарксизм и основывающиеся на нем социально-политические 

течения исходят из того, что внутренние изменения в человеке, его 

окультуривание, духовное развитие, освобождение сознания от 

репрессивного типа мышления является необходимым условием для 

формирования развитой общественно-экономической системы. А 

прогрессивные экономические сдвиги являются условием 

освобождения человека от духовной нищеты. Факторы прогрессивной 

экономики и свободного мышления являются базисом последующих 

трансформаций в политической системе, которая является следствием, 

а не причиной базисных изменений. Социальная этика онтологической 

ответственности должна носить универсальный характер, 

представлять собой систему норм, которые пользуются всеобщей 

поддержкой. 
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Левые идейно-политические течения могут достичь снятия (в 

гегелевском смысле) большинства противоречий и одновременно 

приобрести плодовитость в практическом решении общественных 

проблем при условии достижения научного качественного метода 

общественного познания для формировании идейных концепций и 

социальных целей. Современная неомарксистская парадигма 

разработала методологию и принципы данного спектра анализа. 

Согласно ей, не может существовать познавательная ситуация 

пассивного чистого созерцательного исследования и практических 

действий в статических общественных структурах и ситуациях. 

Субъект (носитель познавательных способностей и социально-

политической практики) и объект (совокупность фактов) являются 

взаимодействующими факторами социального познания и 

деятельности, являясь взаимообусловливающими, 

взаимопереходящими друг в друга. Средой этого 

взаимообусловливания и взаимоперехода является тотальность – 

совокупность всей общественной практики, которая берется на данном 

этапе еѐ исторического развития, она является обществом в целом, то 

есть субъект-объектом. Данная теория отмечает, что любая 

специализированная деятельность и, особенно, познавательная не 

является идейно, экономически и политически независимой и 

самодостаточной. Она является частью целостной общественно-

исторической практики (праксиса), возникая в ней, развиваясь и 

снимаясь в ней (видоизменяясь, отрицаясь, предоставляя место новому 

[19, s.28].Предметом социального анализа и практики в марксизме 

является вся сфера человеческой и нечеловеческой природы, с которой 

взаимодействует человек или зависит от нее, вся система 

взаимоотношений общества и природы, общества и человека, который 

охватывается исторической сознательной практикой – праксисом. 

Познающим, исследующим, действующим субъектом не является 

внеобщественный представитель чистой науки. Им является человек 

общественный, который представляет собой тотальность всех 

социальных определений, входящих в общество и составляющих его 

индивидов. Для такого тотального субъекта познавательный объект не 

является чем-то внешним, не им сформированным и положенным, 

наоборот, последний выступает как продукт его же собственной 

деятельности. Противоположность субъекта и объекта отражает 

реальное положение социального мира, который, несмотря на свою 

внутреннюю единство праксиса, в общественной жизни предстает в 

виде антагонизма единичного и общего. То есть человеческая 

активность на уровне общества предстаѐт как конкретная, но слепая, а 
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на уровне каждого действующего индивида – как осознанная, но 

абстрактная. Вследствие этого каждый сознательно действующий 

индивид (носитель частичной деятельности) не знает, в какую 

конкретно совокупность выльется его деятельность, объединившись с 

деятельностью других частичных деятелей – абстрактных носителей 

тотального праксиса. Общее, или человечество в ситуации 

общественного производства, индивидуальный субъект, или 

конкретный человек предстает в качестве носителя частичной 

функции этого совокупного производства, которая знает только то, что 

производятся только в пределах ее специализированной деятельности.  

Деятельность человечества как целого одновременно и 

сознательна в каждом отдельном звене и бессознательная в целом, 

поскольку это целое подчинено стихийным закономерностям 

эксплуатационного общества. Разрешение этих противоречий 

достигается на пути коренного общественного преобразования, 

которое предусматривает поднятие деятельности на уровень такого же 

единства и устремленности к цели, такой же планомерности, которым 

отличается человеческая деятельность в каждой специализированной 

области. В дальнейшем развитии общества не человеческие отношения 

потребности должны подчиняться господству хозяйственных и 

идеологических отношений, а наоборот, общество должно 

осуществляться разумно, как свободная дело уволенных индивидов. В 

нѐм не должно быть необходимых от воли людей независимых 

общественных отношений [20, s.63].Традиционная теория общества 

положительно фиксирует наличное, утилитарно стремится 

усовершенствовать частности, представляет реальность как нечто 

вечное и неизменное, теряя критичность и самокритичность, 

вследствие чего не может создать альтернативные модели 

прогрессивного развития как целого, так и частностей. Критическая 

социальная теория изначально возникает как выражение 

человеческого критического отношения к миру данного и 

имеющегося. Согласно ей человеческое общество является 

неразумным и бесчеловечным, если оно руководствуется стихийными, 

независимыми от людей тенденциями. Не зависящий от воли людей 

иррациональный экономический процесс обусловливает 

иррациональный состояние общества. От таких общественного 

развития необходимо освободиться, чтобы общество стало разумным и 

человечным, чтобы оно стало продуктом свободного общественного 

союза людей и находилось под их сознательным планомерным 

контролем. Разум не в состоянии познать себя, пока люди действуют 

как члены неразумного общества. Конструкция хода истории как 
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необходимого продукта экономического механизма имеет в то же 

время исходящий даже с понятия механизма протест против этого 

порядка и идею самоопределения человеческого рода, т.е. состояния, 

когда поступки людей уже возникают не из механизма, а с их 

решений. Суждения о необходимости в истории при этом 

предполагает борьбу за ее превращение из слепой в рациональную 

необходимость [12, s.45-46]. Критическая социальная теория вырастает 

из противоречий существующего общества и начинает анализ не с 

констатации отдельных, частичных недостатков социума, а с 

критической рефлексии категорий лучшего, полезного, 

целесообразного и других, показывая, что они имеют социально 

обусловленный смысл и что полезно существующего настоящем 

общества вовсе не означает полезного для грядущего будущего. 

Неомарксисткая онтологико-гносеологическая теория подвергает 

критическому отрицанию существующее разделение индивида и 

общества, в силу которого индивиды принимают предоставленные им 

границы деятельности как естественные и неизменные, она 

релятивизирует и это разделение, и эти границы. Пределы, 

обусловленные слепыми, независимыми от индивидов силами – 

данный тип распределения труда, классовые антагонизмы т.п. – 

понимаются неомарксистской теорией как исторически переменные, 

как функция совокупной человеческой деятельности, которая может 

быть подчиненной разумному целеполаганию. Тем самым 

расколотость общества и расслоение индивидов постигается в своих 

истинных истоках; неосознанное противоречие осознается, становится 

источником деятельности по его отрицанию. 

История взаимоотношений социал-демократического и 

коммунистического движений в мире и постсоветских странах 

напоминает гоголевское произведение «Как поссорились Иван 

Иванович с Иваном Никифоровичем». На самом деле, причины 

изначальных определяющих распрей давным-давно забыты, чѐткие 

идейные разногласия заметны лишь идеологам партийных 

группировок, а взаимная неприязнь является в основном следствием 

раздоров между лидерами и политического невежества партийных 

масс. Как считал М.Я. Острогорский (основатель российской традиции 

исследования политических партий), партийные вожди любой партии, 

которая имеет доступ к власти (или ориентирована исключительно на 

неѐ) часто являются, по выражению ученого, «фонографами Кокуса» 

(партийного ядра, озабоченного максимально преференцированной 

интеграцией в господствующую систему) и, следовательно, не могут 

иметь независимой позиции, с другой стороны они избавлены от 
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личной ответственности за осуществляемую политику, а дискуссия в 

ней представляет собой формальность, поскольку всѐ заранее решено в 

кокусе [4, с. 79]. 

Если брать случай Украины и России, то разногласия между 

ветвями левого лагеря определяются в большинстве случаев 

отношением к вопросам интеграции (или с ЕС, или Украины и 

России), языка и оценкой недавнего советского прошлого. Для 

большинства членов и руководителей социал-демократических 

объединений Украины и России понятие «коммунист» ассоциируется 

прежде всего с членами КПУ, КПРФ или еще каких-то якобы 

марксистских группировок, в основном эксплуатирующих ностальгию 

по «советскому раю», фантазии об общем славянском доме, 

православных ценностях (хотя причѐм здесь коммунизм и марксизм?), 

предлагая простые и неуклюжие рецепты благосостояния вроде 

«возродить СССР» или шариковского: «Все поделить!» (хотя это 

абсолютно не мешает официозным коммунистам блокироваться и 

вступать в коалиции с олигархическими капиталистами). Еще Маркс в 

похожей ситуации говаривал: – Если они марксисты, то я тогда уж 

никак не марксист. И действительно, разве можно считать марксизмом 

или коммунистической идеей призывы к сплошному 

огосударствлению (в противоположность учению Маркса об 

отмирании государства и развитии широкого самоуправления масс), в 

тоталитарно-диктаторских методах общественного управления (тогда 

как Маркс указывал, что целью коммунистов должна быть 

трансформация функции государства из органа государственного гнѐта 

в механизм выражения интересов всего общества), к принудительному 

ограничению сфер частной собственности (хотя марксистская теория 

чѐтко оговаривает, что не частная собственность как таковая, а 

частнособственнические отношения между людьми являются главным 

антагонистическим и отчуждающим фактором). 

Наряду с этим, большинство социал-демократов Украины и 

России в достаточной мере незнакомы с историей коммунистического 

движения на Западе, именно которое, несмотря на разнообразные 

ошибки (а у кого их не бывает?), в основном и стимулировало в своѐ 

время кардинальные социально ориентированные политико-

экономические и общественно-государственные изменения в странах 

Западной Европы. Действуя революционными, радикальными 

методами, коммунисты разрушали эксплуатационный 

государственный механизм буржуазии, активизировали политическое 

сознание и деятельность народных масс, тем самым расчищая путь 

эволюционным реформистам – «ренегатам-примирителям» (по 
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терминологии тогдашних коммунистов) – социал-демократам. По 

сути, между эсдеками и «комми» мы наблюдаем своеобразный 

политический симбиоз, вроде довольно часто существующего в 

природе. Только в отличие от природного, органического симбиоза, 

эсдековско-коммунистические симбиотики и знать не хотели (и не 

хотят) о собственной взаимозависимости. И действительно, как только 

коммунисты-большевики в Советской России решили, что они 

обойдутся без политической конкуренции своих более умеренных 

собратьев-«ренегатов» (меньшевиков, эсеров, энесов), как в самой 

ВКП(б) восторжествовали, по выражению Троцкого, 

«термидорианцы» – интеллектуально неразвитые, политически 

невыразительные, властолюбивые приспособленцы, которым по 

большому счѐту было плевать, кому и чему служить. Таким образом, 

партия революции уничтожила саму революцию, а в конце концов и 

саму себя. 

Возьмѐм другой случай. В начале 1919 г. в Германии социал-

демократическое руководство с помощью милитаристского 

генералитета (многие из этих генералов через десяток лет вели к 

власти Гитлера), денег олигархов, буржуазных карательных отрядов 

уничтожило тысячи рабочих, коммунистов, левых социал-демократов, 

свергло абсолютно легитимные правительства в Гамбурге, Баварии, 

Саксонии только за то, что они стремились к превращению Германии в 

действительно социалистическую и демократическую республику, 

последовательно исходя в своих действиях из идей тогдашнего 

социал-демократизма и целей Ноябрьской революции 1918 г. Через 

несколько лет, потеряв поддержку бывших союзников-монархистов, 

националистов, олигархов и не в состоянии восстановить еѐ у 

значительного количества рабочего, интеллигентского и крестьянского 

электората, немецкие эсдеки теряют большинство в рейхстаге, не 

оказывают действенного сопротивления вступлению в должность 

германского президента консервативного фашизированного 

фельдмаршала Гинденбурга. Начинается время недолговечных 

многопартийных коалиций, разрушение общественно-политической и 

экономической стабильности и, как результат – утверждается мечта 

масс о покое любой ценой и твѐрдой руке, которая сможет его 

обеспечить. Коммунисты, в свою очередь, не забыв обид, однозначно 

воспринимали «кузенов-ревизионистов» как «социал-фашистов». Что 

интересно, в истории Германии 20-30-х гг. ХХ века почти не было 

случаев перехода коммунистов и эсдеков друг к другу в партию. Но 

одновременно достаточно частыми были миграции тех и других в 

Национал-социалистическую рабочую партию Германии (НСДАП). 



ІІІ.Ціле, множинне і тотальне в історії                

 169 

                                                                         

Воистину, как говорит украинская поговорка: «Пусть уж лучше 

дьявол, лишь бы не поп» («Нехай вже дідько, аби не піп»). 

Социал-демократам необходимо учитывать, что если бы не 

«перекосы» Ленина (и коммунистов), плутократия большого капитала 

западных стран никогда не согласилась бы, испугавшись революции и 

тотальной экспроприации, на распределение части власти и 

национального богатства в пользу производителей – малоимущего 

большинства собственных стран. Социал-демократия, в 

противоположность леворадикальному левому движению больше 

склонна к толерантности, умиротворению всех социальных групп, 

«соглашательству», за которое и обличают еѐ коммунисты. В этом еѐ 

сильная и одновременно слабая сторона. Евангельский мотив 

всепрощения и подставляния под пощечину другой щеки, однако, 

должен соответствовать целесообразному политико-экономическому 

моменту, а не рассматриваться в качестве универсального и 

вневременного фактора. В некоторые моменты истории необходимо 

проявлять, по выражению русского мыслителя И.Ильина, 

сопротивление злу силой. Вспомним историю. В 1938 г. социал-

демократы Австрии без сопротивления отдают все рычаги власти 

правым экстремистам и самораспускаются, невольно помогая 

нацистскому аншлюсу. Социал-демократы Германии в 1933 г. угрюмо 

молчат, но не возражают, когда антиконституционно громят офисы, 

редакции коммунистов, когда их коммунистических собратьев-

депутатов рейхстага по левому лагерю в результате гитлеровской 

провокации лишают неприкосновенности и с подачи спикера 

(Г.Геринга) арестовывают (через месяц, нацисты, наигравшись с 

эсдековскими оппозиционерами-легалистами, отправили их на уже 

нагретые коммунистами нары). Социалисты Франции в 1938 г. из-за 

догматических споров с коммунистами разрушили правительство 

Народного Фронта, раскрыв путь к власти профашистским силам. 

Нельзя также однозначно негативно (как недавно – 

однозначно возвышенно) воспринимать личность и деятельность В.И. 

Ленина. Каждую личность (и идею), а тем более политического лидера 

необходимо стараться понять в контексте тех общественно-

исторических условий, в которых он жил и действовал. Учтѐм, что 

теория Маркса и других теоретиков справедливого общества не 

указывала чѐтких и последовательных путей к утверждению нового 

строя. В западноевропейских и отечественных условиях Ленину и 

Плеханову, Бернштейну и Каутскому, Мартову и Чернову, Либкнехту 

и Люксембург, Троцкому и Винниченко приходилось прокладывать их 

в прямом смысле на ощупь, корректируя теорию практикой и 
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одновременно внося коррективы в практическую политическую 

деятельность. И неудивительно, что пути социалистов шли несколько 

по-разному. Но главным является то, что эти люди своими идеями, 

творчеством и действиями стремились не к личному обогащению, а 

положили собственную жизнь (и часто, к сожалению, – и жизни 

многих других) ради мечты о социальной справедливости, общего 

благосостояния, утверждению того общественного идеала, 

осуществление которого в конце концов должно привести к полному 

раскрытию всех человеческих способностей, уничтожит страх и 

ненависть, предоставит каждому человеку возможность жить и 

развиваться достойно. 

Марксизм выдвинул плодотворную идею о том, что человек 

для достижения полной индивидуальной свободы должен в 

соединении с другими людьми регулировать и организовывать 

социальную и духовную жизнь, руководствуясь принципом всеобщего 

блага. Марксизм отмечает, что любые общественные изменения 

являются следствием организованных действий большинства народа, 

которое до этого времени предварительно должно достичь 

значительного духовно-культурного развития, одновременно 

подготовив экономический плацдарм для политических изменений. 

Согласно Марксу, возникновение социализма возможно лишь в 

высокоразвитом экономически, культурно и духовно обществе. Так 

как только при высоком уровне индустриально-технического 

производства, научной организации труда возникает потребность в 

интеллектуально и духовно развитом человеке, который сознательно 

стремится к общественному прогрессу, когда возникают материальные 

излишки, регулирование по справедливому распределению которых 

должно брать на себя государство, превращаясь из органа классового 

господства в механизм осуществления общественной свободы. 

Реформированный коммунистами марксизм – большевизм – 

первоначально исходил из утверждения, что установление социально 

справедливого общества возможно и в индустриально неразвитой 

стране насильственным путѐм. Подобное общество оказалось 

достаточно нефункциональным по своей сути и не разрушило 

социальную несправедливость, так как при низком уровне 

производства сохраняется с одной стороны нехватка продукции, еѐ 

дефицит, а с другой – формируется большой слой зависимых 

материально от властных распределителей людей. Это приводит к 

формированию узкой прослойки привилегированной олигархической 

номенклатуры, которая концентрирует собственность на средства 

производства, получает львиную долю продукции, контролируя 
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рычаги распределения и власти, тотально манипулируя массами с 

помощью доступа к средствам потребления, идеологии и контроля над 

средствами массовой информации [15, s.51]. В результате и сама 

партия (и в СССР, и на Западе) превращается в оппортунистическую 

структуру, заинтересованную лишь в укреплении распределительной 

власти (СССР) и интеграции в господствующую политико-

экономическую систему (Запад). 

Так называемый «ленинизм», или большевизм, созданный В.И. 

Лениным в процессе реформирования им учения К. Маркса 

соответственно специфике российских условий, воспринял прежде 

всего не эволюционную сторону марксизма, а его революционную, в 

какой-то мере мессианскую составную, допускающую определѐнный 

волюнтаризм, выдвигая на первый план насильственную борьбу, 

управляемую организованным меньшинством в интересах 

большинства. Если это меньшинство вполне одержимо «титанической 

идеей», если его революционная воля экзальтирована, если оно 

хорошо организовано и дисциплинировано, то оно, как считали 

большевики, может осуществить заданные цели, преодолевая 

некоторые закономерности общественного развития. В отличие от 

классического марксизма, который считает, что любые общественные 

изменения являются следствием организованных действий 

большинства народа, которое до этого времени должно достичь 

значительного культурного развития, одновременно подготовив 

экономический плацдарм политических изменений. Ленин 

рассматривал состояние диктатуры как временное, он искренне верил 

в наступление долгожданного царства свободы и справедливости, где 

не будет гнѐта и притесняемых, где каждый человек получит все 

возможности для самореализации. Ленин в понимании государства 

пытался интегрировать его с концепцией демократии, от которой он 

никогда не отказывался. Более того, он указывал, что «вне демократии 

нет социализма» [2,c.310]. Ленин отмечал постоянно присутствующее 

противоречие между пониманием демократии, как 

правлении/самоуправлении всех членов общества и государством, 

которое представлялось ему исключительно неограниченной 

господствующей диктатурой одной социальной группы над другими. 

Ленинизм продемонстрировал и доказал на практике, какова 

значительна власть идеи над человеческой жизнью, если она тотальна 

и учитывает интересы масс. Одним из следствий Октябрьской 

революции (в конце-концов нежелательным и для самого Ленина) стал 

тоталитарный сталинизм – «марксизм-ленинизм» – полная 

противоположность видению Марксом развития человеческого 
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общества. Организационной причиной этого было временное средство 

Ленина, осуществляемое им ради благородной цели – создание 

сильной недемократично-авторитарной партии, которая представляла 

собой на уровне общества дисциплинированное меньшинство, 

опирающееся на цельное, неподвластное критике мировоззрение (хотя 

вспомним призыв Маркса: «подвергай всѐ сомнению!») и практику, по 

отношению к которым допускалось, однако, любая коррекция, 

отвечающая изменениям в идеологии и тактике правящего 

внутрипартийного меньшинства. Партия такого типа должна была 

иметь доктрину, в которой ничего нельзя было изменить свободной и 

открытой дискуссией. Сама организация партии, крайне 

централизованная, была уже диктатурой в малых размерах. Каждый 

член партии был подчинѐн диктатуре центра. Большевистская партия 

дала образец для организации государства. Для достижения 

заложенной в ней цели было необходимо и установить диктатуру над 

всей полнотой общественно-государственной жизни. И государство 

действительно было организовано по образцу и подобию партии. Хотя 

большевистский коммунизм являлся восстанием против 

дегуманизации, рассматривая человека как высшую цель и ценность, 

именно человек стал средством для новой общественной организации, 

а не новая организация общества – для человека. Но путь насилия и 

угнетения, уничтожение своих классовых и идейных противников, 

централистский диктат в партии, борьба с критикой и 

фракционностью, привели к тому, что все революционные мечты и 

сами искренние революционеры были уничтожены их же собственным 

партийным механизмом. Как отмечал деятель Великой Французской 

революции Мирабо: «Революция сожрала своих детей». Ленин чем-то 

напоминает своего кумира Робеспьера, не взявшего себе ни франка из 

общественных средств, который, будучи скромным и мечтательным 

человеком, стремился исключительно к общему благу и 

общественному благосостоянию. Но для приближения этого 

блаженного времени с каждым днѐм ему необходимо было отправлять 

на гильотину все большее и большее количество врагов, вредителей, 

апатичных, аполитичных, верующих, атеистов, слишком 

революционных, общественно пассивных, подозрительных и т.д., и 

т.п. 

Исходя из этого, необходимо понимать опасность идей 

«простого» решения общественных проблем. В современную эпоху 

(60-70 годы XX в.) идейно искренняя, гуманная, справедливая 

молодежь Европы, увлеченная идеями Ленина, Мао и др., попыталась 

«ускорить» общественные изменения, обострить классовую борьбу, 
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спровоцировать хаос в обществе, разрушив террором государственный 

механизм, создав революционную ситуацию. Имеются в виду 

«Красные бригады» (итал. Brigate Rosse – BR) в Италии, «Фракция 

Красной Армии» (нем. RAF – Rote Armee Fraktion) в Германии, 

«Красная армия Японии» (яп. 日本赤軍 – Нихон сэкигун), «Красная 

Армия действия» (яп. 連合赤軍 – Рэнго сэкигун) в Японии и др., 

террористические методы которых, неучитывание конкретной 

общественно-исторической ситуации, наоборот оттолкнули широкие 

массы от левой идеи, привели участников к личной трагедии и 

значительному количеству жертв. В то же время коммунисты и 

социал-демократы Запада, занятые распрями между собой, упустили 

целое поколение левой молодежи, не сумев направить ее энергию и 

стремления в плодотворную сторону. С середины 1970-х гг. 

вследствие этого начался право-консервативный ренессанс в 

мировоззрении масс. В хаосе, в революционную эпоху часто 

побеждают люди крайних принципов, люди, объединенные в 

стремлении к диктатуре, предоставляющие массам лозунги, 

отвечающие простейшим инстинктам. Современному украинскому и 

российскому коммунистическому движению хочется пожелать – 

чтобы стать жизненной идеей и практикой, необходимо пройти путь от 

задогматизованной идеологии (в которой к оппортунизму прибавился 

национализм и клерикализм) к аутентичному марксизму и гуманизму. 

Как говорится – читайте Маркса. 

К сожалению, социал-демократы Украины и России в своей 

деятельности и идейных построениях в основном некритично 

копируют современные схемы европейских социал-демократов. Они 

не учитывают того, что нынешние концепции и социально-

политическая практика европейских эсдеков является результатом 

многолетней борьбы за расширение системы социальной 

справедливости, деклассизации общества. В разные периоды 

социального развития ими применялись различные экономически-

политические методы, соответствующие конкретному общественно-

историческому моменту, с обязательным учетом национальной, 

мировоззренчески-культурной специфики того или иного общества. 

Украина и Россия по состоянию классового и материального 

расслоения являются соответствием периода 20-30-х гг XX в. 

существования европейских стран. Поэтому полагаться 

исключительно на просветительские и морализаторские методы в 

достижении основ социальной демократии было бы по меньшей мере 

наивным. Социал-демократы и социалисты Запада и в период между 
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двумя мировыми войнами, и после второй мировой войны применяли 

в общественно-политической деятельности диалектический подход, 

используя в зависимости от обстоятельств как радикальные, так и 

эволюционные методы, сочетая парламентскую и внепарламентскую 

деятельность. Украина и Россия еще должны пройти тот путь 

ограничения сугубо классового господства в государстве, охват 

социальной заботой всех слоев населения, утверждения гражданского 

общества и широких прав и свобод человека, которым прошли левые и 

левоцентристы Запада, создав несколько моделей общества всеобщего 

благосостояния. Это предполагает основательное изучение и 

использование теории и практических подходов левого движения и их 

плодотворное, продуманное применение в соответствующих условиях. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что исключительно 

парламентские методы общественного реформирования, без развития 

политической культуры и политической активности народа могут 

создать ситуацию вынужденного приспособленчества левых к 

политике правых партий, привести к потере собственной 

идентичности, потере электорального поля. Наряду с этим, социал-

демократы забывают (или не хотят вспоминать), что демократический 

социализм (кстати, как и коммунизм) не является каким-то 

стагнационным результатом общественно-исторического развития, 

после которого прогресс человечества останавливается. Наоборот, он 

является постоянным процессом демократизации, социализации всех 

сфер общественной и индивидуальной жизни, поиском и нахождением 

новых форм и методов расширения межчеловеческого сотрудничества, 

раскрытия творческой сущности человека и всеобъемлющей 

гуманизации [См.:10;11]. 

Поэтому восприятие отечественными эсдеками нынешних 

форм западной социал-демократии как окончательных, неизменных и 

безошибочных является наивностью. Ведь сама западная социал-

демократия рассматривает современное общественно-государственное 

состояние лишь как одно из этапных и постоянно ищет и испытывает 

различные методы для определения новых путей преодоления 

основного тормозного фактора общественного развития – отношений 

наѐмничества в экономической сфере, порождающие эксплуатацию 

(пусть и в скрытых формах), отчужденность человека от управления 

своей судьбой, духовную нищету. В мировой левой практике 

исследуются и внедряются системы самоуправленческих отношений 

как в общественной, так и в экономических областях в полном 

соответствии с концепцией Маркса, который указывал, что ситуация, 

когда народом управляют, должна быть заменена на самоуправление 
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народа [3,c.80]. Не следует забывать и о подтвержденном историей 

марксистском утверждении, что техника, экономическая система сами 

по себе являются нейтральными и доступными как для 

капиталистически-эксплуатационного, так и для социалистического 

применения. Поэтому кроме социально-экономических изменений 

является необходимым одновременная революция в человеке, создание 

системы развития внутреннего, духовного мира масс, формирования у 

них общей и политической культуры с тем, чтобы сознание их 

избавилась от репрессивного и потребительского типа мышления. 

Надежда на то, что массы или сами по себе социализируются, 

подтянутся до уровня понимания социал-демократических целей, или, 

что хуже всего, невысказываемая «кокусом» уверенность в том, что 

понятие «масса» является синонимом бессловесного быдла, для 

которого лучше применять методы пропагандистских манипуляций, 

являются нереальными и лицемерными. 

Левым и левоцентристам России и Украины не надо 

лицемерно, в духе лучших сталинских традиций некритически 

принимать или отказываться выборочно от своих предшественников, 

«отцов» и «дедов» идеи социализма. Это очень бы напоминало 

действия политических сирот, которые, словно перекати-поле, катятся 

туда, куда дует ветер политической конъюнктуры и финансового 

гешефта. Не признавая значительное влияние ленинских идей (в 

частности, о необходимости революционных действий в некоторые 

моменты истории, важность борьбы с идеологическим догматизмом, 

возможность построения социализма в национально независимом 

государстве и т.п.) на украинских социал-демократов и социалистов-

революционеров, мы бы вынуждены были, чтобы быть 

последовательными, вычеркнуть из истории украинского 

социалистического движения идеи о национальном и социальном в 

революции Винниченко и классика современного западного 

неомарксизма Роздольского, исследования об интеграции 

национального и глобального Хвылевого и Шаповала, и многих-

многих других. Речь идѐт о тех, кто благодаря своим коллегам-

противникам по социалистическому лагерю – большевикам – понял, 

что акцентирование только лишь на национальном освобождении, без 

экономической, социальной и правовой эмансипации населения 

приводит политические силы к самоизоляции и утрате поддержки со 

стороны народа. К сожалению, это понимание пришло слишком 

поздно. Одновременно и российским коммунистам следовало бы 

учесть наработки по развитию кооперации, земельному и 

крестьянскому вопросу своих «кузенов» эсеров (в первую очередь, 
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В.Чернова), регулированию и паритету интересов собственников и 

наѐмных работников в производственном процессе (меньшевики). 

Возвращаясь к вопросу о «поиске корней» в украинском левом 

движении, можно наблюдать тенденцию социал-демократов выделять 

лишь первооснователей – М. Павлика, И. Франко, Б. Кистяковского 

(которые, замечу, не отвергали радикальных методов национальной и 

общественной борьбы) – забывая об их преемниках, – тех же 

«обольшовиченных» Винниченко, Скрипнике, Шумском, Волобуеве и 

других, представляющих левые направления Украинской социал-

демократической рабочей и Украинской социал-революционной 

партий, впоследствии принявших названия «Украинской 

коммунистической партии» и УКП(б) – («боротьбистов»). Они 

самостоятельно и в рядах КП(б)У делали всѐ возможное для 

достижения государственного статуса Украины, экономического 

суверенитета, развития национальной культуры и образования, 

обязательно сочетая это с утверждением социального освобождения. 

Именно невнимание к решению социальных вопросов со стороны 

руководства УСДРП и УПСР заставило «левых» в их рядах внести 

радикализм в свою деятельность, тем более что это соответствовало 

устремлениям масс, уставших от исключительно фольклорно-

языковых, «шароварно-вышиванских» и геральдических аспектов 

деятельности некоторых политических лидеров УНР (Украинской 

народной республики 1917-1921 гг.). Именно общая поддержка 

народом эсеровских и эсдековских левых, «национал-коммунистов» 

стала преградой окончательной инкорпорации Украины в 

новообразованном большевистском Российском государстве, 

заставила считаться великодержавное руководство большевиков с тем, 

что Украина и украинцы являются реальностью со своими 

определѐнными интересами и игнорирование их национальных 

интересов приведет к разрушению всей большевистской системы. 

Разработки «национальных коммунистов», украинских экономистов 

школы М. Волобуева о методах развития самостоятельной 

высокоразвитой экономической системы в условиях интеграционных 

процессов, концепции М. Хвылевого о путях оригинальной 

национальной культуры в условиях интернационализации и 

глобализации мира и сегодня актуальны и пригодны к использованию. 

Отечественным левым лучше учиться на ошибках 

предшественников, делая соответствующие выводы, чем впадать в 

политический склероз, компрометируя себя ошибками собственными 

(это уже политический маразм). Следует понять, что, несмотря на 

любые прекрасные лозунги и призывы, не может быть свободным 
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народ, который является рабом собственного желудка. Причѐм рабом 

вынужденным, поскольку большинство населения России и Украины в 

данных условиях существования заинтересовано в элементарном 

выживании, а не в сохранении независимости, утверждении того или 

иного общественно-политического строя, которые являются для него 

далеким абстракциями. Поскольку нынешние власть имущие добились 

того, чтобы всѐ, что как-то более превышает вопрос элементарного 

выживания, воспринималось бы как идеологически-мифическая 

завеса, скрывающая олигархическую реальность. Смогут современные 

левые предложить реальные, конкретные дела, заложить настоящие 

стратегии для формирования устоев благосостояния и социальной 

эмансипации – большинство народа станет фактическими 

коммунистами или социал-демократами. Не смогут – вопреки всем 

прекраснодушным мечтам и призывам исчезнут, превратившись в 

мизерные «клубы по интересам». Вместе с тем им необходимо 

соблюдать между собой толерантность, которой, увы, не хватало и не 

хватает в отечественной левой политике. Сущностью солидарности, 

без которой невозможен прогресс общества к свободе и 

справедливости, является, прежде всего идеи примирения, прощения, 

поиск того, что объединяет, а не разделяет людей. Именно терпимость 

к мнениям и идеям другого человека, общее взаимоуважение 

помогают избежать раздора как в индивидуальных человеческих 

отношениях, так и в обществе. Не надо «бить своих, чтоб чужие 

боялись» потому что результатом этого будет то, что последствиями 

прекраснодушных идей воспользуются фанатики или негодяи. Левым 

наших стран необходимо учитывать ошибки и использовать 

достижения всех своих идейных предшественников. Не надо в 

современном расколотом, розобщѐнном ненавистью и 

противоборством обществе стремиться заменить реалистичные, 

будничные дела по улучшению благосостояния народа 

мифологизированным судилищем над теми, кто по выражению поэта 

были «слишком ранние предтечи слишком медленной весны» (Д. 

Мережковский). Только вследствие общественного диалога смогут 

развиться и утвердиться принципы, согласно которым будут созданы 

механизмы предотвращения рисков и обеспечения шансов для 

развития человека и человечества [22, s.34]. 

Современное германское неомарксистское (точнее, 

постмарксистское) исследовательское объединение «Кризис», 

носившее до 1989 название «Марксистская критика» создано как 

«теоретический форум для радикальной критики капиталистического 

общества» [23, s.10]. Его членами являются современные философы, 
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социологи, правоведы, экономисты, в частности, Роберт Курц, Розита 

Шольц, Норберт Тренкле, Эрнст Лохоф, Ахим Белгарт и Франц Шандл 

и др. Объединение «Кризис» проводит анализ и критику современного 

капитализированного общества, основанную на фундаментальном 

переосмыслении понятий товара, стоимости и денег, 

проанализированных Марксом в «Капитале». В «Манифесте против 

труда» группа «Кризис» выступает против утверждения Маркса о 

классовой борьбе как двигателе истории. Борьба между пролетариатом 

и буржуазией не является борьбой революционного класса со своим 

угнетателем, а является борьбой двух противоположных интересов, 

интегрированных в капитализм. Общественное противоречие между 

трудом и капиталом – это всего лишь противоречие между разными 

(хотя обладающими различной силой) интересами 

внутрикапиталистической самоцели. Классовая борьба была формой 

выражения этих противоположных интересов на общей социальной 

почве системы товарного производства. В обществе, где как самоцель 

властвует товарное производство, действительным богатством может 

считаться только то, что представимо в денежной форме. Завоевание 

средств производства свободными ассоциациями в борьбе против 

насильственного государственного и юридического управления может 

означать лишь, что эти средства производства больше не будут 

работать на анонимные рынки в форме товарного производства. Жизнь 

должна определяться уже не самоцелью труда и «занятости», а 

организацией разумного применения общих возможностей, 

регулируемое не автоматической «невидимой рукой», а сознательным 

общественным действием [13, s.13]. Самоорганизация и 

самоопределение прямо противоположны государству и политике. 

Завоевание социально-экономических и культурных пространств 

свободы осуществляется не на обходном, подчиненном, ложном пути 

политики, а как строительство контр-общества. Свобода означает: не 

позволять рынку отчуждать себя, а государству – управлять собой; это 

значит – организовать общественное целое под своим собственным 

руководством, без посредничества промежуточных, отчужденных 

механизмов [7, s.127].В этом смысле противники труда хотят найти 

новые формы социального движения и завоевать плацдармы для 

воспроизводства жизни по ту сторону труда. Необходимо соединить 

формы практики контр-общества с наступательным отказом от труда.  

Для осуществления социальной революции является 

необходимым класс-катализатор социальных изменений, но он сможет 

выполнить свою миссию лишь в том случае, если он освободится от 

всех репрессивных преформаций. Радикальное превращение 
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социальной системы все еще зависит от того класса, который создает 

человеческий базис процесса производства. В развитых странах им 

является индустриальный класс. Изменения в составе этого класса и 

размер его интеграции в систему изменяют не потенциальную, а 

актуальную политическую роль рабочего класса [19, s.101]. Поскольку 

он «в себе», но не «для себя» (объективно, но не субъективно) является 

революционным классом, постольку его радикализация зависит от 

катализаторов, которые находятся вне его состава. Этим 

катализатором, согласно концепции неомарксизма является, прежде 

всего, средние слои интеллигенции, которые играют основную роль в 

процессе «пробуждения» интегрированного в систему большинства. 

Они «катализатор», «авангард», «детонатор», то есть силы 

концентрации оппозиции, они владеют относительной 

самостоятельностью как в идеологическом, так и в политическом 

планах. В неомарксизме это связано с новым пониманием 

«пролетариата», под которым имеются в виду социальные группы, 

которые не заинтересованные в увековечении системы отношений 

наѐмничества, а стремятся к ее трансформации. Согласно 

неомарксизму, «пролетариатом» является не какой-то определенный 

класс. Это общественное явление не сконцентрировано в одной 

социальной группе. Им являются как отдельные индивиды, так и 

разные общественные группы, сознание и деятельность которых, по 

выражению Э.Блоха, являются ―неодновременными‖ существующим 

антагонистичным отношениям, а воображение и мысль направлены в 

будущее: ―Ожидание, надежда, стремление к еще неосуществленной 

возможности, – это не только основная черта человеческого сознания, 

но и основное назначение внутри всей объективной 

действительности‖[6, s.5]. Эта направленность идет дальше 

«ревизионистского социал-демократического мелиоризма (стремления 

к незначительному совершенствованию), фантазии которого не 

способны к достижению того, чтобы представить себе появление 

нового иначе, чем через количественное накопление имеющегося»[9, 

s.49].  

Неомарксизм обращает внимание на то, что господство 

классовых сил внутри «развитого общества» при новых формах 

социального контроля теряет абсолютный политический характер. 

«Новый класс трудящихся» (по терминологии С.Малле, А.Горца), 

осознавая свое положение на производстве и в обществе, требует 

коренной перестройки общественных отношений, широкого участия в 

управлении производством, создания широкого общественного 

самоуправления [18;8]. Общественно-катализаторский класс 
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согласно неомарксизму, чтобы стать исторически движущим 

пролетариатом в изменяемых общественно-исторических условиях и, 

соответственно, изменяемых условиях своего социального бытия 

должен каждый раз заново осознавать свое «новое» бытие, то есть 

заново воспроизвести себя как «класс для себя», а тем самым и как 

«класс для других». Однако между изменением бытия класса и 

осознанием им этого изменения почти всегда имеет место временной 

промежуток – «разрыв», который господствующий, 

«стабилизационный» класс стремится в идеале увековечить, или, по 

меньшей мере, сохранить на длительное время, используя и средства 

экономико-политического, идеологического, массово-

коммуникационного давления и манипуляции. Согласно 

неомарксизму, социальная группа, класс, если он хочет находиться в 

центре общественной борьбы и быть выразителем интересов всего 

общества, должен поставить во главе своей борьбы не только 

собственные узкоэкономические цели, а проблемы всего общества, в 

частности: бюрократическое (и, особенно, технобюрократическое) 

господство, этатизм, манипуляция сознанием и поведением масс, 

эксплуатация, засилье массовой культуры, противоречия между 

злоупотреблением и разбазариванием производственных сил и всем 

тем, что создают современная наука, техника и труд, что все больше и 

больше превращается в общественную силу, в главный антагонизм [5, 

s.129]. 

С помощью неомарксистской социальной теории 

представляется возможным выделить группу проблем и вопросов, 

разработка и решение которых требуют ситуации надпартийного 

сотрудничества, ущемления узкогрупповых интересов ради всеобщего 

блага. Во-первых – это вопросы специфики политической структуры и 

культуры социалистической демократии: конкретные формы 

выборности, периодичности, обеспечивающих всеобъемлющую 

демократичность и подотчетность избранников; формы прямой 

демократии и контроля за профессиональным административным 

аппаратом, формы контроля над ним; варианты механизмов 

общественного обсуждения и принятия консенсуальных 

общественных решений. Во-вторых – модели развитой 

социалистической экономики в условиях полной демократии 

производителей и общенародного обсуждения и принятия 

альтернативных планов; формы частной и общественной 

собственности; роль рынка; взаимодействие между планированием, 

новыми потребностями и динамизмом рынка; модели механизма 

ценообразования; механизм для разрешения конфликтов между 
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центральными и региональными интересами; сочетание прав 

производителей и прав потребителей; приоритетные отрасли; формы 

передачи средств производства непосредственным производителям. В-

третьих – социально-культурные модели средств преодоления 

классового, национального и полового неравенства; конкретные 

изменения в системе образования; распределения труда; система 

профессиональной ориентации с целью полного раскрытия 

индивидуальности, склонностей и способностей каждого члена 

общества. Четвертая группа – это международные отношения между 

развивающимися неравномерно странами: вопросы отношений между 

производственными классами богатых и бедных стран; отношения 

между мировым крестьянством, мировым пролетариатом 

(совокупностью наѐмных работников мира) и мировой 

интеллигенцией; справедливое установление торговых контактов; 

паритетный экономический рост стран Юга и Севера; эффективный 

способ распределения средств и доходов; какие разновидности 

технологического обмена должны способствовать преодолению 

поляризации производительных сил; как достичь общего 

выравнивающего развития [21, s.237] 

Жизненная ценность понимается теперь не просто как 

реализация моральной общности в социальных отношениях, а как 

сочетание их с естественными условиями общественного бытия 

человека, что обеспечивает настоящую жизненную наполненность его 

общественного и морального достоинства. «Все мы рассматриваем 

человека как часть природы, как индивидуума и существо 

общественное. Как частица природы, он может существовать только в 

естественной среде и вместе с природой. Свою индивидуальность он 

проявляет только в общении с другими людьми» [Meyer,2008, s.7]. Это 

находит свое выражение в решении центрального для 

индустриального общества вопроса о роли этики разумного 

ограничения для выживания. Поскольку, «с позиций нелинейного 

анализа, – как отмечал И.В.Бойченко, – общество предстает как 

система не только сложная, но и дисипативная. То есть система, в 

которой, в отличии от систем консервативных, присущи качественные 

и необратимые изменения» [1, с.435]. Речь идет о таком осмысление 

человеческого бытия, которое позволит трансформировать 

ограничения узкоэгоистических стремлений в богатство 

жизнедеятельности, то есть достичь разумности степени деятельности, 

которая основывается на реалистичности и гуманности моральной 

ответственности. Такого рода проблематика не может быть 

разработана исключительно учеными, а только в диалоге между 
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ответственными членами гражданского общества, среди которых в 

этом случае не только ученые и политики, но и каждый человек в 

отдельности с его альтернативными подходами. Ответственность не 

замыкается ни на науке, ни в обществе, ни в профессиональной 

политике, но фундируется по взаимоотношениям, которые 

раскрываются при помощи общественных аргументаций. Социальное 

единство деятельности как плюралистической и ответственно 

значимой достигается на пути формирования концепции 

общественной жизни в процессе дискурса альтернативных точек 

зрения, повлекшего консенсус. Договорной, или консенсуальный 

характер трансформации ценностей в общезначимые общественные 

нормы создает необходимость предпосылок для углубления 

содержательности диалого-дискуссионной процедуры, в процессе 

которой осуществляется не только конкретизация общечеловеческих 

ценностей, но и укрепление межчеловеческого сотрудничества при 

формировании общественного будущего. Это позволяет поставить под 

сомнение и преодолеть устаревшие на сегодня нормы, которые несут 

очевидную опасность для основополагающих интересов человеческого 

рода, но и выдвинуть проблему обоснования новых норм. 

Ответственные общественнозначимые знания и ценности 

конструируются в дискурс-диалоге точек зрения общественных, 

политических групп, трансформируясь в конкретные нормы, 

регулирующие совместную жизнь и реализуют смысложизненные 

целеполагания. 

Субъектом социального познания и общественно-

политического дискурса является человек в конкретной ситуации, 

наделенный планетарной ответственностью, которая является 

имманентной его сознанию Ни владение собственностью, ни 

государственная принадлежность, ни социально-груповний статус не 

предоставляют привилегированного доступа к общественному 

дискурсу. Нормативная политика, которая стремится к широкой 

поддержке, не может рассчитывать на успех, если конкурирующим 

системам ценностей заранее отказано в участии в формировании 

консенсуса. Достижение практического действенного консенсуса 

является следствием общей ответственности и солидарности, 

предполагая демократизацию, вовлечение граждан в ответственность 

за соучастие в принятии решений. Общественная дискуссия и в 

неомарксизме как принцип социальной жизни также должна 

интегрировать в солидарное целое различные политические силы 

современного общества на основе ответственнозначимого 

толерантного баланса интересов, традиций, ценностей, придавая 
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особое значение реалистичности, гуманистичности идейных 

ориентаций. В основу общественного консенсуса концепция 

неомарксизма и современная социалистическая левая возлагают 

политико-онтологическую этику ответственности, положения которой 

разработаны с учетом ситуации современных обществ, обусловленной 

глобальной опасностью человечеству и человечности. С помощью 

принципа ответственности подвергаются критике идейные основы, 

практика буржуазных конкурентных межчеловеческих отношений, 

которым является имманентной индивидуалистическая 

безответственность, порождаемая безграничной погоней за прибылью. 

Понятие ответственности приобретает явный смысл только в том 

случае, когда в обществе создан механизм открытой общественной 

оценки.  
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Зінченко В.В. Онтологія соціальної тотальності глобалізовної сучасності в 

еволюції, трансформації і перспективах дискурсу марксизму  

Досліджується специфіка стратегій і процесів трансформацій суспільного 

розвитку, онтологічних, соціально-економічних і гносеологічних досліджень 

динаміки тенденцій самоврядування, моделей інституціоналізації в умовах 

глобалізації. 

Ключові слова: тотальність, соціальне пізнання, неомарксизм, глобалізація, 

лівий рух, соціальна онтологія, індустріальне суспільство, соціальна 

революція. 

 

Zinchenko V.V. Ontology of social totality globalized contemporaneity in the 

evolution, transformation and perspectives discourse of marxism 

We investigate the specificity of the strategies and processes of transformation of 

social development, ontological, social, economic and epistemological studies of the 

dynamics of trends self-models of institutionalization in the context of globalization. 

  

Key words: totality, social cognition, neomarxism, globalization, the leftist 

movement, social ontology, industrial society, the social revolution. 
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ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА:  

СОЦІАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ СТАТУС 

 ТА КОЛІЗІЇ  
 

 В статті розглядається інформаційна культура як 

фундаментальна реальність сучасного світу, яка визначає образ життя 

людини, формує культурні цінності, конституює соціальні відносини. 

Розкривається спрямованість інформаційної культури до універсалізації, 

аналізуються питання національного в цих тенденціях. 

Ключові слова: культура, інформаційна культура, масова культура, 

сенси людського буття, інформаційна нерівність. 

 

Загалом культура вважається мірою розвитку людського 

суспільства, способом людського буття у світі. Людське буття у світі, 

як влучно зазначив сучасний відомий грецький філософ Христос 

Яннарас [1], є моральною екзистенцією людини – «висотою людини». 

Втрата «висоти» людського буття – це є небуття людини, є 

антикультура. Якщо якийсь аспект буття набуває важливого значення і 

потребує всебічної рефлексії, тоді звертаються до його осмислення як 

культурного феномену. Так давно вже активно обмірковується 

політична культура, у ХХ-му ст. постало питання про екологічну 

культуру, наукову культуру. В статті буде звернена увага на 

інформаційну культуру – важливу складову сучасного життя. 

Поняття «інформаційна культура»: пошуки тлумачення 

«Всесвітня енциклопедія. Філософія ХХ ст.» [2] визначає 

культуру як систему надбіологічних програм людської діяльності, 

поведінки і спілкування що історично розвиваються і виступають 

умовою репродукції і зміни соціального життя в усіх його основних 

проявах. Культурні програми людської діяльності представлені 

різноманітним чином: знання, навики, норми, і ідеали, зразки 

діяльності і поведінки, вірування, цілі тощо. В своїй сукупності і 

динаміці вони формують соціальний досвід. В житті суспільства цей 

досвід виконує приблизно таку ж роль що і спадкова інформація (ДНК, 

РНК) в клітині чи організмі. Вони забезпечують відтворення 
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соціального життя, видів діяльності, характерних для певного типу 

суспільства. Сучасний український філософ С.Б.Кримський виокремив 

ще один істотний аспект культури, зокрема він зазначає, що культура 

виступає духовною альтернативою смерті, покликом до вічності та 

подоланням конечності. «Бути світильником, забезпечувати естафету 

поколінь, зустріч минулого з майбутнім, сприймати вогонь, а не попіл 

історії – така місія та функція культури» – підкреслює С.Б.Кримський 

[3, с. 510].  

Хоча існує численна кількість визначень такого поняття як 

культура, всі вони відображають ті чи ті суттєві аспекти і мають певне 

підґрунтя, але їх об‗єднує явний чи прихований акцент на 

інформаційній «природі» культури. Особливо яскраво це 

продемонстровано у визначенні, яке дає «Всесвітня енциклопедія. 

Філософія ХХ ст.» та С.Б.Кримський. І то недаремно, адже культура є 

фундаментальною складовою соціального світу будь-якого 

історичного періоду, а можливість передачі наступним поколінням 

забезпечується її інформаційною природою. Чи навпаки, інформаційна 

природа культури є запорукою спадковості соціального розвитку. 

Будь-які культурні надбання сприймаються як певна інформація, яку 

потрібно опанувати щоб жити в суспільстві. Коли ж сьогодні говорять 

про інформаційну культуру, то мають на увазі інформаційну систему 

сучасного світу (постіндустріального, інформаційного суспільства). 

«Інформаційна культура – це фундаментальний вимір життя 

постіндустріального суспільства» [4, с.9]. Зазвичай «під 

інформаційною культурою суспільства розуміється його здатність 

ефективно використовувати наявні в розпорядженні суспільства 

інформаційні ресурси і засоби інформаційних комунікацій, а також 

застосовувати для цієї мети передові досягнення засобів інформації і 

інформаційних технологій» [5, с.298].  

До основних чинників розвитку інформаційної культури 

сучасного суспільства належать: система освіти, яка визначає 

загальний рівень інтелектуального розвитку людей; інформаційна 

інфраструктура суспільства; рівень розвитку демократії, який визначає 

правові гарантії людей доступу до необхідної інформації; соціально-

економічний розвиток країни тощо. Таке розуміння інформаційної 

культури зосереджується на процесах передачі інформації в різних 

сферах життя суспільства – в соціально-економічній, освітянській, 

управлінській тощо. Це звичайно важливий аспект. Але є і інший, 

пов‗язаний з цивілізаційними процесами. 

Ми спостерігаємо кардинальні зміни інформаційного 

середовища мешкання людини. Усталені одвічні традиційні культурні 
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традиції, цивілізаційні норми змінюються на очах. Саме це дає 

підстави, вважає сучасний російський філософ Л.В.Скворцов, 

говорити про інформаційну культуру як про фундаментальну 

реальність бо вона визначає образ життя людини. Інформаційна 

культура синхронізує життя суспільств, індивідів, діяльність 

підприємств, колективів. Інформаційні зв‗язки в структурі суспільства 

утворюють нову якість життя. Інформаційна Галактика поєднує 

інформаційну культуру з кодами локальних цивілізацій, «виникає 

універсальний суб‗єкт – носій універсальної ентелехії» [4, с.191]. 

Одначе проблема в тім, що ця універсальність є еклектичним 

утворенням: вона єднає несумісне. Несумісність визначається 

історичною та ідеологічною традиціями, натомість, єдність – 

необхідністю життя та самореалізації в умовах постійної взаємодії. 

«Тісне» буття і виштовхує на поверхню між цивілізаційної взаємодії 

носіїв універсальної ентелехії. Це – не конкретний історично 

сформований суб‗єкт, як носій принципів сформованої цивілізації, а 

щось інше» [4, с.191-192]. Міркуючи далі Л.В.Скворцов приходить до 

висновку, що образ життя носія універсальної ентелехії частково 

універсальний, а частково локальний. І існує він як потенційна 

реальність, вимушений роздвоюватися в образі життя і вчинків. 

Найчастіше національна і регіональна культурна особливість набуває 

універсального статусу, коли вона починає відігравати роль 

фундаментального чинника науково-технічного розвитку. Цим 

пояснюється інтерес до вивчення досвіду передових в економічному та 

науково-технологічному плані країн та регіонів, останнє зумовлюється 

намаганням використати цей досвід. 

Щодо долі національних культур, то в умовах становлення 

«інформаційної Галактики», їхні архетипи культури витісняються 

масовою культурою. Феномен «масової культури» – монстр шоу-

бізнесу другої половини ХХ ст. приводить до того, що кожна 

особистість постає перед калейдоскопом можливих взірців образу 

життя, культурних цінностей, канонів які можна обирати, чи 

відкидати. Власне наявність зазначеної свободи вибору (нехай і 

подекуди примарної) відрізняє сучасну людину. Норми, канони, 

цінності не сприймаються як вічні, час перестає бути вічністю. Знання, 

яке традиційно мислилось як знання істини, сприймається як 

інформація, що може бути або істинною, або хибною і її буцімто 

можна сприймати, чи відкидати. Абсолютні істини, цінності 

втрачаються, бо, мовляв, «інформаційне поле всеїдне» (Л.В.Скворцов). 

Інформаційна культура ставить духовні здобутки минулого та 

сьогодення на один інформаційний рівень, те, що в традиційній 
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культурі освячувалось, в інформаційній є предметом вільного вибору. 

Сьогодення розуміється як час моди. Час моди визначає принципово 

іншу орієнтацію, цінності та ідеали постійно змінюються. Щоб бути в 

моді необхідно мислити ситуативно. Домінуючим стає одноденне 

цивілізаційне мислення. Повноцінність життя оцінюється за повнотою 

споживання. «Дух як загальний сенс випаровується; його змінює 

інформація, яка поступає на мільйони дисплеїв. Дух набув зовнішньої 

об‗єктивованої плюралістичної форми і разом з тим він помер… 

Духовна смерть людини стає реальністю. Але людина завжди в 

справах і не помічає смерті духу. Вона гониться за модою, за річчю, за 

посадою, за престижем і славою. Успіх погоні визначається повною 

внутрішньою розкутістю, яка сприймається як свобода. Людина 

втрачає себе, свою сутність. Вона знаходить в результаті свою 

внутрішню порожнечу» [4,с.202].  

Загальновизнаною є теза, що розвиток інформаційної індустрії 

відбувається паралельно з утвердженням «пост матеріалістичних» 

мотивацій особистості. Але ці «пост матеріалістичні» бажання, часто-

густо, вимагають значних матеріальних витрат. Скажімо бажання 

мандрувати, чи навіть спілкуватися, використовуючи засоби 

інформаційно-комунікаційних технологій, вимагають значних затрат 

на транспортну інфраструктуру та мережу інформаційно-

комунікаційних засобів. Сьогодні ми спостерігаємо процес 

становлення нового суспільства, члени якого прагнуть до 

самовираження особистості, суб‗єкт-суб‗єктних відношень та нових 

споживчих переваг. Інформація та знання перетворюються в 

універсальний стратегічний продукт, в виробництві пріоритет 

надається виробництву інформаційних благ, формуються нові типи 

соціальних зв‗язків, нове уявлення про якість життя. Як зазначає 

В.Речицький [6], вже на початку ХХ ст. митці навчилися створювати 

матеріально скромні зразки одягу, популярним став кубічний стиль 

живопису, нові фігури танцю, прийоми сценічної гри і музичні 

композиції, все те, що має здатність символічно збагачувати життя, 

робити його багатоманітним, і водночас не вражати помпезністю форм 

і коштовністю матеріалів. Велике значення мають інформаційна та 

творча свобода, можливість необмеженої комунікації, здатність 

розвивати уяву. Проте ці свободи часто-густо наштовхуються на 

супротив державно-владних, комерційних інституцій, окремих осіб, 

що проявляється в поширенні поняття «власності» на сферу ідеального 

– інформацію, знання – які традиційно сприймалися в якості 

суспільної власності. Як результат усього цього – виникнення 

технологічних, комерційних таємниць. Така ситуація могла виникнути 
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тоді, коли знання, інформація – стали вважатися, з одного боку, 

основою цілком реальної вартості, а з іншого – отримали змогу 

широкого поширення, особливо завдяки новітнім ІКТ. 

Сучасна техносфера стимулювала виникнення і більш 

спеціалізованих термінів щодо філософських рефлексій. Так, 

російський дослідник К.К.Колін вживає термін «електронна культура». 

«Електронна культура – нова область розвитку сучасної культури 

суспільства, яка формується на базі використання електронних засобів 

інформатики і пов‗язаних з ними інформаційних і комунікаційних 

технологій в усіх сферах людської життєдіяльності»[7, с.227]. В 

цитованій праці К.К.Колін доводить, що електронна культура це – 

новий феномен системного характеру, який знаменує принципово 

новий етап розвитку культури. Хоча спочатку термін електронна 

культура використовувався в зв‗язку з практикою представлення на 

електронних носіях інформації про об‗єкти культурного спадку 

(музейні колекції, пам‗ятки архітектури тощо), зараз це поняття 

отримало значно ширше тлумачення. Воно визначає інформаційну 

якість життя суспільства (К.К.Колін), тобто можливість задоволення 

інформаційних потреб членами суспільства, інформаційну безпеку чи, 

навпаки, інформаційну бідність, інформаційну нерівність. 

Не можна оминути увагою таке явище сучасного світу як 

«кіберкультура». Центральне питання кіберкультури – це 

взаємопроникнення тіла та техніки. Мак-Люен ще в 1969 писав про те, 

що з настанням кіберкультури «людина почне носити свій мозок поза 

черепом і нерви поза шкірою; нові технології породжують нову 

людину» [8,с.227]. Це прояв тенденції боротьби з усім природнім, 

намагання відкоригувати еволюцію. Австралійський художник 

Стеларк (Стеліос Аркадіу) відзначає: «Еволюція закінчується, коли 

техніка проникає в тіло. … Більше не варто розглядати тіло як 

вмістилище духовного чи соціального, а скоріше як структуру, яку 

можна контролювати і модифікувати. Не як суб‗єкт, а як об‗єкт – і не 

об‗єкт бажання, а об‗єкт для дизайну» [8,с.229]. 

 

Знаково-символічна складова інформаційної культури 

 

 В даному разі ми знову опиняємося перед проблемою, чим 

більше техніка (в нашому випадку інформаційно-комунікаційні 

технології) може дати людству, тим більше прихованих ризиків вона 

має. Однією з причин даного стану є символічна онтологія феноменів 

культури, з одного боку, і символічний характер функціонування 

культурних цінностей в інформаційно-комунікаційних технологіях. 
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Символічний характер дає можливість безлічі інтерпретацій, існування 

різних тлумачень, а отже, амбівалентного використання елементів 

інформаційної культури. Тобто однією з провідних є проблема 

розуміння, як складна герменевтична процедура тлумачення сенсів, і 

далі прогнозування можливих наслідків.  

Звичайно, кожна культурна епоха має свої символічні 

цінності, здійснює свій власний процес символізації. Творити символи 

(так само як ідеали, цінності, загалом культуру) – це людська 

здатність. «Більшість культурних форм є одночасно сукупністю 

символічних форм. Наприклад, музику, приготування їжі, садівництво, 

бридж, релігію, футбол, бейсбол і політику прийнято вважати 

символічними системи, які живуть за автономними, хоча і не 

індивідуалізованими законами і правилами. Символічними системами 

є також концептуальні і емоційні мови, наприклад, мова наукова і 

логічна разом з мовою поетичної уяви. Загалом, хоча людський розум 

не є адекватним поняттям для позначення всього багатоманіття 

символічних форм, Е.Касірер наполягав на тому, щоб визначати 

людину не як animal rationale, а як animal symbolicum», адже в 

«символічній функції» проявляється сутність свідомості людини, 

здатність до абстрактного мислення[9.с.35]. Особливість сучасності, в 

тому, що символізація в знаннєвих практиках, інформаційних 

технологіях носить безпосередній характер. Йдеться не лише про те, 

що знання, інформація представляються в символічній форми і мають 

цінність, носять евристичний характер саме завдяки здатності 

символів змінювати сенси, формувати нові метафори, по новому 

бачити фізичну дійсність. Але й про те, що сьогодні операції проведені 

з символами в інформаційному просторі (банківські операції, 

сенсаційні повідомлення тощо) мають велетенський резонанс в 

реальному світі. Всі знають, зауважує Речицький що, не існує ніяких 

обмежень швидкості в просторі суб‗єктивності. В символічній 

реальності ми можемо дозволити собі ігнорувати лінійність часу, 

період піврозпаду, інерцію, гравітацію [6,с.60]. Слід визнати, пише 

далі Речицький, що в наш час процес символізації став насправді 

всюдисущим. «Сьогодні, – пише Ж.Бодріяр, вся система схильна до не 

детермінованості, будь-яка реальність поглинається гіперреальністю 

коду та симуляцій. Саме принцип симуляцій керує нами сьогодні 

замість минулого принципу реальності. Цільові установки зникли, 

тепер нас породжують моделі»[10, с.176]. Фізичний аспект речей 

сьогодні трактується як матеріальний ресурс уяви, фантазії – різновид 

формування віртуальної реальності. Тому проблема інформаційної 

культури стає дедалі гострішою. 
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Інформаційна культура: соціально-практичні проблеми 

 

Не варто вважати, що життя в світі інформаційної реальності 

не має історичних аналогів. Ганс Блюменберг в праці «Світ як книга» 

подає надто драматичну ситуацію. «Книги та дійсність давно 

ворогують між собою». Написаний текст проникає на місце дійсності; 

його функція полягає в тому, аби, зарубрикувавши та зафіксувавши цю 

дійсність, зробити її зайвою. Записана і нарешті надрукована традиція 

щоразу послаблює автентичність досвіду. Книжному світові властива 

якась пиха, зумовлена хоча б кількістю написаних текстів. Уже через 

певний час існування писемної культури їх кількість вражає: мовляв, у 

книгах мусить бути все, і тому безглуздо у нашому надто короткому 

житті ще раз вдивлятися в реальність і пізнавати те, що вже стало 

набутком нашого життя. 

Потужність цього враження визначає силу зворотної реакції. 

Можна відразу завважити той порох, що ці книги вкриває. Вони старі, 

вкриті цвіллю, пахнуть гниллю, їх списано одна з одної, адже вони 

позбавили людей насолоди шукати знання поза ними. Повітря в 

бібліотеці задушливе; нудьга невіддільна від дихання в їхніх залах, від 

проведеного в них життя. Книги роблять людей короткозорими та 

безвільними; вони заміняють те, що замінити неможливо. Так, із 

задушливого повітря, напівтемряви, гнилі та короткозорості, із покори 

сурогатним функціям текстів постає світ книг як світ неприродності. І 

проти неприродності завжди скеровують молоді сили, аж доки 

природа знову не опиниться в книгах – цього разу їхніх 

книгах»[11,с.33]. Дана цитата велика за розміром, але вона наведена 

повністю, адже сьогодні є тенденція протиставлення «світу письмової 

культури» як безумовного позитивного, «світу цифровому», який має 

«безліч темних закутків», але, мабуть тут діє тенденція підозрілого 

ставлення до нового. Загалом ці процеси мають багато спільного. 

Вражає подібність міркування стосовно завдання недалекого 

майбутнього: перевести всю існуючу інформацію в цифрову форму. 

Наприклад, В.А.Кутирьов в творі з досить красномовною назвою 

«Культура та технологія: боротьба світів» пише: «Вершиною 

зверхності штучного стала поява комп‗ютерної реальності, субстанція 

якої не речі, а відношення... інформація перестала бути «інформацією 

про», тобто відображенням, свідченням про щось. Вона перетворилась 

в самостійну сутність, поряд з речовиною та енергією. Іноді її ставлять 

поряд чи прямо на місце матерії. В віртуально-комп‗ютерному світі 

вона справді є «матерією». ...Інформація і техніка з засобів діяльності 
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людини перетворюються в середовище її існування. Вони 

«битійствують»[12, с.46].  

Але «битійствують» поряд чи замість людини? Це питання 

непокоїть сучасних мислителів. П.Козловскі звертає увагу на те, що 

оскільки комп‗ютери можуть виконувати певні інтелектуальні 

операції, вони в сприйнятті людини постають як розумні машини і 

спокушують своїх користувачів в діалозі з ними і з іншими машинами 

також виконувати роль розумних машин. «Якщо людина починає 

сприймати себе як розумну машину, це неминуче породжує проблеми 

в тих сферах, де конфлікти між людьми та труднощі не можуть бути 

розв‗язані за технічним зразком: в міжособистісній сфері існування і в 

усіх пограничних ситуаціях... Випадковість і екзистенційні, 

життєвоважливі рішення не піддаються технічному розв‗язку. Тому 

технічне мислення прагне звільнити свій світ від феноменів такого 

типу. Уникнути випадковостей долі шляхом технічного підкорення 

оточуючого світу не вдається, так як світ нескінченний (техніка не 

встигає за випадковістю) і за спиною технічного розв‗язку випадок та 

доля знову беруть верх.... Технічне мислення з його розрахунком 

оптимальних величин досягнення мети і параметрів оточуючого 

середовища робить неможливим екзистенційне рішення. Чисто 

теоретичний розрахунок, находження розв‗язку за зразком 

комп‗ютера, повинен звільнити одиничне від складності життєво 

важливого рішення і від всіх обов‗язків. Неповнота даних тут знову 

призводить до прояву випадкових елементів і водночас опускається 

етичний компонент волі (яка прагне до правильного рішення), 

відповідальності і обмірковування життєво важливого вибору»[13, 

с.60-61]. 

Цікаві міркування знаходимо в праці В.Савчука «Топологічна 

рефлексія». Він розглядає медіа чи медіареальність – як середовище, 

посередник який об‗єднує людей, і засоби комунікації (друкарський 

верстат, друкарська машинка, грамофон, кіно тощо), які навпаки, 

роз‗єднують, при цьому вони виконують різну функцію і спрямовані 

на різний результат. «Оскільки, – пише В.Савчук, – засоби комунікації 

розділяють близьких людей, а медіа єднають далеких, то результат їх 

дії протилежний. Медіа розкриваються і набувають сили всередині нас 

… стираючи відмінності «високого» і «низького», затягуючи в 

середину, а краще в середовище медіа комунікації, в якому немає 

місця для індивідуальних відмінностей, особливостей, індивідуальної 

мови. Масові комунікації нічого так не очікують, як сенсації 

екстраординарної події, але, тиражуючи її, вони створюють 

уніфіковане масове суспільство, яке не виносить відмінностей, 
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оригінальності, тонкого смаку. Масмедіа, чи ринок суспільної думки, 

допускає строго дозовані версії оригінальності» [14,с.389-390]. Далі 

автор уточнює думку: «Масмедійне тіло складається із комунікантів – 

але, що ближче до істини, – воно використовує комунікантів в ту саму 

мить, коли останній думає, що використовує засоби комунікації. 

Комунікант безликий, транслюючи пануючий дискурс, – він умова 

його виробництва, існування і поширення» [14,с.394-395]. 

Насамкінець, робиться висновок, – поняття медіа реальності свідчить, 

що медіа, повідомлення і реальність – одне й те саме.  

Виникає проблема складності, про яку пишуть Е.Тоффлер та 

Х.Тоффлер: комп‗ютерні програми «переступили поріг доступності 

розуміння. Майже неможливо розібратися в програмі, якщо вона 

складається з більш як кілька сотень рядків кодів, а сьогодні софт 

десктопа складається з мільйонів рядків. Відома система «Віндоуз» 

«Майкрософта» складається з 50 мільйонів рядків коду, а «Віста», 

інший продукт цієї програми, ще більше»[15, с.328]. Світ стає 

складнішим, дисципліни, що його вивчають, диференціюються і 

водночас інтегруються, але щоб зрозуміти світ як цілісність не 

вистачить лише гігантського супер-мозку комп‗ютера, потрібне 

людське мислення, яке здатне мислити нелінійно, варіативно, 

проектувати можливі варіанти, використовуючи при цьому весь досвід 

культури. 

Отже, хоча інформаційна реальність завжди була медіумом 

соціокультурного простору, сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології надали їй нового поштовху для розвитку. Соціально-

культурні процеси мають шанс набути характеру глобальних в плані 

територіального поширення, але поки що вони територіально 

локалізовані в межах країн з розвиненою економікою, а щодо інших 

говорять, що вони потерпають від «інформаційної нерівності», або, що 

в сучасному світі відбувається т.з. «інформаційна диверсифікація».  

Звичайно, інформаційна культура дає реальну можливість 

подолання інформаційної нерівності на всіх рівнях: особистісному, 

державному, лінгвістичному тощо. Проте, з одного боку, виникає 

занепокоєння стосовно долі мов, культур т.з. «малих народів», адже в 

інформаційному просторі домінування кількох мов є незаперечним 

фактом. З іншого боку, наростає занепокоєння, що ця можливість 

ніколи не реалізується. Навпаки, відбувається прискорене посилення 

т.з. «інформаційної нерівності», «цифрової стратифікації». В 

літературі зустрічаємо вражаючі цифри: дві третини людства не 

зробили в своєму житті жодного телефонного дзвінка. 800000 селищ 

світу (біля 30%) не мають ні телефону, ні Інтернету, ні будь-якого 
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іншого сучасного зв‗язку [16, с.58-59]. Окрім того виникає проблема 

доступності, відкритості інформації та знань. «Вільна циркуляція 

наукових відкриттів знаходиться під критичним вогнем і бізнесу, і 

урядів. Все більша кількість наукових досліджень або фінансується, 

або здійснюється корпораціями, які заради комерційної мети 

намагаються запатентувати відкриття чи надати їм статус секретності. 

Водночас уряди, реагуючи на реальну небезпеку тероризму, 

вимагають, щоб все більше відкриттів зберігалось в таємниці – з 

метою безпеки» [15,с.201]. Також тривогу викликають вимоги 

заборони досліджень в певних наукових галузях у зв‗язку з 

потенційною небезпекою наслідків їх використання, або можливим 

неконтрольованим сценарієм розвитку подій в лабораторії. Хоча, як 

справедливо зазначають вчені, заборони ризиковані самі по собі, з 

одного боку, їх можна обійти і працювати неконтрольовано, а з 

іншого, крайні міри можуть паралізувати науку і наукоємну економіку 

також. Тобто соціальне положення, освітній рівень, географічне 

положення, мова, навіть вік та стать, а також державні та комерційні 

інтереси впливають на можливість вільного орієнтування в 

інформаційній реальності, отримання та передачі інформації.  

Зрозуміти особливість сучасного світу неможливо не 

розкривши принципи розповсюдження знання, інформації в 

суспільстві, а також особливостей інформаційної культури. Проблема 

вивчення особливостей інформаційної культури зводиться до аналізу 

тих способів, якими знання, інформація конституюють соціальні 

відносини, формують культурні цінності. А відтак, інформаційна 

культура мусить бути навантажена сенсами, цінностями людського 

буття. Інформаційна культура набуває ширшого сенсу, не слід її 

розуміти суто як можливість ефективного технологічного 

функціонування відповідних технологій. Інформаційна культура, її 

розвиток чи стагнація істотно впливають на культуру загалом, 

визначають можливі шляхи буття людства. 
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Рыжко Л.В. Информационная культура: социально-практический статус 

и коллизии 

В статье рассматривается информационная культура как фундаментальная 

реальность современного мира, которая определяет образ жизни человека, 

формирует культурные ценности, конституирует социальные отношения. 

Рассматривается нацеленность информационной культуры к 

универсализации, анализируются вопросы национального в этих тенденциях. 

Ключевые слова: культура, информационная культура, массовая культура, 

идеалы человеческого бытия, информационное неравенство. 

 

Ryzhko L.V. Information Culture: social status and practical conflicts 

The article is devoted to consideration of information culture as a fundamental 

reality of the modern world, which determines the way of people`s life, forms the 

cultural values that constitute a social relationship. Considered the focus of 
information culture for universalization, analyzes the issues in these national trends. 
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ВЧЕННЯ ПРО СУСПІЛЬСТВО Й 

ДЕРЖАВУ У ФІЛОСОФІЇ ДАВНЬОГО 

КИТАЮ  
 
Розглядаються філософські позиції конфуціанства, школи легістів 

та моїстів щодо розбудови та функціонування держави як такі, що засновані 

на докорінно відмінних засадах. Аналізується вчення Конфуція, Шан Яна та 

Мо-цзи про основи розбудови держави та соціальну сутність людини. 

 

Ключові слова: суспільство, держава, небесний мандат (тянь мін), 

гуманність (жень), закон (фа), всезагальна любов (цзянь ай), природа людини. 

 

Понад дві тисячі років китайські філософські вчення створені 

за часів занепаду чжоуської династії впливали на суспільний розвиток 

самого Китаю та оточуючих країн. Навіть ХХ сторіччя стало свідком 

гострої політичної полеміки між прихильниками конфуціанської, 

легістської та моїстської ідеологій при формуванні державного 

світогляду червоного Китаю. До появи ж останнього Китай був 

відверто конфуціанським.  Тому й не дивно, що давньокитайська 

філософія (зокрема конфуціанство, легізм та моїзм), вже досить довгий 

час є предметом дослідження багатьох (на жаль, переважно не 

українських) дослідників. Серед них слід згадати В.М. Алексєєва, Л.І. 

Думана, П.С. Попова, В.С. Колоколова, Л.С. Переломова, Б. Ван 

Ордена, А. Грехема, Н.І. Конрада, Х.Г. Кріла, Р.Б. Ріфтіна, М.Л. 

Титаренка, В.Ф. Феоктистова, В.М. Штейна. Але, звісно, залишилось 

багато різних аспектів цих учень, котрі й досі вимагають особливої 

уваги дослідника. Зокрема, й виконана нами розвідка. 

Філософія давнього Китаю пропонує нам напрочуд цікавий і 

подекуди несподіваний погляд на проблеми існування соціуму, 

політичного буття людини, її місця у всесвіті. Її напрямки намагались 



ІІІ.Ціле, множинне і тотальне в історії                

 197 

                                                                         

охопити всі можливі варіанти й аспекти людського існування. 

Причому саме людського, бо ще й тоді китайців відрізняв надзвичайно 

прагматичний підхід до знань – вони вважали, що мислителі повинні 

досліджувати в першу чергу людину, всі аспекти її існування, бо 

пізнання всесвіту на той час було фактично недосяжним для 

мислителів. Тому вся онтологія Китаю надзвичайно стисла, лаконічна. 

«Туманне й неясне» даосизму виступає чудовим прикладом 

сприйняття оточуючого світу для китайських мислителів того часу. 

Тому саме людина, людське, соціум й ставали основним об‘єктом 

філософських вчень. 

Ще однією характерною особливістю давньокитайської 

філософії є той момент, що вона ніколи не існувала і не прагнула 

існувати сама заради себе – «штука для штуки». З самого початку це 

був практичний пошук адекватних моделей існування людини і 

соціуму у світі. Тому й не дивно, що школи, представники яких 

активно сперечались і зневажали позиції опонентів, не відкидали їх 

ідеї, а переробляли, адаптували та приєднували до свого вчення. Саме 

це й дозволило не тільки утворити феномен загальнокитайських учень 

(позбавлених рис вузькофілософських шкіл), а й створило умови 

активного його існування до нашого часу протягом кількох тисячоліть. 

Як вже зазначалось, всі аспекти філософії давнього Китаю 

були пов‘язані насамперед з проблемами буття людини. Світ, який 

розглядався як людський (ареал існування суспільства) або суто 

природний (макросвіт), як це не парадоксально, мав переважно 

вторинне значення при розгляді будь-яких філософських проблем. 

Окрім того, майже завжди навіть його виникнення та існування прямо 

залежали від людини чи людського. Досить згадати два з трьох 

найдавніших китайських міфи, котрі стосуються утворення світу (міфи 

про Пань Гу та Хун Дуня). Подібну «залежність» креаційних міфів від 

людини можна пояснити першопочатковим визнанням людини як 

однієї з космічних сил. Адже саме людина разом з Небом і Землею 

утворюють вселенську тріаду в китайському світогляді. Більше того, в 

подальшому існуванні світу людина подекуди продовжує відігравати 

чільну роль. При цьому мається на увазі не тільки людське 

суспільство, що докорінно змінює природне середовище. В 

китайському суспільному світогляді окремий індивід може мати 

безпосередній вселенський вплив на світ і природні явища, хоча для 

цього йому потрібно було бути імператором – Сином Неба (тобто, 

отримати «мандат на правління» від самого Неба). 

Концепція небесного мандату (тянь мін) виникає за життя 

перших двох поколінь правителів династії Чжоу. Її творцями різні 
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дослідники вважають або Вень Вана (засновника династії), або ж Чжоу 

Гуна – одного з найвидатніших міністрів за всю історію Китаю, 

політика і мислителя, котрий зумів зупинити процес дестабілізації 

новонародженої династії. Центральним божеством чжоусців якраз і 

було Небо, тоді як династія Шан розглядала в якості основного 

божества Ді, або ж Шан Ді (легендарного першопредка). 

Учення про Небесний мандат було створене чжоуськими 

правителями задля упокорення жителів Шан (населення попередньої 

династії), котрі сприймали чжоусців як зовнішніх загарбників і 

чужинців. Перейнявши без особливих змін соціальні норми й систему 

законів розвиненіших попередників і сусідів, варвари-чжоусці 

(надзвичайно помірковані й розумні) зробили лише кілька, але 

суттєвих змін. Однією з них і було впровадження концепції Небесного 

мандату. Це дозволило не тільки примирити жителів Шан з їх долею, 

але й легітимізувати процес утворення нової династії та заміни нею 

попередньої. 

Конфуцій запозичує концепцію Небесного мандату від 

перших правителів Чжоу разом з деякими іншими елементами свого 

вчення. І з часом саме конфуціанство стає правонаступником Чжоу в 

сприйнятті концепції Небесного мандату. У висловах Конфуція вчення 

про Небо і його волю має радше прихований характер. Загалом, таких 

висловів доволі небагато. Але в працях його послідовників і 

коментаторів учення про Небесний мандат і веління Неба займають 

уже відверто центральне місце. Річ у тім, що Конфуцій відомий, 

насамперед, як упорядник і коментатор більшості класичних канонів 

Давнього Китаю, таких, наприклад, як «Книга пісень», «Книга Історії» 

та «Книга змін». А як автор він принципово зробив не так багато. 

Вчені й зараз сперечаються: праця «Чунь цю» належить саме йому чи 

ні. Пам‘ятаймо, – головне для нього, – передати, а не створити. Саме 

тому в усіх канонах, оброблених Конфуцієм, якраз і простежується 

розуміння Неба як вищої сили, котра безмовно керує світом. 

Більше того, фрагмент «Лунь Юя» (праці, в якій збереглися 

вислови самого Конфуція та його найближчих учнів) «Учитель сказав: 

«Хіба Небо говорить?» призвів до витлумачення подальшим 

конфуціанством поняття «мін» (наказ, веління, напередвизначеність, 

доля) як сакрального припису, що стосується життя та долі кожної 

людини. 

Конфуцій загалом надзвичайно пильно ставився до речей, 

пов‘язаних з храмовим ритуалом і сакральною поштивістю. Мовчазне 

веління Неба передбачало відсутність зайвих просторікувань щодо 
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цього. Мовчало Небо, мовчав і Конфуцій. Проте учні й послідовники 

Конфуція вже не обмежували себе у висловах і припущеннях. 

Таким чином, китайці протягом майже трьох тисячоліть 

вважали, що саме від поведінки імператора залежить стан і людського 

і природного світів. А цю тезу, поширену в загальнокитайському 

світогляді, деякі давньокитайські вчення (зокрема, даосизм) 

застосували до існування й кожного людського індивіда. Так в трактаті 

«Дао Де Цін» згадується: «Заспокой сам себе і Піднебесна набуде 

спокою». 

З одного боку, Конфуцій і його учні справді розглядали 

проблеми розбудови та існування держави та соціуму через 

витлумачення Волі Неба, з іншого ж – надзвичайно важливими для 

них поставали проблеми адекватного управління. У цьому ракурсі 

розгляду питання про буття держави і соціуму висвітлюється зовсім 

інакше. «Конфуцій, – зазначали В.Г. Буров і М.Л. Титаренко, – ставив 

перед собою подвійну мету: 

1) впорядкувати родинні стосунки поміж самої родової знаті, 

впорядкувати її взаємні відносини, об‘єднати родову рабовласницьку 

аристократію перед лицем загрози втрати влади, що над нею нависла, 

та захоплення її (тобто влади. – О.Б.) «нижчими» людьми – новими 

землевласниками, крамарями та селянами; 

2) обґрунтувати ідеологічно привілейоване становище родової 

знаті, показати її «право» на знатність і панування, згладити 

невдоволення низів пануванням родової аристократії» [1, 35]. 

Розв‘язання першого завдання Конфуцій пов‘язував, по-

перше, із неухильним дотриманням ритуалів, причому – саме і тільки 

місцевих, уникаючи залучення до влади нерідних, чужих людей, 

оскільки таке залучення неминуче призводить до послаблення 

керівного значення родової аристократії. Однак чи не такого самого 

великого значення у справі забезпечення належного соціального 

статусу кревнородинних відносин Конфуцій надавав, по-друге, 

вшануванню духів предків. Природна зумовленість того чи того 

соціального устрою, насамперед – поділу суспільства на нижчих і 

вищих, виявляється, по-третє, за Конфуцієм (і це теж фіксують В.Г. 

Буров і М.Л. Титаренко) у тому, що означені устрій і поділ 

розглядаються як вияв волі Неба. 

І навпаки, для того, щоб розв‘язати друге завдання, Конфуцій, 

що знову ж таки переконливо демонструють В.Г. Буров і М.Л. 

Титаренко, вже не лише обґрунтовує, а й використовує тезу про те, що 

аристократична знать самим Небом поставлена керувати країною й 

народом. 
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Конфуцій, як і всі його сучасники, безперечно визнавав 

існування Волі Неба і її впливу на життя людини, але, в своєму вченні 

не приділяв цій проблемі такої значної уваги, якої їй надає 

ортодоксальне конфуціанство. Адже сам мислитель зосереджує думку 

переважно на земних справах і, передусім, – на питаннях 

впорядкованості у відносинах між людьми в Піднебесній. Звідси – 

його теорія «виправлення імен», тобто встановлення відповідності між 

іменем та дійсністю – «син повинен бути сином, батько – батьком, 

підлеглий – підлеглим і правитель – правителем». Мабуть, якраз 

внаслідок цього основоположні поняття Конфуцієвого вчення 

чималою мірою стосуються різних аспектів саме такого 

впорядкування. Мислитель вживає досить багато категорій, надаючи, 

проте, особливої уваги двом з них: гуманності (жень) та ритуалу (лі). 

Гуманність, за вчителем Куном, полягає в тому, щоб «стримувати себе 

та дотримуватися ритуалу». Філософ вважав, що перейняв систему 

ритуалів перейнята ним від Чжоу, а Чжоу – від Шан та Ся, а ті – від 

трьох перших досконаломудрих державців – Яо, Шуня та Юя. З часів 

правління останніх лише деякі володарі тією чи іншою мірою 

втілювали ідеал правителя, звідси – його схиляння перед давниною. 

Жень, гуманність є тим, що відрізняє цзюнь цзи від «малої людини» 

(сяо женя). Жень, за Конфуцієм, – це любов до людей і, передусім, – 

членів своєї сім‘ї та роду. Для державно налаштованого Конфуція 

однією з найважливіших складових жень є «сяо» – синівська 

шанобливість або ж «шанобливість менших братів до батьків та 

старших братів», адже «серед шанобливих до батьків мало тих, хто 

виступає проти володаря». Коли принципу сяо дотримується весь 

народ, він стає відданим (чжун) – тобто вірним і покірним володарю. 

Чжун створює умови для встановлення в Піднебесній справедливості, 

яка, за Конфуцієм, полягає, зокрема, у тому, що влада неподільно має 

належати Синові Неба, а не бути в руках сановників. 

Третьою основною категорією, що лежить у основі поняття 

«жень», є, у контексті вчення давньокитайського мислителя та його 

послідовників, категорія «шу» – прощення. Вона полягає в тому, щоб 

«щедро обдаровувати людей та допомагати їм». Мудрець гадав, що 

саме милостивість та великодушність привертають до володаря народ і 

роблять його слухняним. 

Нарешті, філософ був переконаний, що бути гуманним 

неможливо без знань (чжи), навіть маючи такі якості, як несхитність, 

чесність та некорисливість. 

Учення Конфуція мало величезний вплив на всі сфери життя 

китайського суспільства протягом тисячоліть його існування. 
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Зрозуміло, що метаморфози, які відбувалися з суспільством, неминуче 

призводили, відповідно, до зростання, чи, навпаки, зменшення 

означеного впливу на певних відтинках історії Китаю. В епоху Цінь 

(221-207 до н.е.) учення Конфуція, наприклад, було навіть заборонено, 

але вже за династії Хань (3 ст. до н.е. – 3 ст.н.е.) конфуціанство 

набрало статусу офіційної ідеології Китаю, який зберегло до початку 

ХХ століття. За ходом історичного поступу китайського суспільства 

Конфуція поступово було прирівнено до «досконаломудрих» 

правителів давнини, він став об‘єктом поклоніння, яке має елементи 

релігійного культу. 

На відміну від конфуціанства вчення легізму стверджує 

первинну значущість закону і розгортається навколо трьох основних 

моментів: війни, землеробства та послаблення родової аристократії. 

Школа законників має чи не найглибше коріння в історії 

філософської думки Китаю, адже центральною її ідеєю є правління 

монарха на основі саме законів, а не чогось іншого, наприклад 

ритуалу. Основоположником легізму слід, мабуть, вважати Шан Яна, 

хоча й перед ним було кілька давньокитайських мислителів, котрі 

наголошували на значенні саме закону (фа) для впорядкування 

держави. Серед них слід відзначити Лі Куя, У Ці, Шень Дао та Шень 

Бу-хая. Всі ці мислителі так чи інакше виходили в своїх ученнях з 

концепції правління на основі закону, але традиційно саме Шан Ян 

вважається першим фундаментальним представником школи 

законників. Адже вчення його попередників були або занадто 

еклектичними, або ж представлені тільки тезово, бо лишились лише в 

згадках інших філософів. 

Саме Шан Ян розгортає усе вчення навколо трьох основних 

моментів: війни, землеробства та послаблення родової аристократії. 

Саме у втіленні ідей, пов‘язаних з цими трьома моментами, й убачив 

мислитель єдину можливість зміцнення влади монарха. Війна та 

землеробство виступають у нього тими чинниками, які, по-перше, 

сприяють стабілізації суспільства: «Держава може досягнути спокою 

завдяки землеробству й війні, та й правителя також будуть поважати 

завдяки землеробству й війні» [3, 121]. Тому вони фактично є 

найпочеснішими заняттями в Піднебесній. По-друге, війна й 

землеробство виступають тими сферами, що можуть породити 

прошарок нової аристократії, нових державних діячів, на яких володар 

може опертися в боротьбі з усталеними аристократичними родами. 

Землеробство, за Шан Яном, це – основа економіки. Так, у третьому 

розділі трактату «Книга правителя області Шан» читаємо: 

«Досконаломудрий знає, що становить сутність гарного управління 
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державою, тому він примушує людей знову звернути всі свої помисли 

до землеробства». Правитель повинен вжити низку конкретних заходів 

для підтримки землеробства, серед них слід зазначити такі: а) 

створення гнучкої податкової системи, залежної від якості урожаю, 

проведення всезагального подвірного перепису, що давали змогу 

припинити зубожіння та втечу землеробів зі своїх володінь; б) 

освоєння пустуючих, цілинних земель, що сприяло створенню нового 

прошарку земельних власників, котрі були залежними тільки від 

монаршого двору; в) запрошення в країну безземельних общинників з 

довколишніх царств. Ці заходи повинні були мати не одноразовий, а 

саме повсякчасний характер. 

Землеробство, в свою чергу, створює умови для ведення війн, 

які, на думку мислителя, є тим фактором, котрий мобілізує і 

оздоровлює економіку країни. «Якщо країна бідна й водночас 

спрямовує свої зусилля на війну, то отрута виявляється в країні 

супротивника, в цій же країні не буде шести бліх, і вона, безперечно, 

стане могутньою. Якщо ж країна багата, але ні з ким не воює, то 

отрута з‘являється саме в цій країні, в ній народжується шість бліх, й 

країна, звичайно, слабне» [3, 121]. Говорячи про шість бліх, Шан Ян 

мав на увазі шість паразитів, котрих породжує «застій» в економіці за 

відсутності в ній якоїсь однієї центральної ідеї, оперуючи якою 

володар підпорядковує собі помисли всіх своїх підданих. А такою 

ідеєю Шан Ян вважав саме війну. Тому й не дивно, що ідеальною 

державою він вважає таку, всередині якої народ спрямований на 

землеробство, а назовні міркує тільки про війну. Окрім цього, як було 

показано вище, землеробство й війна були тими двома сферами, які 

мали, за Шан Яном, продукувати новий прошарок державних діячів і 

чиновництва. Так він писав у розділі «Нагороди й покарання»: «Шлях 

до заможності й знатності має проходити тільки через ворота війни…» 

[3, 122]. Що ж до землеробства, то Шан Ян пропонував організувати 

його так, щоб заможні общинники-землероби самі могли б придбати 

собі посаду чиновника чи ранг знатності за певний кошт. Отже, якби 

йому цілком вдалися ці реформи, то й опісля смерті Сяо Гуна він зміг 

би спертися на цей прошарок нових аристократів. Але, через 

передчасну смерть Шан Яну не пощастило здійснити реформи повною 

мірою. 

Неважко помітити, що практично всі його реформи були 

спрямовані проти усталених аристократичних родів, і в цьому його 

вчення цілком відповідає загальному руслу легістської філософії. Це 

стосується і спроби створити нову систему призначення на посади 

державних чиновників людей, які не належали до аристократичних 
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родів. Адже, за легістами, єдиною людиною, котра може претендувати 

на реальну владу в державі, має бути саме монарх. А насправді, як 

можна пересвідчитися з багатьох джерел тогочасного Китаю, ситуація 

була якраз протилежною: наприклад, в рідному царстві Конфуція, як 

свідчить ―Лунь юй‖, представники ―старших‖ родів проводили такі 

церемонії, котрі дозволялися лише правителю. Це, зрештою, 

призводило до усунення правлячого царського роду. І тоді, як сам 

Конфуцій намагався виправити це становище за допомогою ритуалу, 

«виправлення імен» та впровадження «гуманності» (жень), то легісти і, 

зокрема, Шан Ян, вбачали вихід у встановленні жорсткої системи 

законів, котрі б обмежували всесилля заможних родів. Закони Шан 

Яна були єдиними й обов‘язковими для всіх – від простого народу до 

аристократів. Лише одна людина перебувала за межами закону – сам 

правитель, котрий, навіть порушивши закон, не підлягав, на думку 

Шан Яна, будь-якому покаранню. Хоча розумний правитель 

―ставиться бережно до законів і установ, не прислухається до 

міркувань, котрі суперечать закону; він не схвалює дії, котрі 

суперечать закону, й сам не чинить дій, що суперечать закону» [3, 

117]. Навіть будь-яка критика вчинків правителя була заборонена Шан 

Яном. 

Створення таких жорстких законів мало було забезпечити 

новий міцний зв‘язок між володарем та підданими з простого народу, 

членами громади. Доходило навіть до того, що, за законами Шан Яна, 

будь-який з членів громади міг поскаржитися на аристократа 

верховному законнику, якщо вбачав у діях заможного лиходія якусь 

несправедливість щодо громади. Отже, нові закони повинні були на 

місце старої аристократії поставити державних чиновників, людей 

абсолютно нових. А оскільки це могло призвести до утворення 

величезної бюрократичної машини, яка теж могла б, зрештою, 

загрожувати безпеці правителя, Шан Ян запропонував такий захід. 

Чиновники повинні були б повсякчасно стежити один за одним й 

доносити про дії своїх колег безпосередньо володарю. Доноситель 

завжди мав отримувати винагороду. «Незалежно від того, чи був той, 

хто сповістив, людиною знатною чи простою, він повністю успадковує 

посаду, ранг знатності, поля й платню того старшого чиновника, про 

чию провину він сповістив» [3, 120]. 

Філософське вчення легістів слід розглядати як повну 

антитезу вченню Мо Цзи та його послідовників, хоча традиційно 

легізм протиставляється конфуціанству. Так, легістська категорія фа 

«закон» протиставлялась представниками обох шкіл конфуціанській 

категорії лі – «ритуал». Проте, якщо не загострювати увагу саме на 
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цьому протиставленні, то найбільш опозиційним легізмові видається 

саме моїзм. Адже в ньому центральною виступає ідея всезагальної 

любові, за якою кожну людину розглядають як самодостатню та 

самоцінну особистість, задля якої й відбуваються всі зміни й дії в 

державі зокрема та в світі загалом. Людина виявляється, грубо кажучи, 

кінцевою ―метою‖ для Мо Цзи та його послідовників. Легістам все 

уявляється навпаки – кожна окрема людина є лише «засобом» задля 

досягнення певних вищих цілей, що лежать поза сферою цих окремих 

людей. Навіть якщо представник школи фа Хань Фея каже про «благо» 

для народу, то це саме «благо» він не розуміє як певну самоціль чи 

кінцевий результат, бо воно («благо»), в свою чергу, виступає як ще 

один із засобів досягнення вищих цілей. А такими вищими цілями для 

легізму є беззаперечне й неспростовне правління одного – монарха. І 

цей один і є фактично тією особою, що претендує на певну свободу 

волі й може розглядатися як конечна мета. 

Отже, в легізмі є лише одна персона, котра може претендувати 

на особистість, – сам монарх, усі ж інші, на думку основоположників 

школи фа, є лише розмінною монетою, пішаками, цебто такими, що не 

повинні мати ніякої волі й прагнень, відмінних від дум свого володаря. 

Коли ж вони претендують на власну свободу дій, то тим самим вони 

порушують право свого владаря. Звісно, що ідеал покірливості досягти 

надто складно, а повсякчас і неможливо. Це відгонить навіть певним 

ідеалізмом та непрактичністю. Хоча кого-кого, а представникам 

легізму докоряти в непрактичності та створенні химерних замків не 

зміг би ніхто. Адже завдяки їхньому вченню було побудовано першу 

централізовану китайську державу, котра хоча й існувала не досить 

тривалий час, проте створила умови для створення китайської 

державності на довгі роки. Звісно, легісти розуміли, що пряме 

протистояння не допоможе монархові цілком підкорити собі волі своїх 

царедворців, не кажучи вже про всіх інших підданих. Тому вони 

пропонували застосовувати йому метод, споріднений з тим, який 

пізніше Гегель назве «хитрістю розуму» щодо свого абсолютного 

духу. Правитель, приховуючи свої здібності й вміння, застосовуючи 

маску недалекої людини, систему інформаторів і донощиків 

використовуючи «броунівський» рух різних людських воль, 

добивається своїх цілей. Тобто замість того, щоб зациклюватися на 

єдиності своєї волі, він стверджує її примат – первинність. 

Легізм, таким чином, може видатись занадто жорстким, навіть 

жорстоким вченням. Адже він пропагує насильство не тільки щодо 

людського тіла, але й людської душі й волі. Проте для виправдання 

принципів давньокитайської школи законників є один неспростовний 
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аргумент – та епоха, той час, коли це вчення було створене й 

запроваджене. Адже ми розцінюємо його з позицій нашого часу, 

забуваючи про проблеми тогочасного Китаю: розколотість імперії на 

дрібні частки – царства, нескінченна низка війн між ними, що тривала 

кілька сторіч, загальне зубожіння. Все це вимагало вироблення і 

впровадження жорстокої, але дієвої системи державного управління. 

Це й регламентувало примат легістської ідеології в китайському 

суспільстві на той час. 

Якщо у конфуціанстві центральною для державотворення 

постає концепція Небесного мандату, тісно пов‘язана з категоріями 

«гуманність» («жень»), «культурність» («вень») та «ритуал» («лі»), а у 

легізмі – закон («фа»), то у Мо Цзи такою категорією виступає 

«всезагальна любов» («цзяньай»). Слід зазначити, що всезагальна 

любов, окрім опозиційного навантаження щодо категорії «гуманність» 

конфуціанства, має стрижневе значення для філософії Мо Цзи, 

оскільки вона дала йому змогу обґрунтувати своє вчення. Сам Мо цзи 

називав конфуціанську гуманність «однобокою любов‘ю», оскільки в 

її основі вбачав принцип синівської поштивості та любові до кревних 

родичів. Мо-цзи стверджував, що гуманність у конфуціанстві – це, 

передусім, «любов до своїх». Для конфуціанців було цілком 

природним те, що найбільшою любов має бути саме до найближчих 

родичів, потім до «братів», себто свого роду, й насамкінець до свого 

царства. Але Мо-цзи вважав, що саме ця ієрархізованість 

конфуціанської гуманності, така природна для них, і є тим чинником, 

що призводить до дисонансу суспільного ладу. 

З‘ясовуючи причини безладу в Піднебесній, Мо-цзи основною з 

них вважає те, що люди не люблять один одного. «Нині ж правителі 

царств знають любов лише до свого царства та не люблять інші 

царства й тому намагаються всіма силами своєї держави завдати 

шкоди іншій державі. Нині ж батьки родів знають любов лише до 

своїх… Якщо відсутня взаємна любов поміж людьми, то між ними 

неодмінно з‘являється взаємна ненависть…».[2, 192]. 

Саме Небо, на думку Мо-цзи, дотримується всезагальної 

любові й приносить усім користь. Воно всіх годує, не розрізняє 

великих і малих царств. Тому правити має лише той, хто 

притримується саме принципів усезагальної любові і всезагальної 

користі. 

Отже, китайська філософія пропонує значний спектр розгляду 

політичних і соціальних проблем. Вирізняються позиції 

конфуціанства, легізму та маоїзму. Класичне конфуціанство 

(Конфуцій, Мен-цзи, Сюнь-цзи) вбачали сутність буття людини в 
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реалізації її в соціальній сфері за допомогою ряду етичних категорій. 

Легізм пояснював сутність людського існування через її 

взаємовідносини з державою, а моїзм виходив у цьому з категорії 

всезагальної любові. Кожна з цих позицій мала право на існування і 

певний сенс своєї реалізації. Всі вони разом і утворили в подальшому 

той феномен загальнокитайського світогляду, котрий поставив людину 

в центр існування всесвіту. 
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ЯКІСНА ВИЩА ОСВІТА  

ЯК УМОВА РОЗВИТКУ 

«СУСПІЛЬСТВА РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ» 
 

У статті проаналізовано умови сприяння суспільній гармонії 

засобами вищої освіти. 

Ключові слова: вища освіта, якість вищої освіти, рівність доступу. 

 

Основним у підході до вивчення питань про доступ до освіти 

та її якість є перенесення акцентів з пошуків оптимальних 

уніфікованих критеріїв, які були б придатні для системи 

адміністративного контролю, на визначення диференційованих 

критеріїв освітньої політики. 

Як зазначав Володимир Нікітін: «за умов суспільних 

трансформацій принципово змінюється поняття про якість освіти і 

суто кількісні виміри за існуючими показниками не дають реальної 

картини змін, що призводить до неадекватних управлінських рішень 

щодо розвитку освіти» [2, с. 4]. 

Взагалі, проблема рівного та справедливого доступу до освіти 

є однією з найбільш акцентованих в останні роки в міжнародних 

документах з питань розвитку освіти. Це пов‘язано з великою 

соціальною вагою питання і значними розбіжностями в цілях між 

носіями різних груп суспільних інтересів. Відповідно, різні цілі 

характеризують два основних підходи доступу до базових вмінь та 

знань, що визначають можливості все більшого числа людей мати 

забезпечене життя, та доступ до вмінь, знань і компетентностей 

високого рівня, що визначають можливості залучення груп людей, 

суспільств та держав до участі в світовому розвитку. 

Зараз прийнято розрізняти два основні підходи щодо 

визначення рівного доступу до якісної освіти. Згідно першого, 

визначається можливість доручення до базового рівня освіти, а також 

розглядається проблема розширення доступу до базової освіти. Другий 

вирішує різноманітні питання доступу до сучасної освіти з метою 

подальшого розвитку людини та суспільства. Критерії оцінювання 
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доступу до освіти та особливо її якості, визначені відповідно до цих 

двох напрямів, суттєво відрізняються. 

Слід зазначити, що в Україні, на відміну від розвинених країн 

Заходу, рівень розвитку освіти, її якісні виміри та вирішення питань 

рівного доступу до неї знаходиться в перехідному стані. З одного боку 

ми маємо досить непоганий рівень базової освіти (хоча й він на жаль 

втрачає темпи розвитку), з іншого боку в Україні втрачені інтенції до 

розвитку людини та суспільства відносно  освіти. Так В. Нікітін 

зазначає, що у рамках міжнародного дослідження цієї проблематики в 

Україні за сприяння фонду «Відродження» було здійснено ретельне 

обстеження стану рівного доступу до якісної освіти у вимірах 

забезпечення та охоплення населення формами освіти та опрацьовано 

питання щодо сучасних чинників зміни критеріїв визначення якості. В 

результаті були отримані дві групи висновків про досить високий 

рівень відповідності показників української освіти світовим вимогам 

відносно базової освіти для всіх та про необхідність встановлення 

нової системи оцінювання якості для виконання завдань розвитку 

суспільства [2, с. 4-5]. 

Відповідно був зроблений наступний висновок, що визначався 

як головний: «Система оцінювання якості освіти та доступу до неї є 

основним інструментом трансформації її. В Україні зараз немає такої 

системи, яка була б адекватною стратегічним завданням трансформації 

суспільства, створення завдяки освіті умов інноваційного розвитку 

країни. Принципово неможливо управляти складною системою 

оцінювання доступу до освіти та її якості тільки засобами державного 

контролю та регулювання» [2, с. 5]. 

Виходячи з цього, можна стверджувати, що лише за умови 

переходу від адміністрування до освітньої політики (тобто 

впровадження засобів публічної політики в управління) і відходу від 

директивного галузевого управління можна створити реальний й 

сучасний механізм оцінювання доступу до освіти та її якості, що 

працював би на реалізацію цілей і виконання завдань трансформації 

суспільства 

Відповідно, для можливості подальшої розробки інноваційної 

освітянської політики на Україні необхідним видається зараз 

вироблення основних понятійних критеріїв. Так, ряд понять, які на 

Заході є загально і широко вживаними, потребують певного 

обґрунтування для належного використання в наших умовах. Серед 

них найперше потребує такої ідентифікації визначення 

словосполучення «рівний доступ до...», який є настільки широко 
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вживаним в багатьох програмних документах західної освітянської 

думки, що автори не потребують особливих пояснень його суті. 

Але в наших умовах не існує певного консенсусу щодо 

оцінювання освіти. Взагалі, за умов суспільної трансформації 

розуміння того, що є «рівним доступом», залежить від суспільних 

цілей навчання та підходів, відповідно до яких їх формулюють. На 

Україні, на жаль, обговорення поняття «рівного доступу» саме в цьому 

контексті майже не здійснювалось і все зведено тільки до технічних 

питань та декларування обов‘язків держави. 

Взагалі, для того, щоб виробити спільний підхід до розуміння 

«рівним доступу» слід розпочати з визначення поняття «Рівність». 

Наприклад в Оксфордському словнику [5], в статі «Рівність» 

запропоновано декілька різних підходів до витлумачення цього 

поняття. 

Згідно першого з них, це підхід, який спирається на ідею 

справедливості через визначення доречних причин (як зазначив 

Аристотель [1, с. 43], флейту потрібно віддати флейтисту, а не купцю, 

бо флейтисту вона потрібніша), тобто, в сучасному тлумаченні, хто 

має однакові потреби, повинен отримувати й однакові послуги. В 

контексті нашої теми це означає: якщо ми визнаємо рівні права на 

освіту, то й освітні послуги повинні бути однакові, незалежно від 

здібностей чи можливостей. 

По-друге, це підхід, який спирається на ідею рівних 

можливостей. У Платоновій «Державі» [3] подано теоретичне 

обґрунтування системи освіти, яка будується на тому, щоб дати 

однаково обдарованим та здібним дітям рівні шанси на здобуття 

певних позицій у суспільстві. 

По-третє, це підхід, що спирається на ідеї ліберальної рівності. 

Останню найлегше визначити як такий стан справ, за якого люди є 

однаково вільними для того, щоб займатися реалізацією визначених 

ними життєвих планів. Відтак, самим будувати для себе плани 

отримання освіти. 

По-четверте, це підхід, який спирається на ідеї демократичної 

рівності. Цей підхід зосереджує свою увагу на іншому вимірі рівності: 

на можливості громадян брати участь в управлінні своїм суспільством 

як політична рівня. Тобто йдеться про рівний доступ до управління 

сферою освіти через децентралізацію та усуспільнення. 

По-п‘яте, це підхід, що ґрунтується на ідеї соціальної рівності. 

Відповідно до нього, все «що стосується всіх має вирішуватись всіма», 

але на практиці це призводить до боротьби з усіма проявами нерівності 

та встановлення жорсткого контролю за розподілом благ. 
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По-шосте, це підхід, орієнтований на питання гендерної та 

расової рівності. Ці підходи вже є більш частковими і акцентують 

увагу на боротьбі з історичними формами нерівності, які зараз 

долаються в розвинених суспільствах. 

Але слід враховувати, що ідея рівності завжди буде нести в 

собі ряд суперечливих моментів для розвитку суспільства, причому 

вони матимуть органічний характер, бо сама їхня сутність закладена в 

тло поняття рівності. Так, за забезпечення різних форм рівності в 

суспільстві, йому завжди доводиться платити певну ціну. Це може 

виявитись, наприклад, в падінні ефективності виробництва, розробці 

нових технологій, чи темпах наукового розвитку. Подекуди суспільні 

цінності обумовлені поняттям рівності часто вступають в суперечку, 

чи навіть конфлікт з іншими цінностям, наприклад, свободи чи 

розвитку. В результаті суспільство опиняється перед важким вибором 

між сьогоденням та майбутнім, дотримуватись вимог соціальної 

справедливості зараз, чи піклуватись про щасливий стан для 

наступних поколінь.  Фактично вибір стратегії суспільного розвитку 

здійснюється на користь цінностей рівності чи інших у конкретній 

історичній ситуації, він не є визначеним універсально. Взагалі, на 

нашу думку, стабільний соціальний розвиток стає можливим лише за 

умов органічного балансу суспільних цінностей на основі 

основоположних ідей рівності, свободи, розвитку та інших. Багато хто 

з критиків ідеї рівності, зазначає, що вона представляє не один, а 

багато несумісних ідеалів. Адже різні соціальні елементи цієї ідеї 

досить часто мають внутрішні суперечності, чи вступають в конфлікт 

один з одним. 

Виходячи з цього можна стверджувати, що визначати 

проблематику лише рівного доступу неможливо без постановки 

суспільних цілей. Адже країни, що  відрізняються станом розвитку, 

або різні етапи розвитку певного суспільства вимагають створення 

різних соціальних стратегій. Відповідно ідея рівності, залучена в 

соціальний контекст, буде завжди витлумачуватись неоднозначно в 

різні часи і за різних умов. Так Дебора Стоун у своїй роботі 

«Парадокси політики» [4] показала можливість застосування різних 

вимірів визначення рівності відповідно до різних підходів. Вона 

вважала, що не існує простих визначень і оцінки рівності, оскільки 

вони є об‘єктом та результатом політичної боротьби. Тобто різні етапи 

суспільного розвитку продукують різні витлумачення ідеї рівності. 

Фактично, і до різних аспектів освіти також треба застосовувати різні 

підходи й критерії рівності та виробляти різні механізми їх реалізації. 

Тобто потрібно мати певний освітянський «політичний механізм» 
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визначення рівності, а не задовольнятись пошуками міфічного 

універсального об‘єктивного підходу до визначення проблем рівності 

та якості в галузі освіти, бо здебільшого результатом цих пошуків 

виступає легітимація ще більшої нерівності з інших точок зору. 

Сучасна суспільна свідомість в Україні відносно освіти 

декларує домінацію соціального підходу до рівності. Але стратегія  

послідовного впровадження ідеї рівності в освіті на основі саме 

соціального підходу несе в собі ряд соціальних загроз у майбутньому. 

Оскільки все це може призвести до зниження конкурентоспроможності 

випускників вищої школи, а відтак вплинути на результати їхньої 

діяльності. Те саме стосується й  уявлень про якість освіти, оскільки 

вона традиційно розуміється в рамках ідеї передачі знань через освіту, 

а не в рамках інших вимірів індивідуальних, суспільних, ринкових 

тощо. Існуюча система вимірів освіти та наявна статистика 

ґрунтуються на поширених підходах та реалізують їх. 

Фактично, в сучасному світі, поняття освіченої людини набуло 

нового сенсу. Освіченим зараз можна вважати не того, хто просто 

багато знає, має певну суму знань, а лише таку людину, що здатна 

відтворити свої знання для реалізації різноманітних соціальних потреб, 

має засоби співвіднесення того, що знає і вміє, зі своїми планами, 

ситуацією на ринку робочих місць, суспільними змінами тощо. Вона 

повинна мати здатність до рефлексії й аналізу, що забезпечує власну 

орієнтацію і навігацію в соціальному світі.  

Слід зазначити, що за останні роки в Україні та світі 

безумовно відбулися певні зміни, котрі в свою чергу вимагають зміни 

стратегії та трансформації освіти відповідно до нового розуміння 

проблем доступу до якісної освіти. Україна після розвалу СРСР обрала 

шлях демократичного розвитку, відповідно, інтереси всіх прошарків 

населення стали розглядатись як легітимні та рівноправні. Тому 

державні інтереси, носіями яких є представники державних інституцій, 

котрі традиційно виступали як основоположні для життя соціуму, хоч і 

мають залишитись досить впливовими, але зараз повинні розглядатись 

лише як одна з груп інтересів. Натомість до них мають бути долучені 

багато інших. Серед них слід згадати інтереси батьків, корпорацій, 

бізнесу, різноманітних суспільних об‘єднань та партій, професійних 

союзів та педагогів, дітей, національних угруповань та міжнародних 

організацій. Фактично всі вони мають певні власні інтереси щодо 

освіти, а відтак і власні критерії оцінювання її ефективності та 

визначення напрямів її розвитку. Проблема сучасного українського 

суспільства відносно освіти якраз і полягає в тому, що ні воно саме, ні  

представники управлінської сфери цього ще до кінця не усвідомили, і 
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намагаються використовувати в освіті старі схеми та методи. 

Незважаючи на те, що положення про створення суспільно-державної 

системи управління освітою зафіксовані в відповідних державних 

документах.  

Перехід на нові засади освітянської політики управління, 

котра ґрунтується на ліберальних та демократичних  принципах 

вимагає певних умов. Зокрема, всі процедури вироблення політики в 

галузі освіти повинні мати публічний характер, а не закритий. На жаль 

ці процеси надзвичайно важко отримують належну підтримку в 

освітянській сфері, що є відображенням загального розвитку нашого 

соціуму. 

Також необхідною є зміна концепції ставлення до людей з 

обмеженими можливостями отримання освіти в сучасній системі 

освіти (наприклад, інваліди, одинокі матері чи в‘язні). Суспільству 

слід найперше акцентувати увагу не на захисті їхніх інтересів та 

соціальній допомозі, а на спроможності їх інтегрування в нормальне 

суспільне життя через освіту та роботу. Зараз в Україні спробу 

реалізувати нову концепцію здійснює університет «Україна». 

Ще однією обов‘язковою умовою сучасної трансформації 

освіти на Україні є необхідність подолання усталеної традиції впливу 

на формування освітянської стратегії та розробку базових стратегічних 

документів освіти лише двох груп інтересів. А саме – представників 

державного управління та педагогів. Фактично без залучення носіїв 

усіх груп інтересів (батьків, корпорацій, бізнесу, різноманітних 

суспільних об‘єднань та партій, професійних союзів та педагогів, 

дітей, національних угруповань та міжнародних організацій тощо) до 

створення документів щодо розвитку освіти, неможливо забезпечувати 

їхній рівноправний доступ до управління освітою. Більш того, всі ці 

різноманітні групи інтересів мають бути забезпечені рівним доступом 

до оцінювання якості освіти. Тобто, суспільна оцінка якості освіти має 

бути відкритою, прозорою і публічною і враховувати різні критерії 

оцінювання з точки зору систем державного управління, місцевого 

самоврядування, професійних груп, рекрутингових фірм, батьків та 

учнів, корпорацій та бізнесових кіл тощо. Сучасна ж освітянська 

система управління ускладнює навіть доступ до офіційної статистики, 

котра, в свою чергу, не відображає багатьох суттєвих для оцінювання 

якості освіти показників. Наприклад, це стосується таких важливих 

показників якості суспільної освіти як визначення коефіцієнту 

застосування отриманих знань у подальшій роботі, або успішність 

випускників, що знаходить вираз в їхній подальшій кар‘єрі. Все це 
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цілком відсутнє у сучасних українських системах оцінювання якості 

освіти. 

Однією з найгостріших проблем сьогочасної системи освіти в 

Україні виступає використання старих форм та вмінь в освіті, 

характерних ще радянському суспільству. Незважаючи на 

проголошувані демократичні цінності як базові для розвитку сучасної 

освіти, в ній багато в чому відтворюються форми та вміння 

тоталітарного суспільства. Тому  формування вміння жити в 

демократичному суспільстві повинно стати змістом нової освіти. Одна 

з спроб подолання цього явища полягає в  запровадженні технології 

освоєння демократичних умінь за допомогою технічних засобів, 

наприклад, освітніх ігор в демократичні інституції сучасного світу. 

Справа в тому, що в демократичному суспільстві децентралізація 

управління освітою є нормальним процесом, більш того, вона 

фактично виступає одним з гарантів впровадження демократичних 

норм, через залучення молоді до політичних процесів. Тому в 

сучасному світі існує багато різних моделей та форм співвідношення 

державного та суспільного компонентів управління. Але в Україні 

процес децентралізації фактично знаходиться в зародковому стані, 

оскільки є складнощі із запровадженням навіть такої загальновизнаної 

форми децентралізації, як університетська автономія. На сьогодні ми 

маємо лише декілька (фактично не зовсім дієвих) спроб реалізації 

університетської автономії та створення відповідних угод про 

співпрацю між університетами в цьому напрямку.  

Поступово міжнародний освітній простір та ринки робочої 

сили стають чинниками розвитку освіти в Україні, бо незважаючи на 

численні перепони (котрі більшою мірою носять тимчасовий 

характер), українське суспільство стає відкритим для світу. Прийняття 

умов та правил входження до міжнародного освітнього простору та 

ринків робочої сили є необхідною вимогою сьогодення, бо забезпечує 

доступ наших громадян до можливостей реалізувати свій освітній 

потенціал найкращим чином. Молодий фахівець отримує можливість 

застосувати набуті навички та вміння там, де він зможе отримати 

максимальну винагороду за них. Більш того, це спонукає учасників 

навчального процесу до постійного підвищення власного 

кваліфікаційного рівня (як студентів так і викладачів), бо нові 

можливості сприяють відкритій конкурентній політиці набуття освіти. 

Всі отримують можливість покращити свій статус як освітянина 

завдяки відкритості закладів навчання, долучення своєрідного 

міжнародного «освітянського ринку». Міжнародне визнання і 

відкритість української освіти дозволяють українським випускникам 
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вищої школи органічно продовжувати набуття нових вмінь та навичок 

під час навчання за кордоном. 

Разом з тим, для здійснення відкритості української освіти для 

світу ще потребує певних зусиль від нас. Зокрема залишилась 

необхідність продовження роботи з узгодження форм документів про 

освіту з міжнародними стандартами, особливо зважаючи при цьому на 

потреби конкретних ВНЗ. Все ще актуальною є необхідність 

узгодження форм оцінювання якості навчання з міжнародними 

стандартами та входження до міжнародних баз даних організацій, які 

встановлюють рейтинги навчальних закладів. Бо зважаючи лише на 

недотримання ряду досить формальних вимог українські університети 

займають низькі місця в світовому рейтингу ВНЗ. Фінансування при 

цьому розглядається як один основних, але не єдиний та головний 

критерій оцінювання [2, с.10]. 

Необхідним є ще забезпечення надання відомостей про наших 

студентів до баз даних міжнародних рекрутингових фірм з метою їх 

використання на світових ринках робочих місць та створення 

відкритого інформаційного поля щодо вітчизняного та світового 

ринків освітніх послуг. 

При цьому, оскільки радянська система освіти була закритою і 

регулювалась планово та централізовано, майже всі ці умови потрібно 

створювати з нуля.  

Зважаючи на те, що Україна рухається до створення ринкової 

економіки, якість освіти має визначатися також ринковим шляхом 

через механізми конкуренції. Відповідно, конкурентність, як 

основоположний принцип, повинна стати важливою складовою змісту 

освіти, бо вона репрезентує цілу систему вмінь жити та працювати в 

ринковому середовищі. Все це є виразом впровадження ринкових 

відносин в суспільство загалом та освітянську сферу зокрема. 

Українській система освіти має повернути належне місце серед 

освітніх систем провідних країн, що надають освітні послуги 

іноземним громадянам. Українська вища школа повинна стати 

конкурентоспроможною на міжнародному ринку освітніх послуг. Для 

цього саме держава повинна створити правила рівноправної 

конкуренції навчальних закладів всіх форм власності та слідкувати за 

їх виконанням. 

На сучасному ринку робочих місць постійно відбуваються 

певні зміни, котрі ми маємо враховувати закладаючи основи 

вітчизняної освітянської політики. Поступово нормою стають 

неповний робочий день, робота за короткотерміновими контрактами, 

робота паралельно в кількох місцях. Все це створює потребу для 
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фахівців весь час опановувати нові навички та вміння, оскільки 

працівники часто змінюють професійну орієнтацію. Відповідно 

змінюється й критерій освіченої людини. Тепер вона має не просто 

отримати базову освіту, чи й навіть здобути певний вищий її рівень. 

Освічена людина зараз повинна сама керувати процесом набуття 

навичок та вмінь упродовж усього власного життя. Уніфікована освіта  

поступово повинна змінюватись персоналізованою, що повністю 

змінює уявлення про доступ до сучасної освіти і поняття її якості, а 

також вимагає змін в організації педагогічного процесу. Окрім того, 

поява неповного робочого дня зумовлює розширення ринку супроводу 

вільного часу і освіта як спосіб змістовного використання вільного 

часу стає в світі все більш розповсюдженою. В такому розумінні вона 

отримує зовсім інші виміри якості. 

Зважаючи на те, що Україна визначила для себе інноваційний 

шлях розвитку і потребу опанування високих технологій як зміст 

суспільної трансформації, вона повинна повсякчас дбати про 

забезпечення доступу до сучасних форм освіти, що характеризуються 

відмінними від попередніх критеріями оцінювання якості. Так для 

базової освіти змістом стає функціональна технологічна грамотність, 

що має доповнювати функціональну грамотність індустріального 

суспільства. В такому розумінні функціонально грамотним є той, хто 

вміє виконувати роботи в рамках технологій, бути користувачем 

технологічних приладів. Технологічна грамотність забезпечується за 

рахунок тренінгів, імітаційної роботи в рамках певних технологій, а не 

за рахунок вивчення тих чи інших предметів. Прикладом може бути 

шкільне викладання предмету «Інформатика», яке майже ніяк не може 

позначитись на рівні грамотності в сфері інформаційних технологій, 

якщо діти не мають змоги тренуватись на сучасній комп‘ютерній 

техніці.  Тому в першу чергу має бути вирішена проблема 

забезпечення функціональної технологічної грамотності в школах 

України, без якого фактично видається неможливим інноваційний 

шлях розвитку України в сучасному глобальному світі [2, с.12]. 

Для вищої школи проблема технологізації освіти також є 

досить актуальною, бо ідеологія уніфікованої освіти (що залишилась в 

Україні від тоталітарної системи), передбачає в першу чергу 

використання подібних за структурою та змістом навчальних планів. 

Де передача знань предметним, теоретичним шляхом виступає 

основоположною. Завданням такого типу освіти була масова 

підготовка фахівців технічного профілю та дослідників, робота яких 

була базовою для індустріального суспільства. За сучасних умов 

проблему технологічної освіти для менеджерів, проектувальників, 
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програмістів, технологів тощо вирішують за рахунок створення в 

університетських центрах шкіл бізнесу або управління з навчальним 

планом, спрямованим на вивчення case study, проведення тренінгів та 

освітніх ігор, використання великої кількості різного роду практик. 

Результат навчання визначається рівнем компетентності у виконанні 

робіт, а не рівнем знань. Слід зазначити, що проблема технологізації 

освіти в Україні з цієї точки зору ще не може бути вирішене цілковито. 

Зважаючи на потреби розвитку освіти в Україні стратегії її 

розвитку мали б бути узгоджені з програмами розвитку науки та 

технологій. Адже якщо економіка України втрачає ознаки панування 

планового господарства, яке досить довго було традиційною схемою 

господарювання, то освіта за умов ринкового господарства певною 

мірою починає «губитись» на фоні інших галузей, швидко втрачає 

зовнішні зв‘язки з діяльністю та програмами функціонування інших 

галузей та відомств. Це також уповільнює можливість швидкого 

розвитку та трансформації освітньої сфери. 

Відповідно, питання про зміст та форми державних стандартів 

у світлі цих змін стає надзвичайно актуальним. Ті засоби, що були 

природними для індустріального суспільства, основним об‘єктом 

стандартизації якого виступає готовий продукт, швидко втрачають 

актуальність в сучасному світі. Для освіти ними виступали типові 

навчальні плани та регулювання параметрів навчальних одиниць. 

Стандартизація ж притаманна технологічному суспільству в контексті 

освіти вбачає основний об‘єкт процедури вироблення продукту через 

процедури визначення компетентності розробників навчальних планів, 

розробки і затвердження навчальних планів та програм, стандартних 

форм документів. 

В сучасному світі існує декілька основних підходів до 

визначення рівнів якості освіти та напрямів її подальшої 

трансформації.  

По-перше, виділяють рівень, який забезпечує розвиток, тобто 

рівень підготовки сучасної еліти (історично 7-10% від кількості тих, 

хто отримує освіту). Основними завданнями його є персоналізація 

освіти та глобальна технологізація освітньої інфраструктури. 

Персоналізація освіти передбачає  забезпечення спроможності 

використовувати світові освітні ресурси для підготовки людей до 

виконання унікальних та перспективних завдань, можливість самому 

спланувати власну освіту впродовж усього життя. Глобальна 

технологізація освітньої інфраструктури передбачає технічне 

забезпечення доступу до світових ресурсів. 
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Рівень освіти, який забезпечує відповідність вимогам 

програмних документів ЮНЕСКО щодо розвитку вищої освіти (4 і 5 

рівні МСКО-97). Основними завданнями його є забезпечення 

відповідності освіти вимогам сучасності, забезпечення якості освіти та 

її інтернаціоналізація. Перше забезпечується академічними свободами 

та інституційною автономією. Якість освіти виступає як складна 

багатоаспектна система оцінювання та регулювання, що включає 

якість викладання, підготовки та досліджень, яка залежить від якості 

персоналу, програм, підготовки студентів, інфраструктури, 

навчального середовища, організації та управління, оцінювання 

діяльності. А інтернаціоналізація освіти має відбуватись за рахунок 

забезпечення здатності до міжнародних зв‘язків та співпраці, 

використання загальновизнаних стандартів. 

Мінімальний базовий рівень освіти за вимогами Дакарських 

рамок діяльності, тобто рівень забезпечення грамотності для всіх (рівні 

2-3 МСКО-97). Цей рівень освіти передбачає розширення діяльності з 

захисту і розвитку дітей дошкільного віку, універсалізацію початкової 

освіти, поліпшення результатів навчання, зниження рівня 

неграмотності дорослих, розширення послуг базової освіти а також 

навчання підлітків та дорослих та прискорене опанування 

індивідуальних і сімейних знань і навичок, необхідних для підвищення 

життєвого рівня. 

Відповідно освітня політика щодо різних функціональних 

рівнів виступає як принципово різна – від жорсткого контролю та 

відповідальності за рівень грамотності населення до концентрації 

різних суспільних та міжнародних ресурсів для підтримки розвитку 

освіти. На основі цього можна дійти  висновку, що продовження 

політики уніфікації оцінювання якості (яка добре відповідає завданню 

універсалізації початкової освіти та поширення базової освіти на всіх 

дітей) виключає не тільки розвиток, але й відповідність сучасним 

вимогам стандартів підготовки спеціалістів. 
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Дана стаття присвячена проблемі взаємозв‘язку ідеології та 

самоопису в системній теорії.  
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Соціологічна концепція Лумана являє собою спробу подолання 

низки фундаментальних проблем, які було виявлено в контексті 

соціально-філософського дискурсу ХХ століття. Найбільш гостро він 

розгортався саме навколо питання про статус соціальної реальності та 

її пізнання. Базовим для його проекту соціології постає розуміння 

суспільства як системи, при чому це поняття долає межі національного 

суспільства. 

Дану статтю ми присвятимо розгляду місця та ролі феномену 

ідеології в теорії соціальних систем Нікласа Лумана. Варто сказати, що 

дослідженню філософського спадку німецького філософа в контексті 

різних проблем та завдань приділяли увагу такі дослідники як 
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А.Антоновський, І.Бойченко, М.Бойченко, О.Комар та ін. Тож у 

нашому дослідженні ми спиратимемось не лише на творчий доробок 

Лумана, але й на дослідження вітчизняних науковців. Мова йде, 

зокрема, про роботу Івана Васильовича Бойченка «Соціально-

філософська теорія суспільства як системи: особливості становлення» 

[4], яка хоча і не присвячена безпосередньо предмету дослідження 

даної статті, однак дозволяє виявити нові горизонти у розумінні теорії 

соціальних систем, а також ролі та місця в ній феномену ідеології.  

 Слід відзначити, що Ніклас Луман, не здійснює спеціальних 

досліджень, присвячених проблемі ідеології. Винятком у цьому 

відношенні є його стаття «Тавтологія і парадокс в самоописах 

сучасного суспільства» [10], де тема ідеології посідає центральне 

місце. Загалом же питання ідеології у творчості Лумана тісно 

пов‘язане з низкою проблем, які у межах його філософської концепції 

набувають фундаментального значення.  

Суспільство як самореферентна система здатне до 

самоспостереження, яке виявляється у можливості спостерігати власні 

процеси комунікації. Вони призводять до поступового оформлення 

системи, породжуючи диференціацію системи та оточуючого світу. Ця 

первинниа диференціація у подальшому призводить до поглиблення 

розмежування процесів, які належать системі, та навколишнього 

середовища, що «конденсує відповідні референції та стискає їх в 

розрізнення системи та оточуючого світу» [7; 22]. Таке поглиблене 

розрізнення означає можливість створення та підтримання тем 

комунікації в системі, що відрізняються від навколишнього світу. В 

цьому відношенні ми маємо справу із побудовою функціонально 

автономної щодо навколишнього середовища системи. Як влучно 

зазначає Іван Васильович, розглядаючи концепцію суспільства як 

системи у філософії Лумана, тут йдеться про принципову динамічність 

системи, яка здатна до самоорганізації саме завдяки цій її 

фундаментальній характеристиці [4]. Теми, що створюються в межах 

системи, постають первинними елементами самоідентифікації. На 

даному етапі вони носять розрізнений та ситуативний характер, що не 

дозволяє говорити про остаточне оформлення системної ідентичності. 

Вже зрозуміло, що система принципово відмінна від навколишнього 

світу, але питання, в чому саме полягає ця відмінність, залишається 

відкритим. Виникає потреба у «систематизації» тем системи, 

створення деяких надтем, текстів, які б дозволили здійснювати 

координацію цих елементарно-ситуативних тем, забезпечувати їх 

маркування та поєднання в комплекси. Така систематизація тем 

дозволяє реалізувати їх фіксацію з можливістю подальшого 
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відтворення та інтерпретації в умовах незнайомої ситуації, тобто 

тематичного розширення самоспостереження шляхом вирішення 

нових завдань. 

Найелементарнішим способом самоспостереження є 

приписування системою власного імені, адже «на подібного роду 

власні імена можуть потім спиратися контрастування, які 

протиставляють власну систему деякій іншій» [7; 22]. Приписування 

імені завершує процес ідентифікації системи, відкриваючи 

перспективи до створення інформаційно ємних текстів, які 

доповнюють контрасти структурними описами. Саме ці тексти 

дозволяють здійснити системі повноцінне самопозначення, виходячи 

на рівень самоопису. Власне, говорячи про самоспостереження, варто 

відзначити, що це є операція, яка звернена на систему і відбувається 

виключно в її межах, його можна характеризувати як 

саморефлексивний процес, водночас завданням самоопису постає 

створення відповідних текстів. Саме вони забезпечують багаторазове 

повторення самоспостережень та координують їх. В межах цієї 

координації відбувається первинне розрізнення тексту в термінах 

істини та хиби, надаючи істинному смислу нормативного характеру. 

Ця нормативність означає «збереження смису і всупереч фактам, які 

йому протирічать» [7; 28]. Тут нормативна фіксація дозволяє зберегти 

процеси самоспостереження навіть в умовах віднаходження 

неспівпадінь, забезпечуючи стабільне функціонування системи. 

Подібного роду нормативна фіксація і є ідеологією. 

На ранніх етапах функціонування системи проблема самоопису 

вирішувалася шляхом вироблення безконкурентної репрезентації 

суспільства в суспільстві, тобто за допомогою конструювання 

традиції. Однак з фунціональним ускладненням системи подібного 

роду безконкурентна репрезентація вже не може у повній мірі 

задовольнити вимоги її самоідентичності. Семантики складного рівня 

необхідним чином потрапляють в тавтології та парадокси власного 

самоопису. Залежно від того, що постає відправним пунктом таких 

самоописів, виникають консервативні та прогресивні їх моделі, при 

чому одна рефлексивна модель розриває коло власного самоопису 

шляхом протиставлення моделі протилежній. Таке взаємоперетікання 

тавтології та парадоксу виявляється єдиним можливим шляхом 

збереження самоопису. По суті, в складній системі уникнути 

тавтологізації та парадоксалізації в процесі самоопису неможливо. 

Адже система здійснює власний самоопис шляхом звернення до 

нормативності тексту, про що ми говорили вище, щораз повторюючи 

встановлений алгоритм. Натрапляючи на нестандартні факти, які в 
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межах тексту описані не були, система опиняється в ситуації 

парадоксу, постаючи перед проблемою включення цього факту в 

загальний алгоритм. Ігнорування неспівпадінь врешті може призвести 

до втрати стабільності самоопису, а значить і функціонування системи. 

Водночас, можливе і віднаходження парадоксів та тавтологій в межах 

стандартного тексту самоопису. Тож завдання ідеології, яка, власне, і 

стала продуктом парадоксів і тавтологій, виявляється у прихованні 

парадоксальностей та тавтологізацій в самоописах системи, адже 

опора будь-якої ідеології постає у «невидимості її вихідного пункту» 

[10; 199]. Варто сказати, що в концепції Н.Лумана ідеологія постає як 

принципово діалогічна система, функціонування якої неможливе за 

умови витіснення інших ідеологічних систем. Адже будь-яка ідеологія 

здатна сформуватися в цілісну конструкцію і якомога ефективніше 

приховати проблему тавтологій та парадоксів лише тією мірою, якою 

зможе вказати на існування інших ідеологій, а також пояснити, яким 

чином вони функціонують. Як зазначає Н.Луман, «ідеологія сама себе 

стабілізує шляхом включення в себе контрідеологій» [10; 199].  

В межах ідеології парадокс виявляється, але не розпізнається, 

вона як явище, що перебуває в постійному протиставленні ідеології та 

контрідеології, забезпечує широкий спектр опцій вибору та велику 

кількість розрізнень, породжуючи тим самим уявлення про деякий 

порядок феноменів, принципово унеможливлюючи при цьому 

постановку питання про єдність самого розрізнення – питання, що 

розпізнає парадоксальність самоопису. Безперервний рух від ідеології 

до контрідеології дозволяє «компенсовувати протиріччя, а значить – 

породжувати реальність» [6; 153]. Себто, компенсація протиріччя 

необхідним чином передбачає конструкцію та реконструкцію смислів, 

а також їх подальшу тематизацію. В цьому відношенні смисл постає як 

«розрізнення між...горизонтом можливих системних елементів..та 

реалізованою дією, а тому осмисленою в контексті саме специфічної 

системи» [2; 229]. Поступове накопичення таких блоків-тем потребує 

більш ширших узагальнень, в контексті реалізації яких виявляються 

нові протирічя, вирішення цих протиріч можливе лише шляхом 

конструювання нових смислів. Створювати нові смисли і означає 

породжувати реальність, адже кожен новий смисл – це ситуативний 

виклик, який потребує свого вирішення. Таким чином, система 

долаючи проблему парадоксальності власного самоопису, здійснює 

подвійне конструювання реальності. З одного боку, як ми вже 

зазначили, реальність будується завдяки створенню смислів, а з іншого 

– сам перелік опцій можливих побудов виникає завдяки виявленню 

нових парадоксів під час узагальнення блоків-тем. Власне, 
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парадоксальність самоопису системи програмує її для створення нових 

смислів, а отже – і конструювання реальності. 

На початку статті «Соціально-філософська теорія суспільства як 

системи: особливості становлення» [4] Іван Васильович Бойченко, 

розглядаючи формування уявлення про суспільство як систему в 

історико-філософській ретроспективі, зазначає, що неможливо 

говорити про суспільство як монолітно впорядковану структуру, 

оскільки така оцінка завжди являє собою надто ідеалізовану модель. 

Суспільство як система завжди передбачає органічну єдність порядку 

та хаосу. Саме ця теза для нас набуває фундаментального значення, 

оскільки стабільне функціонування комунікації в системі та подолання 

парадоксальностей, які її супроводжують, уможливлюється за рахунок 

хаотичного взаємовідсилання до щораз інших смислів та контрідей, що 

забезпечує безперервність комунікації, її продуктивність та 

динамічність. Ті смисли, які виникли на основі цих взаємовідсилань, у 

подальшому також протиставлятимуться іншим смислам. На рівні 

соціальних комунікацій система не може перебувати в контексті 

монотонності смислу, комунікаційні процеси як основа для 

самоспостереження вимагають постійної тематичної динаміки, 

циркулярний рух в межах вже відомих тем призводить лише до 

породження смислів-тавтологій, «ні в якім разі не можна весь час 

повторювати сказане, доки не виникне потреба в дечому новому» [8; 

104]. Смисл є принципово нестабільним і саме множинність ідеологій 

дозволяє підтримувати цю необхідну динамічність смислу, оскільки, 

ідеологія, щораз відсилаючи до контрідеології, відкриває нові смислові 

регіони в межах вже існуючих тем, або створює передумови до 

відкриття нових. Постійний перегук ідеології та контрідеології сприяє 

селективному відбору смислів, їх актуалізації та реактуалізації, 

забезпечуючи динаміку системних процесів. Таким чином, система як 

впорядкована структура необхідно передбачає наявність елементів, що 

порушують порядок, тим самим змушуючи її до самоорганізації та 

підтримання динаміки комунікації. Без цих, користуючись 

термінологією Бойченка, хаотичних елементів комунікація приречена 

на повільне згасання. Саме в цьому сенсі у Лумана йдеться про 

принципову неможливість консенсусу як усунення всіх 

взаємосуперечностей, які потребують свого приховання. 

Нестабільність смислу пов‘язана також з тим, що в межах 

співвідношення «ідеологія-контрідеологія» відбувається відхід від 

стандартної моделі суспільної орієнтації. Тепер недостатньо будувати 

відносини, які мають традиційні засновки. Традиція як спосіб 

самоопису, хоча і має селективну природу, однак виявляється 
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придатною лише на рівні відносно нескладних систем. З їх 

ускладненням проблема орієнтації переходить на рівень другого 

порядку, коли спостерігач здійснює спостереження за іншим 

спостерігачем, маючи змогу бачити те, що недоступне цьому 

останньому. Постійний перегук між ідеологією та контрідеологією 

дозволяє виявляти те, що недоступне в межах звичайного тексту, мова 

йде про виявлення інтересів творців ідеологій та їх споживачів. У 

такому випадку можна говорити про ідеологію як про деякий надтекст, 

який фіксує те, що недоступне іншим текстам. Це дає можливість 

здійснити вихід у сферу цінностей і реалізовувати системне 

програмування вже з їх урахуванням, що дозволяє «захищати систему 

від однобічного програмного фанатизму» [12; 107]. Таке включення 

ціннісного компоненту забезпечує додаткові ресурси для уникнення 

монотонності смислу. Тож ідеологія в межах системної теорії постає в 

якості цінніснонавантаженого феномену, що забезпечує фіксацію та 

врахування цінностей в контексті функціонування системи. 

Також, в контексті даного розгляду, хотілося б торкнутися 

проблеми співвідношення системи та новації. Як вже говорилося вище, 

нові та незнайомі факти, які не вписуються в алгоритм системи, 

спричинюють достатні труднощі для їх включеня в текст самоопису, 

адже «шанування нового утримується в певних межах» [11; 211]. 

Система прагне інтерпретувати нове в зрозумілих для себе термінах, 

тобто вписати будь-який незрозумілий факт у вже готові тематичні 

блоки, асимілювавши його в контексті попередніх смислів. Побудова 

«певних меж» означає прагнення системи до монотонності смислу. 

Ідеологія як динамічне явище спрямована саме на пошук та 

репродукцію нових смислів і в цьому сенсі її завдання – запобігти 

асиміляції нестандартного факту, забезпечивши його включення в 

систему як інтеграцію нового, обгрунтувати його значимість на 

тематизацію, як дещо таке, що закономірним чином має бути 

тематизоване в якості нового. Таким чином, будь-який нестандартний 

факт уникає цілковитої асиміляції, але, в той же час, не сприймається 

як дещо радикально чуже, що не може бути тематизованим системою. 

Ідеологія відкриває потенційні можливості до тематизації нового як 

нового. 

 Крім того, ідеологія як семантична частина самоопису системи 

приймає участь у сегментації навколишнього світу. Вона відбувається 

на тематизаційному рівні, «робить суспільство більш сприйнятливим 

до одних тем...та ігнорує весь інший зовнішній світ» [1; 305]. Тим 

самим відбувається проблематизація лише окремого регіону 

зовнішнього світу, однак саме він і виявляється навколишнім світом 
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системи. Подібного роду тематизації є одним із аспектів підтримання 

гомеостазу системи, а відсутність тематизаційних орієнтацій може 

призвести до втрати навколишнього світу, що неодмінно позначиться і 

на системному функціонуванні. 

Системна історія та ідеологія. Говорячи про проблему 

самоопису, неможливо оминути також тему історії, яка посідає в 

філософській концепції Нікласа Лумана одне з центральних місць. 

Власне, вона його цікавить як такий феномен, в контексті якого 

«система відтворює у спогаді свою власну історію селекцій, історію 

селективності своїх власних відсилаючих до навколишнього світу 

переживань досвіду та діянь» [9; 16]. Тут ідеться про історію як 

специфічний текст системи, який несе меморіальне навантаження. 

Його завдання постає не просто у фіксації, здійсненні маркування та 

подальшої систематизації різного роду тем, які виникають в процесі 

самоспостереження системи, але і в забезпеченні їх надійного 

збереження та відтворення в процесі функціонування. Така здатність 

системи до запам‘ятовування дозволяє не лише обмежити її, 

показавши відмінність від навколишнього світу в ретроспективі 

минулих селекцій, а й зафіксувати змістовну складову цієї відмінності. 

Тепер зрозуміло не лише, що система відмінна від зовнішнього світу, 

але і те, в чому полягає ця відмінність. Тож варто розглядати історію 

системи як одну з підстав її ідентичності. Вище ми вже говорили про 

проблему ідентичності системи, найелементарнішим виявом якої є 

самопозначення, однак залишаючи осторонь питання пам‘яті процесів 

самоспостереження, виникає ризик їх аналізу крізь призму одиничних 

фактів, які не перебувають в жодному зв‘язку. Це призводить до 

неможливості застосування поняття «розвиток» щодо характеристики 

системи. Водночас, така історія минулих селекцій надає додаткові 

легітимаційні ресурси для самопозначення системи, апелюючи до їх 

історичної тяглості і демонструючи тим самим якісну відмінність від 

інших систем.  

Розвиток системи призводить до зростання її функціональної 

диференціації, що означає і збільшення тем-історій, в межах яких 

відбувається фіксація перших. Неможливо остаточно відкинути жодну 

з тем, адже кожна з них – необхідний елемент системної ідентичності, 

що постає як сукупність різнорідних, іноді навіть взаємосуперечливих 

смислів, які виявляються різними аспектам історії однієї цілісності. 

Теми можуть бути змінені, забуті, але ніколи не відкинуті, вони 

завжди перебувають в якості потенційних тем, що можуть 

реактуалізуватися в контексті певної версії теперішнього, яке з ними 

пов‘язане. І в цьому відношенні «Луман розглядає соціальний час як 
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принципово плюральний, тобто співіснує велика кількість різновидів 

соціального часу – з різною швидкістю та розмірністю перебігу, з 

різною інтенсивністю та обсягом охоплення соціальних груп» [5; 5]. 

Однак в умовах такої щораз інтенсивніше наростаючої плюральності 

система опиняється в ситуації парадоксів, коли окремі версії її історії 

прямо протилежать одна одній. Ідеологія як феномен, що спрямований 

на виявлення та приховання парадоксальностей самоопису, актуалізує 

питання узгодження відмінних версій. Таким чином, система 

стикається з невідомою на первинних етапах свого функціонування 

проблемою. Виникає потреба в координації цих різнорідних системних 

історій. Ми говоримо саме про координацію історій, а не їх 

уніфікацію, оскільки остання передбачає визначення «істиннісної 

переваги» однієї версії з-поміж множини інших, що означає 

виключення інших опцій смислу із сфери уваги. Така уніфікація 

призвела б до монотонності смислу, що, як вже було показано вище, 

чинить серйозні функціональні перешкоди.  

Для вирішення цієї надскладної задачі Луман, поруч з 

концепцією системної історії пропонує поняття світової історії, 

фіксуючи за його допомогою «історію супутньої, тієї, що не 

здійснилася, селективності, якої система потребує, щоби мати змогу 

осягнути власну силективність приєднання» [9; 16]. Тобто, однією з 

умов координації різнорідних версій виявляється апеляція до 

зовнішнього світу у формі світової історії, оскільки саме стосовно неї 

відбувалися селективні процеси усіх версій системної історії. Тож він 

може бути деякою точкою спільного їх дотику. Крім того роль 

концепту світової історії має важливе значеня ще й з огляду на те, що 

«автопоетична системна теорія...вже не ототожнює поняття 

системи з національним суспільством» [3; 243], потребуючи 

координації системних історій на більш глобальному рівні. Однак 

безпосередньо світова історія сама по собі не може бути підставою для 

інтеграції системних версій, оскільки задля цього ми змушені 

здійснити докладний ретроспективний аналіз кожного селективного 

кроку, врахувавши при цьому нереалізовані версії селекцій. Лише 

таким чином, грунтуючись тільки на світовій історії, можна було б 

здійснити узгодження різних історичних версій. Таке «відшукання 

слідів селекцій» унеможливило б надання переваги якійсь одній з 

версій. Однак процедурно реалізувати подібного роду узгодження 

всилу очевидних причин неможливо, тому система породжує 

абстракції, які «потрібні як координуючі генералізації» [9; 23]. Саме 

тут і знаходиться місце для ідеології як базової координуючої 

генералізації. Необхідно відмітити, що сам Луман, говорячи про 
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координаційні абстракції, не вживає терміну «ідеологія», а веде мову 

саме про світовий час як координуючу генералізацію, відзначаючи такі 

його властивості як однорідність, тобто незалежність від певних 

соціальних рухів, зворотність, придатність до визначення шляхом 

датування, а також транзитивність, яка уможливлює порівняння різної 

довжини часових дистанцій. Однак є всі підстави для характеристики 

координуючих генералізацій саме в термінах ідеології. 

 Перш за все, варто відмітити, що у Нікласа Лумана йдеться про 

те, що «світовий час доводиться гарантувати як координуючу 

генералізацію» [9; 24]. Ключовою фразою є «доводиться гарантувати 

як координуючу генералізацію», навряд чи тут йдеться про роль 

світового часу в дусі Веберової ідеї ідеального типу, який би дозволив 

здійснити селекцію версій системної історії, що найповніше 

відповідають йому. Адже в такому разі ми знов-таки потрапляємо в 

ситуацію дихотомічного поділу системних історій, віддаючи перевагу 

лише деяким типовим смисловим версіям, призводячи до 

монотонності смислу та втрати подальших перспектив його 

динамізації, про що вже йшлося вище. В цьому випадку варто 

говорити не про світову історію, а про об‘єктивно встановлену 

світову історію, яка принципово нездатна до координації різних 

смислів. Вона унеможливлює встановлення порозуміння, прагнучи не 

до координації, а до уніфікації версій системної історії. 

Ситуація множинності версій системної історії та їх 

взаємосуперечливості вперше проблематизується саме в контексті 

ідеології, розглядаючись як випадок парадоксу самоопису системи. І 

завданням абстракції як деякої координуючої генералізації є вуалізація 

означеного парадоксу шляхом координації різнорідних елементів. 

Тобто на абстрактні координуючі генералізації покладається функція 

депарадоксалізації самоопису системи, функція ідеологічна.  

Вуалізація парадоксу, як вже говорилося, необхідно пердбачає 

наявність контрідей, до яких завжди можна апелювати, забезпечуючи 

тим самим динаміку смислу, що здатна приховати парадокси та 

тавтології в системі. Беперервний його рух від ідеології до 

контрідеології породжує нові смисли та теми, не дозволяючи 

сконцентрувати увагу на самому парадоксі. 

 

В цьому відношенні вся множина варіацій системної історії 

постає в якості взаємопротилежних ідей щодо історії, перегук між 

якими і забезпечує виникнення нових смислів, що здатні здійснити 

координацію відмінних між собою версій.  



ІІІ.Ціле, множинне і тотальне в історії                

 227 

                                                                         

Однак цілковита координація розрізнених системних історій 

неможлива, оскільки дві пари протилежних версій можуть спричинити 

появу двох, можливо, відмінних смислів, що в подальшому також 

впадуть в суперечності, потребуючи нового смислоутворення. Власне, 

цілковитої координації версій історії система і не потребує, оскільки 

це в кінцевому підсумку призведе до монотонності смислу. Для всіх 

версій системної історії контрідеєю виявляється світова історія, 

апеляція до якої як до власної протилежності і дозволить виробляти 

нові смисли. Така подвійна апеляція історій: між версіями системної 

історії, а також системних історій та світової історії і забезпечує 

постійний процес координації системної пам‘яті. В цьому сенсі можна 

розглядати світову історію не як абстрактну координуючу 

генералізацію, а як фон, що її уможливлює, самою ж абстракцією, яка 

забезпечує виявленя суперечностей та координацію версій системної 

історії, постає ідеологія, завдання якої – уникнути парадоксалізації 

самоопису, а воно можливе лише у пошуку та зверненні до своїх 

протилежностей. По суті, ідеологія виступає в ролі 

депарадоксалізуючої матриці системи, що забезпечує комунікацію, 

конструкцію та реконструкцію смислів, принципово передбачаючи 

наявність ідей-альтернатив, контрідеологій, що є умовою її 

функціоналізації. 

 

Отже, феномен ідеології виявляється важливою складовою 

процесу самоопису системи, забезпечуючи виявлення та приховання 

парадоксів та тавтологій, які необхідним чином виникають в контексті 

цього процесу. Функція детавтологізації самоопису реалізується 

завдяки наявності контрідеології, що забезпечує постійну динаміку 

смислів. Саме перегук ідеології та контрідеології уможливлює 

породження нових смислів. 

Власне, ідеологію в цьому сенсі можна розглядати в якості 

деякого комплексу ідей, чия множинність дозволяє формування та 

підтримання комунікативних відносин в системі. Такий погляд на 

ідеологію виявляється концептуальною альтернативою Габермасовій 

позиції, який розглядає даний феномен як принципово монологічну 

систему, що чинить перешкоди комунікації [13]. Навпаки, в контексті 

системної теорії ідеологія не лише не чинить перешкод комунікації, а 

й забезпечує умови можливості її розгортання. В цьому сенсі вона 

постає тим необхідним хаосом, який забезпечує порядок системи, її 

стабільність. 
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14. Кравчук Н.О. Идеология как депарадоксализирующий фактор 

самоописания в философской концепции Н. Лумана 

 
Данная статья посвящена проблеме взаимосвязи идеологии и 

самоописания в системной теории.  

Ключевые слова: система, самоописание, парадокс, тавтология, 

идеология 

. 

Kravchuk M.O. Ideology as deparadoxalized factor of self-description 

in N.Luhmann philosophical conception 

The article considers a problem of connection of an ideology and self-

description in a system theory.  

Key words: system, self-description, system history, paradox, tautology, 

ideology.  
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МОНАДОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 

ЛЮДИНИ В СУСПІЛЬСТВІ  

 

Стаття присвячена аналізу схожості людей та монад і впливу 

особистості на формування суспільства. 

Ключові слова: людина, суспільство, особистість, монада, свідомість, 

самоідентичність. 

 

Двадцяте століття принесло небачені досягнення, що 

ґрунтуються на силі людського розуму, проте сама планета і все 

людство опинилися на межі тотальної катастрофи. Перед безоднею 

опинилось довкілля, перед невизначеністю — людина, перед хаосом — 

суспільство й культура.  

Знайти вихід в даній ситуації може лише людина, яка є мірою 

всіх речей на Землі. Саме вона займає центральне місце у розв'язанні 

цих найважливіших проблем, особливо зараз, на початку третього 

тисячоліття. Основна проблема полягає в тому, щоб визначитися, у 

якому напрямі розвиватиметься життя, які пріоритети стануть 

визначальними для людини. 

Щоб відповісти на дане питання слід, по -перше, 

розібратись в чому полягає головна відмінніс ть людей від 

інших істот, які населяють землю, та, по -друге, з‘ясувати 

взаємозалежність формування людини та суспільства.  

Отже, перш за все людина відрізняється від тварини тим, що вона 

має розум і може осягнути мету, сутність і сенс свого буття. Дану 

відмінність вдало підкреслив український філософ І. В. Бойченко, 

цитуючи французького науковця VII ст. Блеза Паскаля: „людина – 

всього лишень очеретинка, найслабкіша зі створінь природи, але вона 
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– очеретинка мисляча. Щоб її знищити, зовсім не треба, щоб на неї 

ополчився весь Всесвіт: досить подуву вітру, краплини вод. Та хай би 

навіть її знищив Всесвіт, – людина все одно найвища ніша свого 

згубника, оскільки усвідомлює, що розлучається з життям і що вона 

слабша за Всесвіт, а він нічого не усвідомлює‖ [2, с. 10]. 

Дана цитата показує нам, що межа між людиною і природою 

полягає не ззовні, а в самій людині. Про це свідчить і наступне 

переконання відомого феноменолога А. Шюца: „тварина бачить і чує, 

але без знання того, що вона це робить; навіть свої власні імпульси 

вона переживає як притягання та відштовхування, що відходять від 

предметів, які її оточують. Таким чином, у тварини є свідомість, але не 

має самосвідомості; вона не володіє собою. Людина є єдиною істотою, 

яка здатна бути Я і ставити себе не лише над часом, але навіть над 

самою собою. І здатна вона на це тому, що вона є особистістю...‖ [16, 

с. 204]. Але що ж означає бути особистістю? 

У повсякденній і науковій мові дуже часто зустрічаються, 

наряду з терміном ―особистість‖, такі терміни, як ―людина‖, ―індивід‖, 

―індивідуальність‖. Чи позначають вони той самий феномен, або між 

ними є якісь розходження? Найчастіше ці слова вживаються як 

синоніми, але якщо підходити строго до визначення цих понять, то 

можна знайти істотні значеннєві відтінки. Людина - поняття саме 

загальне, родове, з‘являється з моменту виділення Homo sapiens. 

„Людина, як суб‘єкт, - пише А. В. Брушлінський, - це вища системна 

цілісність усіх її складних і суперечливих властивостей, щонайперше 

психологічних процесів, станів і рис, її свідомості і несвідомого‖ [3, с. 

10]. Індивід – це одиничний представник людського роду, конкретний 

носій усіх соціальних і психологічних рис людства: розуму, волі, 

потреб, інтересів і т.д. При такій постановці питання не фіксуються як 

особливості дії різних біологічних факторів (вікових особливостей, 

статі, темпераменту), так і розходження соціальних умов 

життєдіяльності людини. Однак цілком абстрагуватися від дії цих 

факторів неможливо. Очевидно, що існують великі розходження між 

життєдіяльністю дитини і дорослої людини, людини первісного 

суспільства і більш розвинутих історичних епох. З метою 

відображення конкретно-історичної особливості розвитку людини на 

різних рівнях її індивідуального й історичного розвитку, поряд з 

поняттям ―індивід‖ використовують і поняття особистість. Індивід у 

даному випадку розглядається як відправний момент для формування 

особистості від вихідного стану, особистість - підсумок розвитку 

індивіда, найбільш повне втілення всіх людських якостей. Таким 

чином, як зазначає В. В. Столін, „демаркаційна лінія між індивідом та 



ІV.Людина в суспільстві: атом чи монада?                

 232 

                                                                         

особистістю є нічим іншим, як різницею між людським організмом з 

одного боку і соціальним індивідом з іншого‖ [14, с. 126]. В свою 

чергу поняття «людина» містить у собі два компоненти – соціальний ( 

особистість) та індивідуальний (індивід). 

Про сутність, компоненти людини та її значення в суспільстві 

вчені почали роздумувати ще з античності. Та це й не дивно, адже 

"проблема людини завжди була притаманною філософії", яка, власне , 

й бере свій початок з античних часів. [10, с. 9]. 

Одним із перших філософів, хто почав вивчати сутність людини, 

був Платон, який звеличував неповторність кожної людської душі. Та 

особливо стрімко цікавість до життя та сприйняття пересічного 

індивіда починає проявлятися в період Відроджененя та Нового часу 

(XIV-XVIII), коли відбувається усвідомлення цінності самої 

особистості. Не випадково ж один із найвидатніших філософів того 

часу Рене Декарт у своєму творі "Міркування про метод" веде мову від 

першої особи і починає свою оповідь інтелектуальною біографією 

автора, в якій стверджує про право "судити по собі про всіх інших" [5, 

с. 252]. На питання "що ж я таке?" Декарт відповідає: "Мисляча річ". 

Мислення, згідно з Декартом, це не чистий абстрактно-логічний 

процес. "Мисляча річ – це річ, яка сумнівається, розуміє, стверджує, 

заперечує, бажає, не бажає, представляє і відчуває". [4, с. 24]. 

Та якщо Декарт вважає ідею "Я" природженою, то англійські 

сенсуалісти вбачають тут проблему. Так Дж. Локк, розглядаючи 

поняття особи, задається питанням, чому "розумна мисляча істота 

може розглядати себе, як та ж сама мисляча істота, в різний час і в 

різних місцях"[12, с. 89] Схоже питання непокоїло і англійського 

філософа Девіда Юма який в своєму "Трактаті про людську природу" 

писав: "коли я самим інтимним чином "вникаю" в щось, що іменується 

мною, я завжди натрапляю на те або інше одиничне сприйняття тепла 

або холоду, світла або тіні, любові або ненависті, страждання або 

насолоди. Я ніяк не можу уловити своє я як щось що існує окремо від 

сприйнять і ніяк не можу помітити нічого, окрім якого-небудь 

сприйняття" [17, с. 298]. 

Таку ж проблему зазнають і інші філософи-сенсуалісти. 

Наприклад Кондільяк виводив свідомість "Я" з сукупності 

закріпленого пам'яттю самовідчуття. В останньому розділі "Трактату 

про відчуття" автор примушує Статую, яка у нього послідовно пізнає 

світ і себе за допомогою різних органів чуття, визнати, що ніяка 

сукупність самовідчуття не дає справжнього знання: "Я знаю, що вони 

належать мені, хоч і не можу зрозуміти цього; я бачу себе, я відчуваю 

себе, одним словом, я відчуваю себе, але я не знаю, що я таке, і якщо я 



ІV.Людина в суспільстві: атом чи монада?                

 233 

                                                                         

раніше вважала себе звуком, смаком, кольором, запахом, то тепер я 

вже не знаю, чим я повинна вважати себе" [8, с. 154]. 

Питання, чи зберігає людина свою тотожність, усвідомлюючи 

зміни власної душі, яке Юм та деякі інші філософи вважали 

нерозв'язним, Кант вважає безглуздим, оскільки на його думку, як 

відзначає відомий дослідник І. С. Кон, "людина може усвідомлювати 

ці зміни тільки тому, що в різних станах вона уявляє себе як один і той 

же суб'єкт" [9, с. 35]. Розділення свідомості і самосвідомості – 

найважливіша перевага людини над тваринами. Розуміючи це Кант 

говорить: "Та обставина, що людина може володіти уявленням про 

своє Я, нескінченно прославляє її над всіма іншими істотами, які 

живуть на землі. Завдяки цьому вона є особою, і через єдність 

свідомості при всіх змінах, які вона може зазнавати, вона є однією і 

тією ж особою, тобто істотою, яка по своєму положенню і гідності є 

абсолютно відмінною від речей…" [7, с. 58]. 

Саме так вважав і основоположник прагматизму У. Джеймс. Він 

був переконаним в тому, що особистісне Я включає дві сторони однієї 

цілісності, які завжди існують одночасно – усвідомлене Я ("I") та Я, як 

об‘єкт ("Мe"). Одна з них являє собою чистий досвід (Я-усвідомлене), а 

друга – вміст цього досвіду, Я як об‘єкт (все, що людина може назвати 

своїм). З точки зору Джеймса, людина, з одного боку, має свідомість, а з 

іншого – усвідомлює саму себе, як елемент дійсності, оскільки кожен 

рефлексивний акт покладає ідентифікацію Я, як об‘єкту і водночас 

встановлює нерозривний зв‘язок того, хто пізнає, і того, що пізнається. 

Засновник прагматизму У. Джеймс важав, що для того щоб 

стати особистістю людна має не лише володіти свідомістю, але й 

самосвідомістю, вона повинна вміти сприймати себе, як об‘єкт. У. 

Джеймс розглядав «особистісне Я як подвійне утворення в якому 

об‘єднуються Я-яке усвідомлює і Я-як об‘єкт‖ [1, с. 349]. Джеймс 

вважав, що „про що б не думала особистість вона завжди більш-менш 

усвідомлює себе, своє власне існування. Разом з тим вона усвідомлює 

це, так що її самосвідомість є ніби подвійною – частково тією, що 

пізнає і частково такою, що пізнається, частково об‘єктом і частково 

суб‘єктом із яких одну ми будемо називати особистістю, а іншу – 

„Я‖… Визначення тотожності нашого Я і нашої особистості навіть в 

самому акті їх відмінності, напевне, сама невідкладна вимога 

здорового глузду, і ми не повинні випускати із виду цю вимогу з 

самого початку‖ [6, с. 7]. 

Підтверджуючи дану думку, ще один представник 

символічного інтеракціонізму Т. Шибутані говорив, що 

„визначеність особистості є основою організованого соціального 
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життя. Тільки лише коли людина є визначеною і поміщеною в певне 

місце, може бути встановлена її відповідність. Перше, що люди 

роблять при знайомстві – вони виясняють визначеність та статус 

один одного. Це й зрозуміло, тому що нема іншого шляху, щоб 

дізнатися чого можна очікувати від іншого. Особистісна 

визначеність людини встановлюється лише у зв‘язку з іншим 

суспільством. Саме звідси витікає її певне відношення до різних 

фізичних об‘єктів. Не існує необхідного фізичного чи біологічного 

зв‘язку між людиною і різними речами, якими вона володіє. Вона 

може зруйнувати або віддати те, що належить їй лише в наслідок 

конвенційних норм, які надають власнику відносну свободу 

розпоряджатись своїм майном. Але людина в змозі користуватися 

своїми правами власника лише тоді, коли вона здатна визначити 

себе як людську істоту, яка є відмінною від інших. Якби люди не 

могли визначити себе та інших з відомою постійністю, наша 

соціальна та економічна система виявилася б в небезпеці‖ [15, с. 

249]. Дана цитата ще раз підтверджує, що кожна людина, яка володіє 

стійким уявленням про себе, легко знаходить своє місце в діях 

групи, членом якої вона є. Оскільки вона зустрічає зі сторони інших 

відповідне відношення, це підсилює її почуття визначеності і дає 

можливість продовжувати виконання своїх обов‘язків. Узгоджена 

дія набуває тоді звичайний характер.  

Отже, людина, як суб‘єкт соціальних відносин, передусім 

характеризується автономністю, певною мірою незалежності від 

суспільства, здатна протиставляти себе суспільству. Про це свідчить 

властивість людини самовизначатися (самоідентифікуватися). До 

того ж, особистісна незалежність пов‘язана з умінням володіти 

собою, а це, в свою чергу, передбачає наявність у особистості 

самосвідомості, тобто не просто свідомості, мислення і волі, а 

здатності до самоаналізу, самооцінки, самоконтролю. Різниця 

самосвідомості від свідомості полягає в тому, що людина додатково 

усвідомлює й те, що, можливо, інші також подібним чином 

усвідомлюють себе‖.  

Крім того, головною відмінністю цих двох понять є те, що 

„свідомість спрямована на зовнішній світ, а самосвідомість – на 

внутрішній простір людини. Саме внутрішній світ людини, її душа 

свідомість та самосвідомість і становлять основу монодологічної 

сутності людини. Саме душа є притаманною для монади. (греч. monas 

– одиниця, єдине) – поняття докласичної і класичної філософії, що 

використовується для позначення фундаментальних елементів буття. 
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Ідея пов‘язаності монади з духовним початком можна побвчити 

вже в Кембриджській школі платонізму, і зокрема в Г. Мора (1614-

1687), який створив вчення про нескінченно малі елементи буття 

(фігури), основною властивістю яких є не форма і оформленість, а 

одухотвореність. В натурфілософії Ф.М. ван Гельмонта (1618 - 1699) 

поняття «монада» стає основним. Згідно теорії ван Гельмонта, 

початковою одиницею буття є монада, і якщо фізичний світ 

складається з граничних матеріальних часток, то духовний світ - з 

граничних монад-думок.  

Натурфілософія ван Гельмонта вплинула на формування 

поглядів Лейбніца, факт спілкування якого з ван Гельмонтом є 

історично встановленим; є припущення, що саме від нього Лейбніцом 

був сприйнятий термін "монада". Проте за своїм змістом концепція 

Лейбніца є глибоко оригінальним, концептуально фундованим 

вченням – монадологією. Монада займає в концепції Лейбніца вагоме 

місце. Саме він пояснив всі властивості та функції монад, які є досить 

схожими з духовними особливостями людини. 

Монади розглядалися й описувалися Лейбніцем по анологіі з 

людськими «я». Їхнє життя полягає не тільки в діяльності, але й у 

свідомості. Монада характеризується як проста, неподільна субстанція, 

яка є здатною до активної діяльності. Монада не змінюється в своїй 

внутрішній визначеності. Кожна монада, як і людина, відображує світ 

сама по собі, несе світовий порядок у собі. Монада - це 

нематеріальний, духовний центр діяльної сили. Монада досягаються не 

чуттями, а лише розумом, як і самоідентичність людини, яка 

усвідомлюється за допомогою становлення особистості 

(соціалізованого індивіда).  

Маючи загальну духовну природу і спільне походження, всі 

монади, не є тотожними одна одній, подібно до того, як різняться один 

від одного характери, розум і погляди людей. Розходження між 

монадами, як і між людськими душами, можуть бути зазначені, 

принаймні, за двома основними параметрами - по світогляду на світ, 

тобто за оригінальністю структури свідомості, і за ступенем загального 

розвитку, активності і досконалості. Згідно принципу поступовості, 

монади не тільки відрізняються одна від одної, але і в тій чи іншій мірі 

схожі одна на одну саме так, як це буває у людей, в результаті чого 

утворюються різні групи і види єдиного монадного царства. 

Лейбніц вважає, що монади повинні бути наділеними якимись 

властивостями, які відрізняють одну монаду від іншої. І ось тут 

Лейбніц формулює принцип індивідуації, один з найбільш важливих у 

філософії. Даний принцип можна застосовувати як до людей, так і до 
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монад. На думку Лейбніца, "... Кожна монада необхідно повинна бути 

відмінною від іншої. Бо ніколи не буває в природі двох істот, які були 

б абсолютно однаковими і в яких не можна було б знайти відмінності 

внутрішнього змісту [11, с. 419]. 

Втім, загальна сукупність монад схожа і на республіку: адже подібно 

душам людей кожна з них - окремий світ, у якого є свій власний зміст, 

до якого не може потрапити ніякий духовний зміст ззовні і з якого не 

може ні що «просочитись» ззовні. Кожна монада - замкнутий космос, і 

звідси знаменитий вислів Лейбніца: «Монада зовсім не мають вікон 

(les monads n'ont point de fenetres), через які нічого не могло б увійти 

або звідти вийти». [11, с. 421]. 

Монади не можуть впливати ні на що ззовні себе і самі не 

схильні ні до якого зовнішньому впливу - у цій самодостатності їх 

досконалість, а їх самообмеження – гарантія того, що світ являє собою 

не хаос, а систему. Кожна монада, на думку Лейбніца, живе більш-

менш інтенсивним життям, яке можна пояснити знову-таки за 

аналогією з психічним життям людей: відчуття, споглядання, 

уявлення, самосвідомість - ось її щаблі. Саморозвиток кожної монади, 

як і людини - це ЇЇ перехід до більш високих сходинок свідомості, що 

збігається із прогресом її пізнання. Монади, як і люди, прагнуть до 

самовизначення, яке є можливим лише за допомогою самосвідомості.  

За словами основоположника символічного інтеракціонізму, Дж. 

Г. Міда, „завдяки самосвідомості індивідуальний організм в певному 

розумінні входить до сфери свого власного середовища; Його власне 

тіло стає елементом множини стимулів середовища на які він 

відповідає чи реагує. Поза контекстом соціального процесу, вищих 

рівнів, тих, де індивід володіє свідомим спілкуванням, свідомим 

діалогом жестів між індивідуальними організмами, що з ними 

взаємодіють. Індивідуальний організм не протиставляє себе, як ціле, 

своєму середовищу; він, як ціле, не стає об‘єктом для себе, і значить не 

є самосвідомим; він не є, як ціле, стимулом, на який він сам же реагує. 

Навпаки, він реагує тільки на частинки або на окремі аспекти себе 

самого і розглядає їх зовсім не як свої частинки чи аспекти, але просто 

як частинки чи аспекти свого оточення взагалі. Тільки в межах 

соціального процесу вищих рівнів, тільки в термінах більш розвинутих 

форм соціального середовища чи соціальної ситуації дійсно увесь 

індивідуальний організм стає об‘єктом для себе, а значить 

самосвідомим‖ [13, с. 156-157]. 

Завдяки самосвідомості відбувається самовизначення 

особистості та монади, результатом якого є ототожнення людини з 

самою собою та усвідомлення своєї самоідентичності. Тотожність 
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передбачає співвіднесення себе, як „Я‖ з істинним образом „Я‖. Даний 

процес стає можливим завдяки спілкуванню з іншими і сприйняттю 

нами їхньої оцінки нашої поведінки і нас, як особистостей.  

Саме вміння бачити себе очима інших, співвідносити себе з 

собою, оцінювати і критикувати власні якості, усвідомлювати свої дії і 

рефлексувати над своєю поведінкою і становить основу 

самоідентичності. Самоідентичність базується на самосвідомості, в той 

час як для виникнення почуття ідентичності вистачить володіти лише 

свідомістю. Ідентичність – це усвідомлена єдність і прийняття своїх 

тілесних і психічних процесів, ототожнення себе з кимось. 

Самоідентичність же – співвіднесеність себе з собою, сприйняття 

власної свідомості, як самототожної, а себе самого, як унікальної 

онтологічної цілісності та самостійної особистості. Самоідентичність 

протистоїть ідентичності як самовизначення через співвіднесення, 

ототожнення себе з кимось чи чимось, наприклад ототожнення себе з 

певними соціальними, політичними чи професійними спільнотами. 

Самоідентичність є одиницею переживання людиною свого Я, як 

такого, що їй належить і виступає одним із проявів вмісту психічного 

життя, можливістю виділити власне Я та його нетотожність іншому. 

Людина до тих пір не володіє усвідомленою ідентичністю 

(самоідентичністю) поки вона не стане для себе об‘єктом. Завдяки 

відносинам з іншими, вона (людина) отримує уявлення про себе і 

набуває самосвідомість в процесі інтеракції (взаємодії з іншими 

людьми). Самосвідомість є усвідомленням людиною своїх дій, 

почуттів, думок, мотивів, поведінки, інтересів, свого положення в 

суспільстві.  

Та однозначно стверджувати, нібито лише середовище та 

обставини впливають і формують людину не можна. Дуже часто саме 

люди формують і впливають на середовище, яке їх оточує та на 

обставини. Навіть перебуваючи у в'язниці деякі люди, примудряються 

змінювати навколо себе «атмосферу». І яка це буде «атмосфера», 

залежить, як і від однієї окремої людини, так і від всього «колективу». 

Точно так само ми формуємо «атмосферу» і в більш глобальному 

значенні, наприклад, образ країни, «атмосферу» країни.  

 Багато людей не усвідомлюють, як і якою мірою, вони самі 

впливають на навколишнє середовище та на психологічну атмосферу в 

цьому середовищі. Саме від усвідомлення людино самої себе і 

залежить відношення до неї всього суспільства. Саме ж таке 

усвідомлення залежить від соціуму, в якому перебуває індивід. 

Таким чином, індивід олюднюється, тобто соціалізується, або 

знаходить соціальну суть, через взаємодію з іншими людьми. Індивід 
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не народжується з соціальною суттю. Це означає, що від народження 

він не володіє здатністю олюднених дій. Його олюднення відбувається 

через соціальні асоціації. Поступово він набуває здатності аналізувати 

значущі сигнали, використовуючи символи і ставати об'єктом для 

самого себе. Взаємодія з іншими людьми сприяє емпатичному 

розумінню осмисленої поведінки і саморефлексії – унікально 

людським якостям соціальної суті особистості. Кожна людина, як і 

монада, є унікальною та здатною до самоусвідомлення та набуття 

самоідентичності.  

Людське суспільство найбільш правильно сприймати як таке, що 

складається з людей, які (на противагу монадам Лейбніца) знаходяться 

у постійній взаємодії один з одним. Це положення говорить про 

процесуальну природу людського суспільства; припускає 

конструйованість соціальної структури, збереження і зміну людей у 

соціальній взаємодії, а не тільки автономність і самокерованість. 

Водночас, людина має свій власний внутрішній світ, який має 

монадологічну природу, що проявляється у здатності до самооцінки та 

самоусвідомлення.  

Отже, процес розвитку людини, як і монади, завжди залишається 

глибоко індивідуальним та неповторним. Він протікає абсолютно по-

різному в залежності від конкретно-історичних умов, від 

приналежності індивіда до того чи іншого соціального середовища.  

Людина, як особистість, завжди виконує певну сукупність 

суспільних функцій, які здійснюються шляхом своєрідної суспільної 

поведінки. 

Кожну людину характеризують особливості способу здійснення 

нею свого змісту через свої відносини. Рішучість або нерішучість, 

сміливість або боягузтво, сталість або нестійкість, твердість або 

податливість, цілісність або непослідовність, гармонійність або 

внутрішня суперечливість - все це зовнішні прояви та форми 

співвідношення різних компонентів змісту людини, від яких залежить 

ставлення до неї інших людей та її місця в суспільстві. 
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Соболь Т.В. Монадологическое значение человека в обществе 

Статья посвящена анализу сходства людей с монадами и влиянию 

личности на формирование общества.  
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Sobol T.V. Мonadological importance of the person in the society 

The article is devoted to the analysis of humans similarities with monads and 

personality influencing on society forming.  

Keywords: human, society, personality, monada, сonsciousness, self-identity. 

 

                                                                              

 

О.М.Кожем’якіна  

                                                                                       
ДОВІРА ДО ІНШОГО В КОНТЕКСТІ 

МОНАДНОЇ  ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНОСТІ  
 
Стаття присвячена аналізу проблеми довіри до Іншого у вимірах 

монадологічної інтерсуб‘єктивності. Особлива увага звертається на 

специфіку монадологічного бачення соціальної дійсності як перспективного 

напряму постнекласичної філософії. Розглядається проблема 

інтерсуб‘єктивного сприйняття Іншого в працях Е. Гуссерля та А. Шюца.  

Ключові слова: довіра, Інший, монада, інтерсуб‘єктивність, визнання. 

 

Надзвичайно динамічні та суттєві зміни в різноманітних сферах 

сучасного соціуму зумовлюють формування нових ціннісно-

нормативних засад соціального співжиття, які стають підґрунтям 

якісно нових типів соціальних взаємодій, базованих на довірі як їх 

ціннісній основі. В умовах розширення мультикультурності та 

загострення загальноцивілізаційних глобальних проблем особливо 

важливим постає питання співіснування та відношення до Іншого (як 

до індивідуалізованого Іншого, так і до іншої культури, іншої 

цивілізації, іншої релігії, іншої мови, іншої країни і т.п.), що може 

розглядатись в різних концептуальних контекстах як Свій, Чужий, 

Сторонній, Третій та ін. Нагальною потребою постає питання 

дослідження умов можливості довіри до Іншого, створення передумов 

для формування культури довіри як на національному, так і 

міждержавному та міжцивілізаційному рівнях. В цій ситуації проблема 

довіри набуває нового забарвлення, актуалізуючи дослідження умов 

досягнення порозуміння в сучасному соціумі в контексті аналізу 

проблем суспільної інтеграції, визнання, солідарності, справедливості, 

толерантності.  
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Тому метою даної праці є окреслення феноменологічних засад 

аналізу проблеми довіри до Іншого у вимірах інтерсуб‘єктивної 

монадологічності, виявлення умов можливості довіряти Іншому в 

умовах сучасного соціуму. 

Серед дослідників феномену довіри слід виокремити ґрунтовні 

праці Н. Лумана, Ф. Фукуями, Е. Гідденса, А. Селігмена, П. Штомпки, 

Е. Усланера, Т. Скрипкіної, А. Купрейченко, Б. Рутковського та ін.. 

Довіра постає в якості досить складного феномена, який регулює 

відносин людини зі світом та іншими людьми, а також поєднує етичні 

імперативи взаємності, чесності, відповідальності з раціональними 

вимогами розрахунку, ступенем ризику та власного зиску, в цілому 

відображаючи процес економії соціальних витрат на перевірку. Довіра 

пронизує різноманітні людські стосунки, і розглядається як очікування 

бажаної, тобто чесної, порядної, відповідальної, компетентної 

поведінки, як установка на те, що Інший, на якого покладені певні 

зобов‘язання, виправдає наші очікування. Проблема довіри в контексті 

інтерсуб‘єктивності постає в ракурсі сприйняття та впізнавання Іншого 

як Свого, Близького, Чужого, Третього, Стороннього, відображаючи 

процеси встановлення схожості – відмінності, а також відчуття 

безпечності чи загрозливості буття-з-Іншим. Довіра зазвичай позначає 

орієнтацію на безпечні та надійні відносини, навіть без достатніх на те 

підстав, що й обумовлює обов‘язкову наявність ризику у відносинах 

довіри. Відносини довіри передбачають орієнтацію на Іншого як 

об‘єкта довіри, але об‘єкта особливого, причому особливого саме по 

відношенню до суб‘єкта довіри, оскільки відбувається зосередження 

лише на окремих властивостях такого об‘єкта (його чеснотах, 

компетенціях, його інтересах та намірах стосовно суб‘єкта та предмета 

довіри).  

Природа Іншого та вияв способів відношення до нього є 

предметом філософської рефлексії з давніх часів, але найбільш 

послідовно проблематика Іншого розвивається в феноменології Е. 

Гуссерля, а також в працях М. Штірнера, В. Дільтея, М. Гайдеггера, Е. 

Левінаса, М. Мерло-Понті, А. Щюца, М. Бубера, Ж.-П. Сартра, Ж. 

Дельоза, Б. Вальденфельса, М. Теніссена  та ін.. В переважній 

кількості праць Інший розглядається як онтологічна, гносеологічна, 

комунікативна умова існування Я, а не лише як об‘єкт чи суб‘єкт  

діяльності.  

Серед розмаїття концептуальних підходів до аналізу сучасного 

світу  саме монадологічний підхід дає можливість розглянути 

соціальну дійсність в її багатоманітності та зростаючій складності, 

акцентуючи увагу на проблемах збереження ідентичності, культурної 



ІV.Людина в суспільстві: атом чи монада?                

 242 

                                                                         

цілісності, індивідуальній значущості та співвідповідності в умовах 

збереження неповторності особистісного розвитку. Монадологічне 

розуміння соціальної дійсності в її розвитку та становленні є одним з 

найперспективніших напрямів постнекласичної філософії, який 

найбільш послідовно в український філософський дискурс був 

впроваджений І.В. Бойченком [1; 2; 3]. В контексті філософії довіри 

застосування монадологічного підхіду дозволяє зосередитись на ідеях 

універсального світового зв‘язку, динамічності, взаємних впливів та 

взаємної значущості. Продуковані монадологічним підходом ідеали 

гармонійного співіснування різних суб‘єктів (культурних, історичних, 

соціальних), їх невпинного самовдосконалення шляхом взаємодії при 

збереженні власної унікальності фактично постулюють можливість 

філософії довіри, солідарності та співучасті, відображаючи 

різноманітні предмети та явища світу у взаємозв‘язку їх сутності та 

діяльності, а «кожна з історичних цілісностей, зокрема цивілізацій, 

розглядається вже як нелінійне утворення монадного характеру» [1, с. 

321]. 

 Системне термінологічне та концептуальне оформлення 

монадологічного підходу відбувається в період Відродження та Нового 

часу (М. Кузанський, Д. Бруно, Г.В. Лейбніц, Й.В. Гете), знаходячи 

продовження в працях Г. Лотце, Ш. Ренув‘є, Е. Гуссерля, Ж. Дельоза, 

хоча витоки ідеї монади, за твердженням І.В. Бойченка, 

простежуються ще з часів мислителів Стародавнього Сходу в 

контексті  аналізу співвідношення макро- та мікрокосму, а власне 

статусне становлення монадологічної проблематики відбувається в 

працях філософів Стародавньої Греції – Анаксагора, Піфагора, 

Платона, Арістотеля [1, с. 321]. 

 Загалом, концепт монади вбирає в себе ідеї Єдиного (але 

Єдиного як особливого, своєрідного, або як абсолютний максимум) – 

Платон, Арістотель, М. Кузанський; цілого, яке розглянуте як 

комбінація частин - Піфагор; природного порядку, коли кожне 

виявляється у кожному – М. Кузанський; множини як замкненого, 

самодостатнього світу, як живого дзеркала універсуму, тобто як 

простої субстанції, що має відношення, якими виражаються інші 

субстанції – Г. Лейбніц. На ідеї монадної своєрідності усього живого 

наполягає Й.В. Гете, відзначаючи, що «всяка жива істота не є щось 

одиничне, а постає як певна множинність; навіть в тій мірі, в якій вона 

нам здається індивідуумом, вона все ж залишається сукупністю живих 

самостійних істот, які за ідеєю, по суті однакові, в явищі ж, однак, 

можуть видатись однаковими чи схожими, неоднаковими чи 

несхожими. Ці істоти частково вже є первинно з‘єднаними, частково ж 
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вони знаходять одна одну та з‘єднуються» [4, с. 70]. Але найбільш 

вагоме для філософії довіри інтерсуб‘єктивне трактування монади 

здійснює засновник феноменології Е. Гуссерль, який послідовно 

реалізує ідеї всезагальності співіснуючих монад на різноманітних 

рівнях, аж до найзагальнішої спільноти, конституйованої пра-

монадами [5, с. 265]. Інтерсуб‘єктивна природа довіри розуміється в 

контексті виявлення своєрідного зв‘язку, що виникає в сфері «Між», 

тобто спільно актуального, потенційного та ретенційного зв‘язку між  

суб‘єктами взаємодії.   

Монадна проблематика в феноменології Е. Гуссерля 

реалізується в концепції імманентної трансценденції та 

трансцендентальної монадології, в якій кожне окреме Я (Ego) 

розглядається як вмістилище універсуму власного особливого, 

сформованого в результаті редукції, сприйняття Іншого базується на 

визнанні можливості існування ідентичних Я(Ego) об‘єктів.  

Трансцендентальна інтерсуб‘єктивність, розглянута саме як спільнота 

співіснуючих монад, а не як ізольовані Ego, конституює об‘єктивний 

світ, що належить їй як іманентна трансцендентність. Центральним в 

теорії монадологічної інтерсуб‘єктивності Е. Гуссерля є питання 

досвіду по визнанню Іншого, його допуску у світ Я.  

Інтерсуб‘єктивність розуміється Е. Гуссерлем як «відкрита 

спільнота монад», які конституюють один і той самий, 

загальнозначущий світ, причому унікальність та цілісність 

розглядаються в контексті аналізу спів-присутності. Відкрито-

нескінченна природа містить в собі непевним чином розташованих 

Інших як суб‘єктів можливої взаємодії, враховуючи і рівень 

культурної своєрідності, коли власна культура є первиннішою по 

відношенню до всілякої іншої, яка є доступною лише шляхом 

вчування в досвід Іншого. Інший постає як співконституюючий 

суб‘єкт у вимірах інтенціональних модифікацій власного Я. 

Е. Гуссерль ставить питання про те, в яких інтенціональностях, 

мотиваціях смисл «Інше Ego» формується у власному Я та 

підтверджується як суще в узгодженому досвіді пізнання Іншого, але в 

цілому проблема ставиться як проблема існування Інших для мене. 

Згідно Е. Гуссерлю, інтерсуб‘єктивний світ усвідомлюється як 

існуючий для кожного і доступний для кожного в своїх об‘єктах, але 

все ж кожний володіє власним досвідом, явищами, своїм феноменом 

світу [5]. Таким чином, об‘єктивний світ є інтерсуб‘єктивно 

конституйованим, інтерсуб‘єктивно узагальненим досвідом, який 

ідеально здійснюється в неперервній узгодженості, і сама 

інтерсуб‘єктивність постає як конституйована в ідеальній нескінченній 
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відкритості, а окремі суб‘єкти її наділені взаємно відповідними та 

узгодженими конститутивними системами. Саме тому конституція 

об‘єктивного світу містить в собі монадичну гармонію. 

Інтермонадична спільнота, яка можлива завдяки осмисленню 

досвіду Іншого по відношенню до мене, що дозволяє встановлювати 

зв'язок між Я та Іншим, між моїм та його монадичним Ego, передбачає 

взаємне буття один для одного, сприяючи об‘єктивації та урівненню 

мого існування з існуванням інших та вказуючи на гармонійне 

узгодження світу. Я існує за умови нескінченного відкритого процесу 

знаходження Іншого знову й знову, уможливлюючи інтерсуб‘єктивну 

взаємодію. Причому, згідно Е. Гуссерлю, трансцендентальна 

інтерсуб‘єктивність як відкрита спільнота монад є конституйованою у 

власному мислячому Я, але вона представлена як спільнота, що 

конституйована і в кожній іншій монаді (як в модифікованому виді 

Іншого) як та ж сама спільнота, тільки в іншому суб‘єктивному модусі 

явища, необхідно виявляючи в собі той самий об‘єктивний світ.   

Таким чином, феноменологічне трактування інтерсуб‘єктивної 

монадологічності, здійснене Е. Гуссерлем, передбачає дослідження 

пізнавальних настанов щодо Іншого, який постає в якості іншої 

суб‘єктивності, наділеної смислом та значущістю саме як Інша 

суб‘єктивність, що володіє власною сутністю та має конкретні 

можливості. Досвідне пізнання світу передбачає відкрито-

невизначений горизонт, в якому міститься кожний Інший як царина 

відкрито-нескінченних можливостей підступів до нього.  

Ідеї співвіднесення з чужою суб‘єктивністю, обґрунтування 

інтерсуб‘єктивності в контексті життєвого світу продовжує один з 

послідовників Е. Гуссерля, розробник феноменологічної соціології, А. 

Шюц, в основу інтерсуб‘єктивності покладаючи саме антропологічні 

чинники, виявляючи умови смислової орієнтації на Іншого та 

можливостей комунікативного розуміння. На думку А. Шюца, 

життєвий світ складається з інтерсуб‘єктивних відносин між людьми, 

причому уможливлення смислової комунікації відбувається шляхом 

суб‘єктивної інтерпретації, вироблення значень з особистісним 

відтінком, базованих на властивих світу культури універсумі 

загальних значень та текстурі смислів. Інтерсуб‘єктивність обумовлена 

тим, що «ми живемо в ньому як люди серед людей, пов‘язані з ними 

взаємним впливом та роботою, розуміємо інших та інші розуміють 

нас» [6, с. 13], в цілому позначаючи настанову сприйняття світу не як 

«мого приватного», а інтерсуб‘єктивного, і тому моє знання про нього 

є первісно інтерсуб‘єктивним, а не власною приватною справою. 

Таким чином, А. Шюц, зосереджуючись на аналізі суб‘єктивного 
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смислу соціальної дії, наголошує на соціальному, інтерсуб‘єктивному 

характері знань про світ та про Іншого, звертаючи увагу на соціальний 

ефект інтеракцій та наявність спільних горизонтів розуміння.  

В контексті філософії довіри особливо цікавою виявляється 

проблема взаємності перспектив, яка, згідно А. Шюцу, постає в 

результаті наявності у «того самого» об‘єкта, існування якого я визнаю 

(як Іншого, наділеного розумом та доступного пізнанню), певних 

непрозорих відмінностей індивідуальних перспектив, деяких різних 

значень для мене чи інших людей. В якості причин цих відмінностей 

індивідуальних перспектив постають як просторове 

«інорозташування», тобто знаходження «тут», на певній відстані; 

«іносприйняття», тобто відображення в досвіді дещо інших 

типізованих сторін об‘єктів, а також внаслідок недосяжних для мене 

об‘єктів його (Іншого) поля, і навпаки; так і «іноситуації», що 

породжує певну міру відмінності у цілях та системах релевантностей, 

породжених цими цілями, тобто наявна розбіжність моїх та Іншого 

біографічно детермінованих ситуацій [6, с. 14-15]. Отже, об‘єктивна 

наявність значних розбіжностей, або навіть несумісності інтересів, 

точок зору, особистих позицій, намірів тощо значно ускладнює 

інтеракції, спричинюючи проникнення ризику у різноманітні сфери 

соціальних взаємодій. Саме в цьому аспекті соціальної реальності 

особливо важливою постає довіра, яка позначає спосіб розрахунку 

перспектив, суб‘єктивний модус покладання на волю Іншого без 

достатніх гарантій, визнаючи Іншого як гідного довіри, в цілому 

уможливлюючи взаємоузгодження інтересів, потреб, цілей в ситуації 

соціальної невизначеності.  

Слідуючи логіці А. Шюца, засобом подолання цієї складності є 

впровадження двох фундаментальних ідеалізацій, що постають в 

якості всезагальної взаємності перспектив, реалізуючи типізовані 

конструкти просторової взаємозамінності точок зору (внаслідок 

взаємного припущення, що в ситуації, якщо нас поміняти місцями, 

стануть досяжними ракурси бачення предметів, що раніше були 

доступні Іншому, в тих же системах типізацій) та відповідності 

систем релевантностей (взаємно припускаючи, що відмінність 

перспектив, спричинена унікальністю наших біографічних ситуацій, є 

нерелевантними наявним цілям кожного з нас, та здогадно визнавати 

«емпірично ідентичну» манеру способів відбору та інтерпретації 

реально чи потенційно спільних нам об‘єктів та їх властивостей). 

Таким чином, умовою спільного соціокультурного світу та смислової 

комунікації в ньому є наявність спільної системи релевантностей та 

взаємозамінності точок зору, що уможливлює здатність об‘єктивного 
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осягнення об‘єктів та їх різноманітних аспектів, формуючи 

всезагальне знання, яке є об‘єктивним та анонімним, тобто 

незалежним від унікальних біографічних обставин та дистанційованим 

від суб‘єктивних тлумачень мною чи Іншим визначення ситуації.  

Отже, соціальна взаємодія заснована на певних засадах 

типовості та стандартизації, що, оформлене в певні правила, норми, 

цінності, звичаї, сприяє її (соціальної взаємодії) успішності, 

нормальності, відносній передбачуваності, уможливлюючи, зокрема, і 

довіру, яка, постаючи в якості ціннісної основи соціальної взаємодії, 

має соціальне підґрунтя, оскільки відображає навички ціннісного 

визначення свого оточення, тобто вияву типових рис Іншого відносно 

моїх очікувань, відповідно до загальноприйнятних способів поведінки 

в певному соціальному середовищі, враховуючи потенційно властиві 

Іншому типові мотиви, типові засоби для досягнення типових цілей. 

Ризик же зловживання довірою, її можливого невиправдання 

зумовлений потенційним (бажаним, але не однозначно обов‘язковим) 

характером мотивів «виправдати довіру», «не зловживати інтересами 

суб‘єктів довіри» та «виконати добровільно взяті зобов‘язання 

належним чином», що може в будь який момент проблематизуватись.  

Окрім того, проблема довіри постає в контексті різних 

смислових модифікацій суб‘єктивних інтерпретацій, позначаючи, у 

випадку рішення довіряти, конструювання очікуваної поведінки 

Іншого в його ідеальному образі, надаючи  йому своєрідний кредит 

довіри, обумовлений упевненістю у його (Іншого) чесності, 

відповідальності, компетентності, щирості та ін.. Довіра, таким чином, 

позначає специфічні очікування (морального, компетентнісного, 

мотиваційного, системного характеру) від-Іншого-до-мене адекватних 

дій в контексті розуміння Іншого в актах мого самотрактування, що 

постає як суб‘єктивне визнання Іншого гідним довіри. Отже, аналіз 

феномену довіри в контексті інтерсуб‘єктивної монадологічності 

сприяє її трактуванню у «вимірах перспектив», а саме – перспективи 

Іншого відносно перспективи Я, осмислення та інтерпретації його 

(Іншого) властивостей, мотивів, цілей, звертаючи увагу на соціальні 

ефекти взаємності перспектив, узгодження перспектив, перейняття 

перспектив, конфлікту перспектив, а також на темпоральні рівні 

перспектив, що присутні в життєвому світі в якості минулого, 

теперішнього та майбутнього. Проблемність довіри обумовлена 

зіткненням різних інтересів, мотивів, потреб учасників соціальної 

взаємодії, покладанням на волю Іншого, зосереджуючись на тих 

властивостях об‘єкта довіри, які уможливлюють саму довіру, 

сприяють досягненню бажаних результатів соціальних взаємодій. 
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Монадологічне бачення інтерсуб‘єктивності дозволяє 

зосередитись на ідеях взаємовідповідності при збереженні 

унікальності та індивідуальної своєрідності, що стає умовою довіри та 

солідарності як на мікро, так і макрорівнях. Проблема 

інтерсуб‘єктивного розуміння в контексті філософії довіри постає у 

двох ключових аспектах: з одного боку, необхідно виявити справжні 

наміри та властивості (моральнісні, комунікативні, компетентнісні) 

Іншого як об‘єкта довіри, визнаючи його як гідного довіри, а з іншого 

боку – співвіднести ці виявлені ознаки Іншого з власними 

очікуваннями щодо нього, з тими значеннями, якими ми наділяємо 

Іншого як компетентного учасника соціальної взаємодії. Таким чином, 

феномен довіри обумовлений, з одного боку, об‘єктивними умовами 

як наявності певних підстав довіряти (на особистісному, 

інституційному, системному рівнях), та, з іншого боку, суб‘єктивними 

чинниками, як здатності визнавати ці підстави достатніми для довіри, а 

об‘єктів довіри гідними її. В контексті проблеми довіри до Іншого 

особливого значення набувають ідеї взаємності ціннісного визнання та 

значущості Іншого, позитивного прийняття Іншого в умовах 

універсуму узгодженості в процесі інтерсуб‘єктивного 

співконституювання світу.  

Фактично, визнання спільної інтерсуб‘єктивної природи у 

функціональному взаємозв‘язку Я з Іншим сприяє трактуванню довіри 

в контексті «перейняття ролі», коли формується новий контекст 

очікувань певних дій від Іншого крізь призму власного досвіду. Ідеї 

узгодженого існування монад завдяки «напередвстановленої гармонії» 

продукують проблему трансцендентальної довіри, яка позначає 

переважно контексти належного, тобто того, як повинно бути в 

ідеальних, бажаних проявах. В цьому і полягає проблема довіри, як 

переконаності, причому без достатніх підстав і в ситуації ризику, у 

кращому варіанті розвитку подій, які призведуть до очікуваних 

результатів. Довіра постає як сфера відкритості, готовності до 

усвідомленої залежності, покладання на волю Іншого, що відображає 

вживання в досвід Іншого, смислове осягнення його (Іншого) 

присутності-для-мене, конституювання Іншого в горизонті власного 

теперішнього.  
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Кожемякина О.Н. Доверие к другому в контексте 

монадологической интерсубъективности 

Статья посвящена анализу проблемы доверия Другому в контексте 

монадологической интерсубъективности. Особенное внимание уделяется 

специфике монадологического видения социальной действительности как 

перспективного направления постнеклассической философии. 

Рассматривается проблема интерсубъективного восприятия Другого в 

работах Э. Гуссерля и А. Шюца.   

Ключевые слова: доверие, Другой, монада, интерсубъективность, 

признание. 

 

Kozhemyakina O. M. Trust to Other in the context of monadological 

intersubjectivity 
The analysis of problem of trust  to Other in the context of monadological 

intersubjectivity is devoted in the article. The special attention is spared the specific 

of monadological vision of social reality as perspective direction postnonclassical 

philosophy. The problem of intersubjectivity perception of Other in works of E. 

Husserl and A. Schutz is consider. 

Keywords: trust, Other, monad, intersubjectivity, recognition. 
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ГУМАНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА: АКТУАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  
 

В статті розкривається місце і значення гуманітарної експертизи в 

ієрархії експертної діяльності. 

Ключові слова: експертиза, гуманітарна експертиза, рефлексія. 

 

Експертиза – це дослідження та розв‘язання за допомоги 

поінформованих людей (експертів) будь-яких проблем, що вимагають 

спеціальних знань. Експертизи, на нашу думку, можна класифікувати 

на ноологічні (трансцендентальні, містичні, астрологічні тощо), 

гуманітарні, соцієтальні та природничонаукові. Кожний різновид 

експертизи вимагає відповідного експерта, здатного володіти 

знаннями в особливій формі: або у символічній, або у ціннісній, або у 

нормативній, або у дескриптивній. 

Засадою для ноологічної експертизи є трансцендентальна 

рефлексія, базована на неявній (неявленій) символічній формі знання. 

Образно можна сказати, що символи, цінності, норми та знання 

послідовно «вкладені» одне в одного, мов матрьошки. Найостанніша 

«матрьошка» - це знання, дескриптивні значення. Можна сказати, що 

система науки складена з неявних форм знання, що містяться у 

символах (ноологія), з форм знання, що містяться у цінностях 

(філософія, філософська антропологія), у нормах (соцієтальні науки – 

соціологія, політекономія тощо), та явної форми знання (точні науки). 

Експертами в ноологічній експертизі є деміург та його пророки. В 

откровеннях та пророцтвах, як відомо, в афористичній формі 

викладена динаміка взаємодії людини та Космосу. 

Гуманітарна рефлексія є складовою для оцінювальної 

гуманітарної експертизи, яка фіксує рівень самототожності людського 

духу та стан його соцієнтальної та природної інфраструктури. В плані 

процедури гуманітарна експертиза являє собою докладання «людських 

мірок до соціальних, економічних, політичних, екологічних та інших 

явищ, які сприяють розвиткові людського універсуму або стримують 
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його. В рамках такої експертизи всі структури оцінюють лише з точки 

зору того, наскільки вони відповідають ідеалу всебічного, 

гармонійного, універсального розвитку людини. Гуманітарна 

експертиза ґрунтована на використанні ціннісної форми знання, носієм 

якої  тією чи тією мірою є будь-яка людина. Ось чому цю форму 

знання найчастіше позначають терміном «особистісне знання. 

Найконцентрованіше вона виражена у діячів культури та мистецтва. 

Різні види соцієтальної рефлексії використовують у 

соцієтальних еспертизах (політичній, соціологічній, економічній тощо. 

Експертами тут є політичні діячі, економісти та юристи-практики, 

тобто фахівці у галузі управління різними процесами та сферами 

суспільного життя. Соцієтальна експертиза дає оцінку стану 

людського, природного та інших чинників, що врухомлюють соціум та 

його інституції влади. В наші дні зіткнулися між собою дві форми 

експертизи: соцієтальна та гуманітарна. Перша моделює норми, які 

дають змогу захистити цілісність соціуму від деструктивних впливів з 

боку «людського чинника, і панацею від усіх лих тут вбачають у 

створенні ринку товарів і робочої сили, друга – вимагає перебудувати 

соціум відповідно до пріоритету загальнолюдських цінностей. 

Соцієтальні різновиди експертизи завжди виходять з примату інтересів 

соціуму над інтересами людини та Космосу, останні при цьому 

розглядають як часткових індивіда та природу. Ці різновиди 

експертизи сперті на нормативну форму знання, а тому формулюють 

свої пропозиції у репресивній формі. 

Природничонаукова експертиза сперта на власну наукову 

форму знання, на об‘єктивоване знання, а експертами в ній є вчені – 

фахівці у конкретних галузях точних та природничих наук. Власне 

кажучи, цей різновид експертизи є дуже умовним, оскільки найменше 

спертий на неявні та латентні структури знання, а тому мало чим 

відрізняється від суть наукового дослідження, процедура якого 

жорстоко детермінована логікою. 

Експертизи співвідносять між собою за ієрархічним 

принципом. Ми наголосили увагу на описі форм експертизи, особливо 

виокремивши гуманітарну у зв‘язку з тим, що саме вона становить для 

нас практичний інтерес. Кожний з різновидів експертизи можна 

розглядати як відносно самостійну процедуру, детерміновану як 

специфікою знань експертів, так і специфікою досліджуваних 

проблем.  Тоді ми матимемо справу з експертизою як такою, з 

експертизою у повному розумінні цього слова. Проте кожний з 

різновидів експертизи, пов‘язаний з іншими певною ієрархією, 

одночасно постає і як експертиза експертиз стосовно експертиз, 
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ґрунтованих на нижчих формах рефлексії, які (експертизи) є об‘єктом 

експертизи з боку вищих рефлективних форм. Гуманітарній експертизі 

підлягає не тільки система суб‘єктно-суб‘єктних відносин у соціумі, 

але й результати експертиз, здійснених на соцієтальному та 

природничонауковому рівнях – тією мірою, якою останні торкаються 

інтересів цілісності людського універсуму. Водночас сама гуманітарна 

експертиза має бути контрольованою з боку ноологічної, оскільки 

може не повною мірою враховувати інтереси цілісності Всезагального 

Універсуму. 

Гуманітарна експертиза спрямована на виявлення людського 

смислу різних ситуацій. Це специфічна соціальна процедура, в ході 

якої здійснюють переоцінку цінностей та цілей. Треба сказати, що 

експертиза є неодмінним моментом у автоматичному режимі, діючи 

згідно із стереотипами, будучи немовби загіпнотизованою різного 

роду шаблонами буття. Але настає час, коли людина постає як 

інспектор, як експерт, намагаючись або оцінити нову нестандартну 

ситуацію, або переосмислити ситуацію стандартну, яка з тих чи тих 

причин стала дискомфортною, почала викликати підозри та скепсис. 

Для людини утвердження космічного світорозуміння – це не 

просто прийняття чергової концепції. Це колосальний духовний 

імпульс, який вивільняється завдяки осягненню нового виміру 

свідомості, розумінню взаємозалежності всіх форм життя та здатності 

індивіда долати самостворені межі. Зрозуміло, що утвердження 

космістського світорозуміння неминуче тягне за собою 

переосмислення життєвих ситуацій, корінну переоцінку цінностей. 

Експертиза передбачає момент самоідентифікації, утвердження 

людини в собі самій. Мета гуманітарної експертизи оцінити те чи те 

явище, ту чи ту ситуацію на предмет перетворення цього явища. 

Відомо, що експертиза в традиційному її розумінні тісно 

пов‘язана з ідеєю спеціалізації та з високим статусом фахівця в 

сучасному суспільстві. (В «Словнику іноземних слів» саме слово 

«експерт» походить від латинського expertus, що означає 

«досвідчений», тобто «фахівець в якій-небудь галузі»). Таке розуміння 

експертизи є засадовим для висловленої С.Лемом ідеї «цивілізації 

експертів», пафос якої спрямований проти «безладної, безглуздої 

демократії», коли однаково важить і голос професора університету, і 

голос прибиральниці, і глос божевільного, але й, звичайно, проти 

«безладного, безглуздого тоталітаризму», коли доводиться насиллям 

утримувати нераціонально побудовану соціальну піраміду з 

політиком-професіоналом нагорі. Проте влада фахівців приховує в 

собі не менше небезпек, ніж влада юрби та натовпу. П.Фейєрабенд 
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пише про те, що різні групи фахівців можуть давати протилежні 

оцінки тієї чи тієї ситуації. Але й одностайна їхня думка, вважає він, не 

гарантує розв‘язання проблеми, оскільки вже наступного дня може 

з‘явитися думка протилежна. Думка фахівців вимагає певних 

поправок, оскільки вони часто-густо схильні ототожнювати потреби 

науки з потребами повсякденного життя й припускатися помилок. 

Фахівці дотримуються особливої ідеології й отримувані ними 

результати зумовлені принципами цієї ідеології (а сама ідеологія 

підлягає дослідженню). 

На відміну від традиційної експертизи в гуманітарній 

експертизі, як нам здається, знімається протиріччя між експертом – 

«людиною з натовпу» та експертом-фахівцем. Для гуманітарної 

експертизи – виявлення людського смислу тих чи тих ситуацій, коли 

людина наділяє своє оточення найвищою космічною свідомістю, 

вимірює його найвищими моральнісними мірками. Очевидно, що своє 

оточення людина побудувала багато в чому несвідомо. Якщо 

свідомість і виявлялася, то свідомість комерційно-споживацька, 

утилітаристська, бюрократична. 

Скажемо кілька слів про можливі різновиди гуманітарної 

експертизи. Гуманітарна експертиза навряд чи могла б мати успіх як 

організований процес, якби в реальному житті не розпочався процес 

спонтанної гуманітарної експертизи. Людина може проявити себе як 

спонтанний гуманітарний експерт у ситуації, коли вона постає як 

«зайда», новачок у тій чи тій структурі, дивиться на неї немовби збоку, 

свіжим поглядом. Природна, спонтанна гуманітарна експертиза може 

мати місце також у ситуації «дезертирства» людини з тієї чи тієї 

структури, коли вона під впливом яких-небудь внутрішніх або 

зовнішніх причин «виходить з гри» і, знаючи структуру зсередини, 

дивиться на неї вже іншим поглядом. 

Чим більш «герметичною» є та чи та структура, тим, 

природно, важче здійснити в її рамках гуманітарну експертизу. 

Демократичні перетворення останнього часу, які роблять всі верства 

суспільства більш проникними для громадської думки, можливо, 

призведуть до того, що всі суспільні структури стануть підвладними 

гуманітарній експертизі. Відзначимо, що говорячи про спонтанну 

гуманітарну експертизу, ми залишаємо осторонь питання про її якість, 

указуючи лише на контекст її прояву. 

Проте нас цікавлять передусім організовані форми 

гуманітарної експертизи. Гуманітарна експертиза може бути 

індивідуальною, а може бути колективною, груповою. Розглядаючи 

індивідуальну гуманітарну експертизу, ми переконуємося в тому, що 
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це не є щось абсолютно нове, що виникає на порожньому місці. 

Завжди, впродовж усієї історії були люди, що виосібнювалися з маси 

звичайних пересічних громадян космічністю свого мислення та 

розвиненістю свого моральнісного первня, люди, яких залучили для 

консультацій, або ж вони самі перебирали на себе роль консультантів. 

Класичними гуманітарними експертами були фундатори трьох 

світових релігій – Ісус Христос, Будда та Магомет, які апелювали не 

до «класової», «соціально-станової» людини, а до людини космічної. 

Гуманітарними експертами можна вважати гуру в йозі, які у свідомості 

людей були чимось значно більшим, ніж тим, що ми сьогодні 

вкладаємо в слово «вчитель», - вони були передусім наставниками 

життя. 

На нашу думку, індивідуальна гуманітарна експертиза може 

знайти широке застосування в сучасних процесах ноосферизації, 

космізації буття. В ролі гуманітарних експертів можуть постати 

філософи, релігійні діячі, широко мислячі вчені, взагалі люди будь-

яких професій, які мають моральну мудрість. Підкреслюючи 

можливість та реальність за сучасних умов індивідуальної 

гуманітарної експертизи, відзначимо, що найперспективнішою нам 

уявляється колективна експертиза. Справді, важко знайти стільки 

мудреців, які могли б самостійно розв‘язувати всі проблеми, що стоять 

перед суспільством. 

Колективна гуманітарна експертиза, на наш погляд, більшою 

мірою, ніж індивідуальна, відповідає сутності експертної процедури, 

оскільки космічна свідомість передбачає узгоджене сприйняття 

кількох напрямків у рамках більш загальної єдності. Це й створює 

особливий ритм гуманітарної експертизи, її широку амплітуду, коли 

«колективний менталітет постійно відсилає свідомість у примежові 

зони – то ідеології, то критицизму, то знову ідеології». Колективна 

гуманітарна експертиза, яку, як ми вважаємо, можна реалізувати в 

рамках постійно діючого комітету, хоча вона може бути й 

ситуативною акцією, більш-менш тривалою, зовсім не об‘єднує 

якихось надмудреців. Її здійснюють звичайні люди. Результат тут 

досягають багато в чому за рахунок організації колективного пошуку, 

колективного отримання нових знань, створення особливої 

інтелектуально-емоційної атмосфери, особливого поля сполучення 

спільних зусиль. Можна сказати, що колективна гуманітарна 

експертиза – це свого роду прилад, особлива соціальна технологія. 
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Багато і справедливо останнім часом вітчизняні науковці 

пишуть щодо академічних цінностей (передусім, таких як академічна 

свобода, академічна чесність тощо) [7]. Дійсно, актуальний стан їх 

осмислення, безумовно, все ще залишається незадовільним. Не стільки 

тому, що їх осмислення за кордоном досягнуло певних довершених 

результатів (хоча насправді західні колеги набагато раніше почали 

аналізувати цю проблему і значною мірою більше артикулювали, якщо 

не прояснили її [17]), скільки тому, що невідрефлексованість 

академічних цінностей перешкоджає більш осмисленому і успішному 

розвитку вітчизняної системи вищої освіти, яка перебуває нині у стані 

системних змін. 
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Важливою етапною подією у осмисленні академічних 

цінностей є створення етичних кодексів, пов‘язаних із прагненням 

системно втілювати в життя і ефективно захищати ці цінності, 

об‘єднуючи і сприяючи узгодженню зусиль всіх причетних до справи 

вищої освіти. Як показує світова практика, за великим рахунком, 

йдеться про Етичний кодекс викладача вищої школи та Етичний 

кодекс вченого, які мають безліч менш всеохопних дублерів, як то 

етичні кодекси викладачів-дослідників [19], етичні кодекси окремих 

наукових напрямів[15], етичні кодекси окремих вищих навчальних 

закладів окремих регіонів [14; 16] тощо. У даній статті нашою метою 

буде проаналізувати стан справ з осмисленням теоретичних засад 

створення етичного кодексу викладача вищої школи. 

Новизна нашої роботи полягає, передусім, у спробі надати 

певні філософські орієнтири для створення етичного кодексу 

викладача вищої школи. Ступінь розробленості проблеми зумовлений 

різною швидкістю розробки етичного кодексу вченого та етичного 

кодексу викладача вищої школи у вітчизняній академічній сфері: уже 

декілька років тому було прийнято Етичний кодекс вченого України 

[4], однак практично не помітні системні зусилля щодо розробки і 

прийняття аналогічного кодексу викладача вищої школи. Втім, 

прийняттю Етичного кодексу вченого України не передувало належно 

широке суспільне обговорення, та й прийняття його не було здійснено 

з належною інституційною всеохопністю – переважно він має статус 

певної декларації, до того ж лише певної ініціативної групи, а не 

корпоративного кодексу поведінки. Також лише частково можна 

вважати вирішеним завдання зв‘язку двох основних вітчизняних 

етичних кодексів академічної сфери: у кодексі вченого спеціальний 

розділ присвячено діяльності вченого як викладача (розділ 5), однак 

практично відсутній аналіз етичних засад діяльності викладача як 

вченого. 

Основні передумови виникнення будь-якого етичного 

кодексу, на нашу думку, мають відповідати основним напрямам 

відповіді на питання, для чого потрібен певний етичний кодекс. Як 

правило, кодекси створюються для певних професій, тому і напрями 

мають визначатися відповідно до цього. Такими напрямами є: цінність 

певної професії; професійні взірці етичної поведінки; основна 

соціальна база (потенційні носії) цього кодексу; інші основні соціальні 

групи, які залежать від поведінки носіїв кодексу, або від яких останні 

залежать у своїй поведінці; спільні принципи поведінки для всіх носіїв 

кодексу; організаційні питання дотримання кодексу. Спробуємо 

послідовно розглянути відповіді на ці питання щодо такої специфічної 
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професії, як викладач вищої школи, або як їх іменує ЮНЕСКО 

«викладацьких кадрів вищих навчальних закладів» [11]. 

Цінність професії викладача полягає у його місії бути 

джерелом знань як блага. Дійсно, від викладача очікується не саме 

знання, яке завжди (а нині більшою мірою, ніж будь-коли раніше) 

можна було отримати також з інших джерел, але таке знання, яке 

приносить користь і задоволення тим, хто його отримує. Викладач має 

навчити студента не стільки самим знанням як певній інформації, 

скільки вмінню користуватися знаннями, отримувати від них вигоду і 

втіху, тобто задоволення як соціальних, так і особистих потреб. Тому 

викладач є не стільки носієм інформації, скільки наставником – 

завдяки тому, що він вміє сам працювати з інформацією, а також 

завдяки тому, що він уміє навчати працювати з інформацією інших. 

Таким чином, передусім викладач вищої школи повинен бути 

компетентним щодо цінностей, які допомагають знаходити і 

упорядковувати інформацію, а вже потім носієм самої інформації [5]. 

Такі компетенції значною мірою збігаються з компетенціями 

науковця-дослідника – та й всіх людей, які шукають і знаходять 

корисні знання. Однак, крім того, викладачу слід бути компетентним 

щодо таких цінностей, які сприяють гарантованим передачі і 

засвоєнню корисної інформації іншими людьми (студентами) [9]. Ці 

компетенції близькі до компетенцій політика та журналіста – і взагалі 

людей, які працюють як організатори і оператори соціальних 

комунікацій. Для цього викладачу слід самому бути носієм певних 

цінностей, які повинні пов‘язувати у єдину систему дві вищезгадані 

групи цінностей і компетенцій. Це і є, на нашу думку, ціннісною 

основою професії викладача вищої школи, а отже задає основу для 

створення спеціального етичного кодексу, який би унормовував такі 

специфічні цінності, чітко визначаючи зразки визначення цілей, 

засобів та критеріїв успішності поведінки викладача вищої школи. Не 

можна бути неуспішним викладачем і при цьому бути успішним 

носієм етичного кодексу викладача вищої школи. Це не означає, що 

бути неуспішним викладачем аморально, і це також не означає, що 

кожен успішний викладач є взірцем етики викладача вищої школи, але 

це однозначно означає, що на моральний авторитет, а відповідно на 

заслуговуючі на довіру етичні судження може заслуговувати лише 

успішний викладач. Етика не може підміняти собою професійну 

компетентність – вона може її лише поглиблювати і закріпляти, 

мотивуючи також до її дальшого розвитку. 

Таким чином, надзвичайно важливою передумовою 

формування етичного кодексу є взірці етичної поведінки, які подають 
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конкретні особистості у конкретних професійних ситуаціях. Адже на 

відміну від критеріїв компетентності, які спираються на 

загальновизнані і об‘єктивні знання та вміння, властиві певній 

професії, критерії етичності поведінки мають властивості не стільки 

універсальні, скільки контекстуальні. У царині етики кінцева оцінка 

моральності вчинку спирається не на наявність етичних знань (понять, 

принципів, зобов‘язань тощо), а на вміння їх адекватно застосовувати 

в конкретних ситуаціях, які нерідко характеризуються явними чи 

прихованими моральними колізіями. 

Особливо яскраво це ілюструє професія викладача, який 

постійно виявляється в ситуаціях таких колізій, оскільки його 

діяльність пов‘язана зі спілкуванням та елементами управління 

людьми, які неминуче мають різне соціальне походження, різну 

релігійну належність, різні політичні погляди, різну мотивацію до 

навчання і різні життєві цілі [6]. Все це розмаїття чинників поведінки 

викладач має привести у відповідність до академічних інтересів 

навчання, або хоча би нейтралізувати їх вплив на ці інтереси. Крім 

того, викладач завжди виявляється посередником між студентською 

спільнотою (як одним з базових елементів громадянського суспільства 

в університеті) та адміністрацією закладу (як одним з основних втілень 

формально-організаційної складової його функціонування), між якими 

неминуче перманентно виникають незбіги бачень основних проблем і 

перспектив розвитку навчального закладу [3]. Викладач же для 

збереження свого авторитету перед студентами та адміністрацією 

неминуче вимушений займати у таких ситуаціях певну рефлексивну 

позицію, яка повинна бути передусім етичною. Дійсно, саме така 

позиція не буде зазіханням на адміністративні права керівництва 

закладу і водночас надає викладачу виняткового статусу в очах 

студентства. 

Як приклад з історії освіти варто згадати Конфуція, який у 

більшості своїх вчинків був і залишається беззастережним морально-

етичним авторитетом з питань освіти, однак принципово 

дистанціювався, з одного боку, від сукупності своїх послідовників, 

намагаючись навіть не обирати «улюблених» учнів, а з іншого – 

послідовно уникав близькості з представниками влади (адміністрації), 

хоча постійно надавав моральні судження не лише щодо теоретичних 

засад управління, але і щодо конкретних управлінських рішень 

конкретних можновладців. 

Нарешті, саме викладач є не лише носієм етичного кодексу 

власної поведінки, але і основним місіонером академічної етики 

загалом – на відміну від студентства та адміністрації навчальних 
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закладів [8]. Дійсно, якщо представники адміністрації крім своїх 

основних контрольних управлінських функцій візьмуть як обов‘язкові 

і функції етичного контролю, це провокуватиме підозри у надмірній 

концентрації владних повноважень в одній інстанції, що створює 

передумови для переходу від демократизму до авторитаризму і 

тоталітаризму в управлінні навчальним закладом. З іншого боку, 

надання надмірних повноважень контролю за навчальним процесом, 

нехай навіть лише у одному, наприклад етичному, вимірі студентству 

створить загрозу перетворення навчального процесу у перманентну 

революційну ситуацію, коли авторитету знань намагатимуться 

протиставляти певні соціальні потреби під виглядом етичних вимог. 

Хоча деякі вітчизняні дослідники, очевидно саме студентству 

відводять мало не ключову роль у визначенні засад академічної етики 

[12]. Такий романтизм, на нашу думку, і невиправданий теоретично, і 

практично недоречний. 

Наприклад, якщо стати на студентську точку зору, типовими 

стануть ситуації, коли неетичним вважатимуть поставити студенту 

низьку, хоча й заслужено низьку оцінку, оскільки у цього студента під 

час навчання були певні «особливі обставини» – стан здоров‘я, 

матеріальний стан, політичні переконання тощо, які перешкодили 

належним чином підготуватися до іспиту. Аналогічним чином, 

апелюючи до певних етичних норм, студентство може нав‘язувати 

вибір викладачів, представників адміністрації тощо, базуючись не на 

їхній професійній компетенції, а на інших особистих характеристиках, 

привабливих або дражливих для студентства. Звісно, такі ситуації не 

обов‘язково складатимуть основний зміст студентського етичного 

контролю, але спокуса використати такий важіль впливу на противагу 

тим, які мають викладачі та адміністрація неминуче буде призводити 

до поступової, але невпинної корупції самої ідеї етичного контролю. 

Втім, як студентство, так і адміністрація навчального закладу можуть 

мати і у провідних навчальних закладах або у розвинених 

національних системах освіти мають власні кодекси етичної поведінки 

[13]. Саме з цих позицій вони можуть брати участь у виробленні 

спільних для всіх учасників освітньої комунікації у вищій школі норм 

академічної етики. 

Сказане не означає, що студентство або адміністрація 

навчальних закладів непричетні до вироблення етичного кодексу 

викладача вищої школи, або до участі у його дотриманні. Але означає, 

що вони не відіграють основну роль у цьому. Таким чином, саме 

професура як спільнота викладачів університету має стати 

джерелом суджень про моральний та етичний авторитет поведінки 
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викладача вищої школи. Тут йдеться про класичну корпоративну етику 

як етику професійну [1, с. 210-211], адже всі викладачі університетів 

належать до однієї професії, однієї корпорації у широкому сенсі слова 

– зі спільними цінностями, які ми згадували вище. І ці спільні цінності 

вимагають узгодженого унормування самими їх носіями. 

Тим самим, питання про спільноту викладачів вищої школи як 

основну соціальну базу цінностей професії викладача вищої школи і як 

джерело його професійної етики поєднує в собі дві передумови 

формування етичного кодексу викладача вищої школи. З одного боку, 

лише окремі вчинки, а не вся поведінка викладачів вищої школи 

(навіть найдосконаліших професійно та етично її представників) 

можуть виступати взірцями для створення такого кодексу. Сам 

викладач університету, навіть найдосконаліший у своїй професійній та 

етичній поведінці, не може одноосібно виступати зразком академічної 

етики чи навіть зразком для створення етичного кодексу викладача 

вищої школи. Тут необхідне залучення всієї спільноти викладачів – 

щонайменше як тієї експертної групи, яка може адекватно оцінити 

етичність такої поведінки. З іншого боку, ця спільнота виступає не 

безстороннім експертом і відстороненим спостерігачем такої етичної 

поведінки. Кожен представник професури «примірює» потенційно 

взірцеву етично поведінку на себе, виносячи судження про її якість. 

Тим самим йдеться вже про спільноту викладачів вищої школи 

(професуру) як про основних потенційних носіїв, тобто соціальну базу 

етичного кодексу викладача вищої школи. Це вже передбачає певну 

інституалізацію такого кодексу, що суттєво відрізняє цю передумову 

від сукупності розрізнених взірців етичної поведінки викладача. 

Етичні кодекси втілюються у інституалізованих документах, 

які мають нормативний характер – більш чи менш формалізованих і 

більш чи менш обов‘язкових до виконання. Варто зазначити, що 

нормативний зміст, зафіксований в етичних документах, вимагає 

постійного впровадження. Якщо кодекс традиційно передбачає етичну 

інфраструктуру у вигляді комісій або комітетів, що мають, зокрема, 

контрольні функції, то для американського дослідника Б. 

Макфарлейна професійна етика повинна спиратися на два 

альтернативні механізми впровадження. По-перше, на особистий 

приклад або моральне лідерство. У монографії про академічне 

служіння Б. Макфарлейн вводить спеціальний розділ з характерною 

назвою «Професор як моральний лідер» [18, с. 127-145]. Останній 

покликаний виступати як рольова модель для всіх тих, хто знаходиться 

на інших ступенях академічної кар‘єри. Моральне лідерство 

професора, на його думку, повинно підтримувати сильне й здорове 
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академічне співтовариство та слугувати противагою все зростаючого 

впливу університетських менеджерів-управлінців. По-друге, опорою 

академічної етики повинні бути не процедури контролю і стягнення, а 

процедури обговорення конкретних питань в світлі принципів та 

цінностей. Саме таке обговорення по-справжньому залучає 

працівників до рефлексії з приводу моральної складової їх діяльності, 

створює стурбованість моральною якістю своєї професійної поведінки. 

Тому й має бути інституціоналізованим не розслідування випадків та 

винесення санкцій, а саме безперервний процес «спільного мислення» 

в області етично значущих питань. 

У останньому випадку явно йдеться про ідеали деліберативної 

демократії, які артикулює Юрген Габермас і які втілені у вченні про 

ідеальний дискурс – дискурс, до якого можуть долучатися усі, хто 

здатен на раціональну аргументацію [2]. Втім, коли йдеться про 

етичний кодекс викладача вищої школи, на нашу думку, все ж слід 

розрізняти щонайменше три рівні компетентності у такому 

раціональному дискурсі. По-перше, це найвищий рівень, властивий 

самим викладачам, по-друге, середній рівень компетентності, 

властивий іншим соціальним групам, причетним до освітньої 

комунікації у вищій школі (передусім, адміністрації вищих навчальних 

закладів і студентству як двом відносно внутрішньо інтегрованим і 

відносно автономним спільнотам) і, нарешті, по-третє – усім тим, хто 

лише планує навчатися сам або отримує опосередковану вигоду від 

навчання у вищій школі інших. 

Таким чином, слід чітко розрізняти джерела появи етичного 

кодексу викладача вищої школи, з одного боку, кращі взірці для 

створення такого кодексу, з іншого, та можливих його послідовників і 

дотримувачів, з третього. Можна помітити, що лише викладачів вищої 

школи можна розглядати в усіх трьох відношеннях беззастережно. Це 

не лише підтверджує справедливість викладених нами вище 

міркувань, але й підкреслює небезпеку непомітно і безпідставно 

підміняти одну іншою ці три функції, які викладач вищої школи 

виконує щоразу у іншому відношенні. Ця небезпека не набагато 

менша, аніж та, коли пропонують академічну етику і академічні 

цінності висновувати не на підставі аналізу поведінки викладача вищої 

школи, але звертаються до аналізу поведінки представників 

студентської спільноти та адміністрації вищої школи. 

Чи можуть не лише окремі індивіди та їх спільноти, але і 

окремі університети виступати носіями професійних кодексів? На 

нашу думку, це було би кроком назад. Зважаючи на те, що провідні 

корпорації не лише світового, або транснаціонального масштабу, але і 
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національного, а інколи і регіонального значення у розвинених країнах 

світу почали трансформувати положення щодо корпоративних 

цінностей у кодекси поведінки, все частіше починає заходити мова про 

потребу у кодексах не лише для окремих організацій, але і для певних 

професій в цілому. Інколи такі професійні кодекси цілком охоплюють 

діяльність певних організацій (у випадку їх вузької спеціалізації у 

певній професійній діяльності), а інколи діяльність великої організації, 

а отже і її етичний кодекс перетинається з декількома професійними 

кодексами, а підчас і іншими етичними регламентами, що зумовлює 

складне переплетення, а інколи і конфлікти етичного характеру щодо 

підпорядкованості та сумісності певних етичних норм. У будь-якому 

разі, професійний етичний кодекс, щойно його приймають, має бути 

один для всіх представників професії, інакше він втрачає свою силу. 

Лише до певної міри можна проводити аналогію зі сферою 

освіти. З одного боку, тут також маємо значне розмаїття закладів 

освіти – різного рівня акредитації, різних форм власності, різного 

відомчого підпорядкування. З іншого боку – є Міністерство освіти та 

науки, молоді та спорту України, яке має відповідати за узгодження 

взаємодії різних освітніх закладів, а також регламентацію діяльності 

усіх учасників освітнього процесу. Однак, і окремі навчальні заклади 

як відносно автономні організації, і профільне міністерство не можуть 

замінити собою свідомість і волю професури як специфічної 

соціальної спільноти. Професура знаходиться по відношенню до цих 

організацій як громадянське суспільство – до своїх інститутів: останні 

сприяють розвитку громадянського суспільства, однак не є його 

причиною. Причинний зв‘язок має прямо протилежну спрямованість: 

успішна діяльність професури уможливлює функціонування і взагалі 

доречність будь-яких організацій щодо забезпечення вищою освітою. 

Особливо справедливим це є, якщо йдеться про етичну 

поведінку: адже основними носіями етичного кодексу викладача вищої 

школи мають бути не певні соціальні групи чи організації, а саме 

комунікуючі між собою індивіди, яких можна зарахувати до спільноти 

викладацьких кадрів ВНЗ. Згідно Рекомендації про статус 

викладацьких кадрів ВНЗ, прийнятою Генеральною конференцією 

ЮНЕСКО в листопаді 1997 р. під «викладацькими кадрами вищих 

учбових закладів розуміють всіх осіб в навчальних закладах або 

програмах вищої освіти, які протягом повного або неповного робочого 

дня займаються викладанням та/або науковою (дослідницькою) 

діяльністю, і/або ті, хто надає освітні послуги тим, хто навчається або 

суспільству в цілому» [11, с. 33]. 
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У цьому визначенні вчених фактично прирівнюють у правах з 

професурою, що не завжди доречно, особливо у рамках вітчизняної 

традиції розмежування Міністерства освіти та Академії наук. Але і 

загалом, нам видається, що вчені є окремою групою, нехай навіть і 

дуже близькою до професури, яка має специфічні етичні цінності, а 

відповідно повинна мати власний, відмінний від викладацького, 

етичний кодекс. Дійсно, так і є – і у світі, і в Україні. Хоча не можна не 

визнати, що до справи створення етичних кодексів повсюдно 

починають залучатися вчені як експерти. Вони активно беруть участь 

у формуванні професійних кодексів поведінки. Тим більше дивно, що 

досі в Україні не розпочато належне обговорення і підготовка до 

прийняття Етичного кодексу викладача вищої школи. Тоді як в Україні 

все частіше оприлюднюються етичні кодекси різних професій, 

набагато віддаленіших від вчених, аніж викладачі – як то Етичний 

кодекс лікаря, Кодекс професійної етики нотаріуса, Кодекс 

професійної етики українського журналіста тощо. Втім, навіть власний 

кодекс – Етичний кодекс вченого України – вітчизняні вчені 

спромоглися оприлюднити зовсім недавно. 

До інших основних соціальних груп, які залежать від 

поведінки носіїв етичного кодексу викладача вищої школи, або від яких 

залежать у своїй поведінці самі викладачі, окрім вчених належать 

адміністрація навчальних закладів та студентство. Втім, про них уже 

дещо згадувалося вище. 

Що стосується спільних принципів поведінки для всіх носіїв 

кодексу, то їх ще належить сформулювати вітчизняній спільноті 

викладачів вищої школи. Тут можливі такі основні джерела для 

наслідування або для концептуалізації: запозичення вже наявного 

успішного досвіду формулювання таких принципів (переважно у 

західних аналогічних асоціацій), а також залучення вчених-етиків. 

Якщо перше джерело є доволі відкритим – той же Інтернет рясніє 

кодексами переважно американських асоціацій та університетів, то 

друге джерело ще належить віднайти і розчистити від упереджень і 

хибних уявлень. 

І, нарешті, організаційні питання дотримання етичного 

кодексу викладача вищої школи варто продумати і підготувати на них 

відповіді до того, як почнеться прийняття самого кодексу як 

документу. Інакше він ризикує повторити долю деяких інших кодексів, 

які не отримали не лише юридичної чи хоча би моральної сили, але 

навіть не стали відомими широкому колу представників відповідної 

професії. Тобто, починати варто, безумовно, з якнайширшого 

обговорення етичного кодексу викладача вищої школи – таке 
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обговорення має супроводжувати і всі етапи його прийняття та 

впровадження в життя. Однак, крім обговорення слід надати такому 

кодексу певні інституційні та організаційні риси, створивши 

ініціативну групу, певні органи, які взяли би на себе функції 

вирішення спірних життєвих ситуацій у конкретних ВНЗ України – 

хоча би на рівні їх аналізу, а краще й включення у групи щодо 

прийняття необхідних управлінських рішень. Варто започаткувати 

видання спеціалізованого друкованого видання – як в усіх шанованих 

професіях. На перших порах такі функції могли би на себе взяти 

існуючі фахові часописи, передусім ті, які спеціалізуються на етичній 

проблематиці. 
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На примере анализа этического кодекса преподавателя высшей школы 

выявлены основные этические аспекты академических ценностей. 



ІV.Людина в суспільстві: атом чи монада?                

 265 

                                                                         

Ключевые слова: этический кодекс, ценности, университет, этический 

кодекс преподавателя высшей школы. 

 

Boychenko N.M. Background for ethics code of educator of high school 

The basic ethics aspects of academic values are exposed on the example of analysis 

of ethics code of educator of high school. 

Keywords: ethics code, values, university, ethics code of educator of high school. 

 

 

 

О.В.Лелека  

                                                                                       

 

 
ПЕРФОРМАТИВНІСТЬ ДІЇ ЗА ГАННОЮ 

АРЕНДТ  
 

Тема дії для Ганни Арендт є центральною на початку її 

наукового шляху, проте надалі акценти у поглядах науковиці змістять 

пріоритетний статус дії на користь ментальних здатностей. Важливо 

зауважити, що все ж зі зміною ієрархії тема дії не зникне з арени 

зацікавленості Ганни Арендт, а червоною ниткою пронизуватиме всі її 

подальші міркування.  

Що таке дія за Ганною Арендт? Навряд чи можна знайти 

однозначне визначення даного поняття у творах науковиці. Треба 

пам‘ятати, що Ганна Арендт як вчений діяч сформувалася у традиції 

німецької екзистенційної феноменології під впливом робіт Ясперса та 

Гайдегера. Необхідно здійснити спробу вичленити з її філософського 

доробку розуміння власне дії як такої, оскільки точності у її роботах 

бракує. Тому не випадково про працю «Становище людини» лунають 

чутки як про «дивовижну книжку, в якій знайомі слова та явища 

отримують непередбачувані дефініції» [9, с.80].  Наприклад, вказуючи 

на відмінність між поняттями «людське становище» та «людська 

природа» Ганна Арендт визначає зміст останнього як такий, що «лише 

Бог може здогадатися, що воно може значити» [1, с.24].  

Розуміння ускладнює й стиль подання інформації. Ганна Арендт 

будує свої міркування на основі контрасту, що з одного боку, не 

забезпечує достатньої точності, а з іншого, стимулює читача брати 

участь у формуванні міркування. Стівен Камповскі зазначає з цього 
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приводу: «Вирази у стилі «Х та У – це не одне й те саме» пронизують 

усі роботи науковиці» [9;26]. Тому спроба зрозуміти сутність дії 

вимагатиме значної концентрації думки та детального аналізу всіх 

дескрипцій та порівнянь, наведених у працях науковиці.  

Чи не найближче Ганна Арендт підходить до більш точного для 

читача розуміння концепту дії, визначаючи велич (greatness) як одну з 

найголовніших його рис у роботі «Становище людини». І саме цей 

момент є чи не найбільш суперечливим у теорії дії науковиці. Саме тут 

чутлива єврейська вчена, яка не раз критикувала та засуджувала зло 

Третього Рейху, постає у світлі ніцшеанських тенденцій, акцентуючи 

саме на величі дії та її незалежності від моралі. Даний момент є 

показовим у контексті теми даної роботи, оскільки приведе до самого 

центру теорії Ганни Арендт. 

«Велич чи особливе значення кожного вчинку може полягати 

лише в самому виконанні, а не в його мотивації чи досягненнях» 

[1;157]. Наштовхує на думку, що за Ганною Арендт дія не піддається 

моральній оцінці, яка має слугувати лише для регуляції стереотипної 

поведінки у суспільстві. Саме звідси беруть початок усі звинувачення 

у бік науковиці щодо грекофілії та естетицизму у їх негативному 

значенні. Під естетицизмом мається на увазі точка зору, що утверджує 

антиморальний погляд на людську дію, де моральний бік справи 

взагалі не береться до розгляду. 

Хто перед нами: автор книжок про жахливі наслідки морального 

колапсу ХХ сторіччя («Джерела тоталітаризму», «Банальність зла: 

Ейхман в Єрусалимі»)  чи захисник ідеології Третього Рейху? «ХХ 

сторіччя принесло з собою грандіозні за розміром злочини проти 

людства, велич яких проявлялася не лише в кількості та всеохопності, 

але й в сумлінності їх виконання»[9;27].  

Навряд чи Ганна Арендт могла відстоювати наведений у цитаті 

тип поглядів, хоча ці слова належать саме їй. Проблема Ганни Арендт 

полягає, як вже зазначалося, у неоднозначності викладу матеріалу. 

Саме  неоднозначність висловленої думки щодо моральної проблеми 

зумовила плутанину щодо цього питання. Показовим наслідком такого 

непорозуміння є ставлення Сейли Бенхабіб до інтерпретації дії у 

контексті її величі як ключового критерію. За Сейлою Бенхабіб такий 

тип поглядів приводить до «моральної однорідності» (moral 

homogenity), що й зумовлює моральний колапс суспільства. Внаслідок 

цього, як у наступному підрозділі буде продемонстровано, більшість 

дослідників доробку Ганни Арендт помилково відкидають розуміння 

дії у термінах її величі, апелюючи до її інтерпретації у термінах 

людської плюральності. Джордж Катеб також притримується думки, 
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що політичні принципи за Ганною Арендт не є моральними за своєю 

суттю. «Ніщо жахливе не може бути великим, але не існує й нічого 

великого та невинного»[10;129].  

Ключ до розв‘язання проблеми лежить у визначенні самого 

словосполучення «велич дії». Якщо розуміти під цим терміном 

самопрезентацію дії, дію як перформанс, тоді ми маємо змогу прийти 

до правильного прочитання тексту Ганни Арендт. Кажучи про дію як 

«мету в собі» (end in itself), науковиця апелює до доробку Аристотеля, 

який розрізняв деякі види людської діяльності. Найкращими 

вважалися ті з них, що не мали утилітарного характеру, а полягали 

лише у самому їх виконанні. Древні греки не раз згадували, як 

приклад, гру на флейті. Це дія, суть якої полягає у самому виконанні. І 

хоч діяч і може мати секретну мотивацію (заробити грошей, виграти 

змагання), але це нічого не додає та не віднімає від дії як такої. Це 

побічний продукт дії, оскільки дія як така нічого не продукує. «Це те 

наполягання на живій справі та сказаному слові, як найвеличніших 

досягненнях, на які люди здатні, що концептуалізувалося в 

аристотелівському визначенні «дійсність», яким він позначає всі види 

діяльності, що не домагаються кінця і не залишають за собою жодного 

витвору, а вичерпують повноту свого значення в процесі самого 

виконання. Саме з досвіду цієї повноти дійсності походить 

оригінальне значення парадоксальної «мети в собі»[1;158].  

Варто зауважити, що дія хоч і не є цілеорієнтованою на певний 

зиск, але все ж продукує побічний результат. Необхідно наголосити на 

побічності цього результату, оскільки це не є цільова орієнтація дії. 

Ганна Арендт дуже коротко зазначає, що коли ми діємо, то 

продукуємо систему взаємовідносин та контактів з іншими. На думку 

науковиці, такий випадковий результат вчинку, який не є чимось 

тривким та матеріальним, не можна кваліфікувати як той аргумент, що 

міг би зруйнувати сутність дії як «мети у собі». Єдиним моментом, на 

якому варто закцентувати увагу є те, що діючи ми не лише продукуємо 

соціальні відносини, але й виконуємо дію теж в певному соціальному 

контексті. Якщо мені потрібні гроші, то я можу їх попросити у 

товариша, який зробить вчинок – допоможе мені. Але ця допомога 

ґрунтуватиметься на тому, що ця людина вже перебуває зі мною у 

певному соціальному контакті і допоможе, виходячи не лише з 

величності дії, а й з факту дружби. На жаль, Ганна Арендт випускає 

такі моменти з поля своєї зацікавленості, що теж породжує серед 

читачів неправильну інтерпретацію її думки.   

Отже, тепер очевидно, що для Ганни Арендт дія не ґрунтується 

на аморалізмі, естетицизмі, грекофілії. Для неї цим базисом є «мета у 
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собі», яка й складає причину величі як ознаки дії. Тому для науковиці 

навіть аморальна дія залишиться за своєю суттю величною, оскільки 

це дія, так само як поганий стіл завжди залишиться столом. Можна 

висловити припущення, що приводом до такого поблажливого 

ставлення до аморальних вчинків стали історичні події – Холокост, – 

які назавжди зорієнтували мислення Ганни Арендт в певному 

оригінальному напрямку. Справа у тому, що у роботі «Джерела 

тоталітаризму» науковиця вказує, що головною метою третього Рейху 

було інструментуалізувати людину, тобто знищити найголовніше – 

здатність діяти вільно, здатність створювати нове. Саме тому Арендт 

не раз згадує слова Перикла, який зазначав, що афіняни мають привід 

хвалитися не лише гарними, але й поганими вчинками.  

 

Розгляд дії через призму моральної проблеми не є випадковим. 

Вище зазначалося, що подібний підхід дозволить прояснити деякі 

«темні місця» теорії Ганни Арендт. Справа у тому, що упереджене 

ставлення до морального статусу дії багатьох дослідників, призвело до 

викривлення значення театрального аспекту дії, а отже, й  ролі 

публічності. 

Арендтівська інтерпретація у «Становищі людини» публічного 

простору як сфери появи героїв та їх великих справ не є вичерпною. 

Так, у «Лекціях про політичну філософію Канта» Арендт доповнює, 

що публічна сфера є простором, де на рівних позиціях усі можуть 

висловити свою думку та бути почутими. Таким чином, Ганна Арендт 

представляє два типи дії – експресивний (expressive) та 

комунікативний (communicative) відповідно.  

Саме особливості взаємної кореляції цих двох підходів до дії як 

такої й привели Маурісіо Пасерін Д‘Ентревеса до твердження, що 

«між експресивною та комунікативною моделями дії панує напруга. 

Враховуючи, що розуміння теорії дії самою Ганною Арендт 

ґрунтується на обох моделях – експресивній  та комунікативній, – то й 

її бачення політики залежатиме від того, на якій з моделей буде 

зроблений наголос. Тоді політична сфера стане або сферою 

представлення великих вчинків та справ, або простором прийняття 

колективних рішень»[11;128]. Цікаво, що й Сейла Бенхабіб 

притримується аналогічної думки, артикулюючи пріоритетність другої 

моделі таким чином: «Експресивна модель дії займає суперечливу 

позицію щодо сучасної соціальної реальності»[11;129].  

Причини подібного рішення Сейли Бенхабіб частково 

випливають з попереднього розгляду питання напруги між дією та 

мораллю. Не буде зайвим артикулювати й інші засновки, що 
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наштовхнули дослідницю доробку Ганни Арендт на такий 

категоричний висновок. 

У експресивній чи театральній моделі дії, за Бенхабіб, політична 

сфера має бути не гнучкою, а чітко визначеною та обмеженою, що 

забезпечуватиме необхідний простір свободи для дії як такої. І 

останнім аргументом є твердження, що за експресивної моделі у 

політичній сфері будуть дискутувати лише щодо суто політичних 

питань. Нагадаю, що для Ганни Арендт теми економіки, стратегії 

розвитку держави тощо є не стільки політичними, скільки 

громадськими. Подібне розрізнення має своєю основою розмежування 

двох сфер життя людини – суспільної та власне політичної. Таким 

чином, звужуються межі функціонування політики у порівнянні, 

звичайно, з її сучасною функціональною та тематичною 

навантаженістю. 

В есе «Що таке свобода?» Ганна Арендт прослідковує кореляцію 

між свободою політичної дії та віртуозністю (virtuosity) політичного 

діяча. Вона апелює до Мак‘явеллі. «Значення virtu найкраще 

передається словом «віртуозність» , що означає майстерність, яку ми 

приписуємо виконавському мистецтву, де досконалість міститься в 

самому виконанні...» [2;161]. «Віртуозність мак‘явелівського virtu 

нагадує нам про той факт, що греки завжди користувалися такими 

метафорами як гра на флейті, балет, медицина і мореплавання, щоб 

відрізнити політику від інших видів діяльності, тобто вони позичали 

свої аналогії з тих мистецтв, де віртуозність виконання відіграє 

вирішальну роль» [11;136].  

Якщо поєднати зацитований вище уривок з точкою зору Сейли 

Бенхабіб – перспектива розгляду дії безвідносно до її мотивів веде 

лише до аморалізму та моральної гомогенності, – то ми вкотре маємо 

змогу побачити джерела помилковісті таких поглядів. Позиціювання 

Арендт у ніцшеанському світлі обумовлене вище розглянутою 

проблемою моральності як наслідку неправильного розуміння текстів 

Арендт.  

На сам кінець, хотілося б вказати на ще одну з причин 

негативного ставлення дослідників до експресивної моделі дії. Подібна 

оцінка обумовлена й деякими історичними подіями та має 

безпосереднє відношення до «ідеї масковдягання» (mask-wearing). 

Ганна Арендт наголошує на двох постатях – Сократ та Мак‘явеллі - як 

представниках думки, що виправдовує роль та значення ідеї носіння 

маски. Науковиця стверджує, що негативне значення цій діяльності – 

значення лицемірства – надали події Французької революції. Для 

Ганни Арендт вдягання маски є важливим політичним атрибутом, який 
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дозволяє нам відстоювати свою думку у публічному просторі та 

залишати наше приватне незайманим. Саме через прийняття вибраної 

ролі ми можемо конструювати політичний простір. Тому для Арендт 

так важливо виправдати наступ на ідею вдягання маски. Для неї лише 

через призму нашої соціальної ролі ми можемо висловлювати правду 

публічно. «Вдягання маски та виконання соціальної ролі втратило 

значення посередника у публічній презентації істини. Це вже не був 

той засіб, що підсилював звучання нашого голосу» [11;138]. І саме 

спроба урівняти імперсоналізм з лицемірством й веде до 

неправильного розуміння позиції Арендт та руйнування публічного 

простору. 

 

У контексті даної роботи важливо показати, що експресивна 

модель дії не вичерпала себе і має безпосереднє відношення до 

конституювання сучасного політичного простору. Ганна Арендт будує 

свою теорію дії на розумінні публічної сфери як місця появи великих 

справ, так й місця винесення колективних рішень. І тенденція до 

спростування ролі та значення першої моделі дії, на мій погляд, не є 

достатньо обґрунтованою та виходить з невірного розуміння 

перформативності дії, джерела якого детально проілюстровано у 

попередньому підрозділі роботи. Це лише результат неправильної 

інтерпретації окремих арендтівських думок.  

Cпробуємо прослідкувати зв‘язок театральності з публічністю, 

виокремивши суттєві риси театрального аспекту дії. Так, у роботі 

«Становище людини» Ганна Арендт вказує, що термін «публічність» 

позначає два взаємопов‘язаних, але не тотожних за значенням явища. 

«Все, що з‘являється в публічному просторі має бути почутим та 

побаченим, а отже, володіє ознакою публічності» [11;20]. Тоді як друге 

визначення звучить так: «під публічним варто розуміти світ як такий, 

тобто світ спільний для всіх та водночас відокремлений від нашої 

приватної сфери» [11;21]. Останнє твердження Ганни Арендт вимагає 

дуже обережного ставлення, оскільки під світом науковиця розуміє 

саме світ «людського артефакту» (human artifact), створений в 

результаті виробництва.  

Спільним між цими двома тезисами є те, що обидва спираються 

на одну й ту саму основу – світ, тобто спільний простір існування. 

Різниця ж полягає лише у тому, що окрім публічної сфери, важливим 

моментом є ще й конструювання культурного пласту людської 

реальності, мається на увазі пласт людського артефакту. Так, саме цей 

пласт культурного життя людини не раз буде визначене як основа 

суспільного співіснування та глобалізації. Наприклад, Бойченко І.В. 
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зазначає у власному аналізі спадщини Данілєвського: «...на основі 

культурно-історичної діяльності народів різних типів Данилевський і 

розробив загальну класифікацію, що охоплює всі культурно-історичні 

типи, множина яких визначає історичне обличчя людства 

загалом»[3;328]. Сьогодні саме ця спільна ланка – світ – втрачає свою 

реальність, поступаючись під наступом тенденцій до індивідуалізації. 

«Світ речей більше не здатен виконувати функцію посередника між 

людьми (in-between)» [11;134].  

Апелюючи до полісу як автентичного політичного простору, 

Ганна Арендт намагається вказати не на певну політичну сферу, 

повноцінне існування якої навряд чи ймовірне сьогодні, а скоріше 

натякає на значення світовості (worldliness) – вміння жити серед інших 

-  для формування політики. Причиною такого акценту на необхідності 

збереження світовості є антимодерний настрій науковиці. Справа у 

тому, що за Ганною Арендт у сучасній політиці немає місця 

автентичній публічній сфері. Сучасне суспільство – це суспільство 

споживачів, в якому світ інтерпретується у рамках «мета – засіб».  

Чи здатна політична дія забезпечити існування світовості у сенсі 

Арендт? «У цій справі навіть політична дія Ганни Арендт набуває 

вторинного значення - статусу засобу – на шляху до збереження світу» 

[11;135].  

Кажучи про значення експресивної моделі дії, Ганна Арендт 

артикулює, що саме означає «дія відповідно до принципу» (action from 

principle) у рамках її концепції. «Вільна дія не підлягає регуляції не з 

боку інтелекту, ні зі сторони волі. Вона вільна від цільової орієнтації» 

[11;139].  

Необхідно вірно зрозуміти хід думок Ганни Арендт. Вона 

зазначає, що воля та інтелект мають значення для формування дії, але 

вони не є тими факторами, що безпосередньо обумовлюють її. Свобода 

дії виражається лише у виконанні та у принципі, що «надихає». 

Арендт не випадково апелює до мак‘явелівського розуміння 

принципів, оскільки воно неймовірно підходить для театральної 

моделі дії. Принципи не належать до конкретних переконань і є надто 

загальними, щоб описати конкретну дію. Єдиним способом їх 

виявлення є  перформативність самої дії. Лише у виконанні дії 

принципи «маніфестують» себе у зовнішньому світі, зникаючи після 

завершення самого виконання. «Принципи для Ганни Арендт є 

іманентними дії, надихаючи її, вони проявляють себе лише у процесі 

виконання»[11;140]. 

Навіщо Ганні Арендт потрібні принципи дії? Питання не з 

легких і однозначну відповідь дати важко. Можна припустити, що з їх 
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допомогою вона намагається деперсоналізувати політичну дію, щоб 

уникнути «впливу примушуючої волі, інтелекту, пристрастного серця 

чи потреб тіла»[11;140]. Арендт робить подвійний наголос як на 

деперсоналізованому характері принципів дії, так і на деперсоналізації 

особи у публічній сфері, що досягається за допомогою надягання 

маски.  

Джордж Катеб зазначає, що чи не найбільшою заслугою Арендт 

є її «екзистенційне досягнення» - вчення про саморозкриття 

особистості. Необхідно одразу прояснити, яким чином «екзистенційне 

досягнення» сумісне з деперсоналізацією. З цього приводу показовими 

будуть слова: «Розуміння Ганною Арендт перформативності дії 

пов‘язує цю дію з її діячем, сутність якого вона розкриває. Проте ця 

сутність оформлена процесом деперсоналізації, який реалізується 

через вдягання маски у публічному просторі» [11;140]. Акцент Арендт 

на деперсоналізованості дії не стільки наголошує на ідентичності 

діяча, скільки на розрізненні публічного та приватного. Саме знявши 

маску у себе вдома, ми оголюємо свою ідентичність в приватній сфері, 

а вранці знову її вдягаємо, виходячи у публічний простір.  

Сейла Бенхабіб, акцентуючи увагу на головній характеристиці 

комунікативної моделі – її конституюванні через комунікацію, - 

намагається довести, що експресивна модель віджила своє, бо 

випускає з уваги соціальний аспект взаємодії. Насправді, соціальні 

ролі, маски принципи дії лише зайвий раз демонструють стурбованість 

Ганни Арендт темою інтерсуб‘єктивності у експресивній моделі. 

Просто це  інтерсуб‘єктивність особливого типу: «вона звертає нашу 

увагу на особливий вид  інтерсуб‘єктивності, спрямованого на окрему 

групу явищ – слів та дій» [11;141].  

В уявленні Бенхабіб інтерпретація публічного простору як сцени 

чи театру є застарілою. В умовах, коли дія конституюється через 

комунікацію між людьми, нам не потрібен спеціальний політичний 

простір.  

Те, що пропонує Бенхабіб є спробою десубстанціоналізувати 

політику. Проте варто пам‘ятати, що для Ганни Арендт політика 

завжди вимагатиме існування публічного чітко окресленого простору. 

І для неї дія ґрунтується на обох моделях –експресивній та 

комунікативній, а тому нівелювання однієї з них є неправомірною у 

рамках теорії дії науковці.     

 

Розкривши сутність та пов‘язані з нею складнощі щодо 

розуміння дії як «мети в собі», необхідно повернутися до питання її 

результативності. І хоч дія як така розкриває себе лише у процесі 
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виконання та має своє значення у собі ж самій, вона продукує певний 

результат. Вище зазначалося, що цей результат є побічним продуктом 

дії і не підриває основи розуміння її перформативності.  

Дана тема потребує більш детального розгляду, щоб доповнити 

картину розуміння дії як «мети в собі». Ганна Арендт зазначає, що 

головними апоріями дії є її непередбачуваність на незворотність. Те, 

що зроблено вже не можна повернути назад, а наслідки певних дій, як 

показав досвід ХХ сторіччя, можуть бути не контрольованими та не 

бажаними. Арендт у зв‘язку з цими апоріями наводить свій улюблений 

приклад дій – давання обіцянок та вміння пробачати. 

Як зрозуміти владу прощення у термінах дії як «мети в собі»? 

Хіба це не цілеорієнована на примирення з реальністю дія? Арендт 

зазначає: «Дія майже ніколи не досягає своєї мети» [9;38]. Цим 

твердженням науковиця ще раз підкреслює, що дія має побічні цілі та 

результати. Адже якщо ціль дії в ній самій, то вона не може бути не 

досягнутою. Наприклад, якщо ми танцюємо заради танцю, то мета 

знаходиться в самій діяльності, але якщо ми виконуємо танець заради 

першості у конкурсі, то ця побічна ціль може бути й не досяжною для 

нас. Це дуже важливий момент у теорії Ганни Арендт, оскільки саме 

він доречно ілюструє необхідність прощення. Деякі побічні та не 

завжди приємні наслідки дії ми не здатні передбачити, а отже, вони 

вимагають примирення для подальшого співіснування у спільному 

світі.  

Прощення - це саме та діяльність, що уможливлює наше 

співіснування. «Без прощення, що позбавляє наслідків того, що ми 

зробили, наша спроможність діяти обмежувалася б однією справою, 

якої б ми ніколи не позбулися; ми залишилися б жертвами її наслідків, 

подібно до учня чародійника, що забув магічну формулу, щоб 

відгадати чари» [1;182]. 

Для Арендт влада прощення – це скоріше політична 

необхідність, ніж акт великодушності чи дружби. «Влада прощення – 

це добровільне переривання поганих наслідків дії. У даному випадку 

під прощенням розуміють не індивідуальне етичне рішення, а 

публічний політичний жест, який необхідний для спільного існування» 

[9;40].   

У контексті поданого вище опису вміння прощати стає 

очевидним, що для Ганни Арендт дана дія має чіткі обмеження. Ми 

маємо змогу прощати будь-які наслідки дії, але не ті, що направлені на 

руйнування спільного простору існування чи людської плюральності. 

Радикальне зло не підлягає вибаченню: ті, хто не бажають ділити цю 

землю з іншими, не можуть очікувати на прощення з нашого боку. 
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«...люди неспроможні прощати те, що вони не можуть покарати і вони 

не здатні карати те, що не піддається прощенню. Це справжня ознака 

тих кривд, що ми з часів Канта називаємо «радикальним злом» і про 

природу яких так мало відомо навіть нам...Усі ми знаємо, що не 

можемо ні карати, ні прощати такі кривди і що саме тому, вони 

переступають межі людських стосунків та потенційних можливостей 

людської влади, і коли з‘являються, то їх обох радикально знищують. 

Тут, де вчинок позбавляє нас всілякої влади, ми можемо лише 

повторити за Ісусом: «Ліпше такому було б, коли б млинове жорно 

прив‘язали йому до шиї, і він був кинутий у море» [1;185]. 

Концепт прощення у теорії Ганни Арендт породжує ряд 

незрозумілих моментів. Так, постає питання чи не занадто значний 

акцент науковиця робить на побічному наслідку влади прощення. 

Читаючи цей розділ у «Становищі людини», іноді складається думка, 

ніби вона забуває, що сутність дії у ній самій. 

Чи не занадто звужує значення прощення як дії Ганна Арендт, 

постулюючи, що ми не здатні прощати ті помилки, що посягають на 

людську плюральність? Виходить, що після гріхів ХХ сторіччя 

людство назавжди буде прив‘язаним до цієї трагедії і буде платити за 

цей злочин обмеженням свободи власних дій. За Ганною Арендт ми не 

можемо вибачити свідоме зло. 

Недостатньо акцентує Арендт й на особистісному моменті 

прощення. Справа у тому, що насправді ми не вибачаємо, виходячи з 

необхідності збереження людської множинності чи просто заради 

прощення як такого. Ми вибачаємо заради людини, що вчинила 

невірно, заради збереження соціального контакту з нею. Варто 

зауважити, що не цей момент Арендт коротко звертає увагу: 

«Прощення та зв‘язки, які воно встановлює, - це завжди найвищі 

особисті стосунки, в яких те, що зроблено, прощається заради того, хто 

це зробив» [1;186]. 

Такий розгляд окремого прикладу дії – прощення з 

акцентуацією на особистісному аспекті – не дуже узгоджується із 

загальним концептом дії як такої. «Хворий акцент» на побічних цілях 

влади прощення змушує нас сумніватися у правомірності інтерпретації 

дії як «мети в собі», а особистісний момент вміння прощати ставить 

під питання орієнтованість цієї діє саме на збереження людської 

множинності.  

Тепер важливо звернутися до влади обіцянки та прослідкувати 

як вона узгоджується з перформативністю дії. Здатність обіцяти є 

політичною за характером для Ганни Арендт та слугує для збереження 

політичного простору та публічності. Саме обіцянка звільняє нас від 
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апорії непередбачуваності дії, даючи маленький острів впевненості в 

майбутньому. «Непередбачуваність, яку акт обіцянки бодай почасти 

розвіює, має амбівалентне походження: вона виникає з «темряви 

людського серця»...» [1;187]. Обіцянка об‘єднує та спрямовує рух 

спільноти людей. Вона має місце лише у публічному просторі, так як 

обіцяти лише собі є несуттєвим.  

Для Арендт показовою є роль Ніцше у формуванні її власного 

бачення вміння обіцяти. «Ніцше, з його надзвичайною чутливістю до 

морального феномена, і незважаючи на його новочасне упередження 

вбачати джерело всієї влади у волі до влади окремих індивідів, 

розглядав здатність обіцяти як ту відмінність, що відрізняє людське 

життя від життя тварини» [1;188].  

Влада обіцянки, як і будь-яка дія як «мета в собі», має своє 

значення у виконанні. Продукування ж єдності людської спільноти та 

взаємовідносин є не більше, ніж побічний результат здатності обіцяти. 

Таким чином, крізь призму моральної проблеми у даному 

розділі роботи висвітлені особливості та складнощі розуміння дії як 

мети в собі. Саме моральна проблема веде нас до відкриття 

театрального виміру дії та його викривлення дослідниками доробку 

науковиці. Аналіз апорій дії на прикладі конкретних її видів дає 

можливість забезпечити завершеність запропонованого аналізу дії як 

«мети в собі». Варто заувжити, що представлений погляд на 

розв‘язання суперечностей у теорії дії Ганни Арендт є індивідуальною 

точкою зору, так званою спробою пролити світло на «темні місця» 

концепції науковиці. 
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 МОРАЛЬНІ ЗАСАДИ  

СУСПІЛЬНОГО БУТТЯ  

 (на прикладі робіт Г.Йонаса) 

 
У статті визначається залежність моральних максим від 

економічної, політичної та соціальної специфіки сучасного суспільства, а 

також здійснюється аналіз основних етичних принципів, що могли б 

адекватно корелювати із реаліями сучасного життя. 

Ключові слова: мораль, етика, відповідальність, цінності. 

 

Характерна риса нашого часу – бурхлива глобалізація суспільних 

процесів. XX століття позначене воістину тектонічними зсувами й 

потрясіннями, що спричинили до переструктурування світового 

геополітичного простору. Сталися також радикальні зміни у 

виробленні таких інтеграційних механізмів, як, наприклад, єдиний 

світовий ринок, повноправні учасники якого – транснаціональні 

корпорації з багатомільярдними капіталами. 

Такий стрімкий науковий та інформаційний розвиток суспільства 

призвів до того, що на початку ХХІ сторіччя всі країни та народи 

зіткнулися із глобальними проблемами, масштаб та кількість яких 
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виходять за будь-які рамки фінансових, ресурсних та інтелектуальних 

можливостей окремої країни та навіть групи країн. Так само ці 

проблеми виходять за межі тої сфери людської діяльності, що 

називається наукою.  

Все це змушує вчених досліджувати можливі альтернативні засоби 

вирішення завдань, що не обмежуються лише наукою. Виникла 

необхідність переоцінки людських цінностей та виявлення в 

людському середовищі можливих засобів для виходу із ситуації, що 

склалася. Таким чином філософами поступово створюються принципи 

нової етики, що могла б відповідати вимогам нашого часу. 

 

Мораль та етика в сучасному суспільстві 

 

Під поняттям моралі мається на увазі індивідуально-відповідальна 

поведінка, розглянута в залежності від смисложиттєвих цілей 

діяльності людини [4, 46]. Під смисложиттєвими цілями 

розглядаються ті аксіологічні принципи людського життя, що задають 

вектор діяльності. Таким чином мораль може бути розподілена на дві 

частини: сукупність доброчесних вчинків та канон в силу якого ці 

вчинки визнаються доброчесними. Саме цей канон за традиційними 

визначеннями прийнято вважати предметом вивчення етики. Тривалий 

час вважалося, що етика може досліджувати лише моральні норми та 

закони, але не самі вчинки. Зважаючи на специфіку розвитку 

цивілізації у ХХ столітті до сферу інтересу етики потрапили також, так 

би мовити, «негативні категорії» як от: страх, егоїзм, байдужість, що 

давали змогу по-новому подивитись на ті моральні принципи, що 

регулюють суспільне буття.   

Мораль традиційно розглядали у двох аспектах – з одного боку як 

сукупність чеснот, що об‘єднувались в образі ідеальної людини, а з 

іншого як сукупність норм поведінки, які давали змогу досконалій 

організації суспільного буття. Вважалось, що благо окремої людини та 

благо держави збігаються. Місцем застосування моралі (на противагу 

природі) вважалось суспільство та суспільне життя в усіх його 

проявах; передбачалось, що ця сфера цілковито залежить від рішення, 

вибору людей, міри їх чеснот, тобто вона опосередкована свідомістю 

(знанням, розумом). Так, ще софісти виділяли культуру згідно з 

етичним (моральним) критерієм (софісти визначали культуру як сферу 

довільного, вона включала ті закони і звичаї, якими люди керуються у 

своїх взаємовідносинах, і те, що вони роблять з речами для своєї 

користі, але, що не випливає з природи самих речей). В цьому сенсі 

культура першопочатково, за визначенням, входила до предмету 
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етики. Таке розуміння етики втілилось у сформованому платонівською 

Академією погляді на філософію як на логіку, фізику та етику, згідно з 

яким до етики належало все в предметному світі, що не відносилось до 

природи. 

Таке широке розуміння предмету етики було достатньо 

адекватним осмисленням історичного досвіду епохи, коли громадські 

відносини носили форму особистісних зв‘язків та залежностей, коли 

особистісні якості індивідів, міра їх моральності, доброчесності були 

основою для функціонування держав. Але при переході від 

феодального до капіталістичного суспільства відбуваються 

кардинальні зміни. Так, робота селянина з вітряком значно більшою 

мірою залежить від його моральних якостей, ніж робота з паровим 

вітряком. У першому випадку такі моральні якості як відповідальність, 

дбайливе ставлення до роботи є набагато важливішими, ніж у другому 

випадку. Адже, якщо раніше роботу виконувала людина за допомогою 

машини, то тепер основний об‘єм роботи припадає на машину, а це є 

кардинальним зрушенням не лише в економічному, а й (можливо, 

навіть більшою мірою) в етичному плані. Основні зміни полягають в 

тому, що від людини потребують набагато менше вибору морального 

характеру. Можна навіть сказати, що людина стає в дечому більш 

вільною, тобто вона стає вільною від вибору. Особливості 

виробництва більше не вимагають від людини досконало знати свою 

справу, адже тепер основну роботу виконують за неї машини. Людині 

більше не потрібно обирати яким чином виконувати ту чи іншу 

операцію, адже більшість операцій вже закладено в програмі. Дійсно, 

тепер робітнику стає набагато легше працювати. Але ця фальшива 

свобода забирає в людини простір для творчості. Від людини в 

феодальному суспільстві навіть при виробництві найпростішого 

глечика вимагалося набагато більше творчості, ніж при виробництві 

найскладнішої машини. Таким чином, людина втрачає змогу виражати 

власну індивідуальність, адже чим є творчість як не вираження та 

утвердження себе як людини. 

Зміни моральнісного характеру торкнулися також і наук про 

людину. З‘ясувалося, що життя суспільства регулюється законами 

настільки ж необхідними та невідворотними, як хід природних 

процесів і для їх дослідження аксіологічний компонент при 

можливості зводиться до мінімуму. Подібно до того, як від лона 

натурфілософії поступово відокремлювались фізика, хімія, біологія та 

інші науки, так із "моральної філософії" виокремились юриспруденція, 

політична економія, соціальні та інші суспільні науки. За цим стояв 

перехід суспільства від локальних, традиційно організованих форм 
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життя до більших та складніших систем (в промисловості – від цехової 

організації до фабричного виробництва, в політиці – від феодальних 

князівств до національних держав, в економіці – від натурального 

господарства до ринкових відносин тощо). Принципові зміни полягали 

в наступному. Різноманітні сфери суспільства стали структуруватися  

за законами ефективного функціонування, у відповідності із власними 

об‘єктивними параметрами, з урахуванням великих мас людей, (саме 

тому, що – це великі маси) незалежно від їх волі. Поведінка людей у 

якості робітників задавались тепер не з урахуванням сукупності 

душевних якостей і через низку складних моральних санкціонованих 

норм, а функціональною доцільністю, і воно виявлялося тим більш 

ефективним, чим більше наближалося до автоматизованого, чим 

більше людина ставала робітником. Більше того, діяльність людини в 

якості суб‘єктивного елемента соціальної системи не просто не 

приймала до уваги моральні норми, а й часто вимагала діяти 

аморально. Першим цей аспект щодо державної діяльності дослідив та 

теоретично обґрунтував Н.Макіавеллі,  що зобразив образ ідеального 

правителя, який не бере до уваги моральні норми. Аналогічне 

відкриття в економічній науці зробив А.Сміт. Він встановив, що ринок 

призводить до багатства народів, але не через альтруїзм суб‘єктів 

господарської діяльності, а через їх егоїстичне прагнення до власної 

вигоди. 

Таким чином, сучасне складно організоване, деперсоналізоване  

суспільство характеризується тим, що сукупність професійно-ділових 

якостей індивідів, які визначають їх поведінку в якості соціальних 

одиниць, мало залежить від їх особистісних моральних чеснот. У своїй 

суспільній поведінці людина виступає носієм функцій та ролей, які 

задаються ззовні, самою логікою систем. Зони особистісної 

присутності, де провідне значення мають власні моральні якості особи, 

зменшуються. Мораль, в її класичному розумінні як всезагальних 

правил поведінки, змінюється, звужується, набуває інституційного 

характеру. 

 

Етика техногенної цивілізації (Г. Йонас) 

 

Зважаючи на характер людської діяльності в ХХ столітті, Ганс 

Йонас прагне розробити етику для нового типу цивілізації. Етику, яка 

має застосовуватися на рівні суспільних інститутів, адже лише на 

такому рівні можна попередити загрозу самознищення людства.  

Йонас прагне передусім дати відповідь на такі запитання: «Яка 

етика здатна плідно взаємодіяти з технологічною реальністю?», «Яким 
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чином має бути видозмінена традиційна етика, щоб проблема 

виживання людства могла отримати в ній теоретичне осмислення?»  

Розбудовуючи нову етику, Йонас звертається до метафізики. У 

зв‘язку із загрозою ядерного знищення, екологічними та іншими 

глобальними кризами, які є сьогодні реальною загрозою для людства, 

філософ звертається до головного метафізичного запитання: чому 

взагалі має існувати дещо, а не ніщо? 

Сама специфіка буття містить у собі одвічні протилежності: форма 

й матерія, свобода й необхідність, життя та смерть. Але вже сам факт 

існування чогось на противагу небуттю є найголовнішим аргументом 

на користь необхідності першого. Тут-буття вже само по собі є 

цінністю. Життя є і найвищою цінністю і найвищою метою усього 

сущого. Буття, за Йонасом, є найвищим благом, яке має спрямовувати 

моральну дію. Отже, Йонас розглядає буття не лише онтологічно, а (й 

для етики це є важливішим) аксіологічно.   

«Навіть якщо зародження життя й було випадковістю, - пише 

Йонас, - сам факт його подальшого розвитку обумовлює життя як те, 

що є цінним в собі» [7, 173]. Поступово із розвитком та організацією 

ускладнюється структура живої природи. Поряд із цим ускладненням у 

природі збільшується рівень свободи та суб‘єктивності. Їх  прояви 

можна прослідкувати вже в процесі, який є притаманний усім живим 

організмам – в обміні речовин. «Існує фундаментальний феномен 

органічного, який відрізняє будь-який живий організм від неживого, а 

саме – обмін речовин. Організм взагалі існує тільки тоді коли він 

постійно вбирає в себе світ, перетворюючи його в собі завдяки 

метаболізму, і знову віддає. Це становище, де перетинаються 

необхідність і свобода» [7, 179]. 

Такий екскурс в природознавство необхідний Йонасові для 

доведення того, що природа не є чимось нижчим від людини, людина є 

рівною серед рівних. Саме тому природа має стати таким самим 

об‘єктом етики, як і людина.  

На відміну від грецьких філософів, що так би мовити прагнули 

наблизити тимчасове до вічного, Йонас наближає вічне до 

тимчасового. Адже не можна бути відповідальним за щось, що є 

незмінним. Саме можливість зникнення буття як такого зумовлює 

відповідальність за його збереження. Беззмінним речам нічого не 

загрожує, вони є самодостатні, у той час, як плинна природа саме тому 

що вона є залежною від нашого впливу потребує відповідальності 

перед нею за «збереження можливості відповідальності». 

Обґрунтувавши необхідність залучення природи до сфери 

етичного, Йонас розмірковує про те, яке відчуття, залучене до етики, 
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може подолати кризу в розвитку людства. Досі почуття 

відповідальності не надто привертало дослідників, але Йонас вважає, 

що саме воно мусить стати підґрунтям для нової етики, яка мусить 

супроводжувати подальший розвиток людства. «Відповідальність є 

передумовою моралі, а не самою мораллю» [7, 143]. 

Філософ виділяє два види відповідальності: відповідальність 

«перед» та відповідальність «за». Перший вид відповідальності 

стосується сфери вже скоєних дій, тобто вона передбачає 

відповідальність людини за свої вчинки, за наслідки своєї діяльності, 

відповідальність перед кимсь. Такий вид відповідальності, зважаючи 

на поставлене Йонасом завдання, – попередити глобальну катастрофу 

– не вдовольняє філософа. Він звертається до другого значення цього 

слова – відповідальність «за»: «Існує ще одне – інше поняття 

відповідальності, яке стосується не ex-post-facto звіту за скоєне, а 

визначення того, що належить робити; відповідно до нього я відчуваю 

відповідальність не за свої вчинки чи їх наслідки, а за предмет, який 

висуває вимогу моєї дії» [7, 143]. 

Місце rантового почуття обов‘ку, що засадничується повагою до 

морального закону, у Йонаса заступає почуття відповідальності. 

Відповідальність розглядається як універсальна здатність людини, так 

само невідокремлена від неї, як і здатність говорити. А тому Йонас 

пропонує іншу парадигму відповідальності: не відповідальність 

суб‘єкта перед ним самим встановленим моральним законом (як у 

Канта), і не відповідальність перед моральним законом комунікативної 

спільноти (комунікативна теорія), а відповідальність «за» - за те, щоб 

людство існувало. Підґрунтям такої відповідальності є суб‘єкт-

об‘єктне відношення, а тому архетипом такої відповідальності є 

відповідальність за дитину.  

Такий вид відповідальності має афективний характер, тобто вона 

звертається до почуттів людини, а не до раціонально обґрунтованої 

необхідності моральних норм. «Через почуття обов‘язок пов‘язується 

із суб‘єктивною волею. Проте пристрасть почуття має своє джерело не 

в ідеї відповідальності взагалі, а в тому, що сам предмет є зовнішнім 

благом» [7, 143]. 

Відповідальність перед природою має певні відмінності від 

відповідальності перед дитиною. По-перше, вона не має 

телеологічного характеру. Тобто, якщо мета батьків виростити дитину, 

мета політиків полягає в тому, щоб можливість нормального 

функціонування суспільства. З цього випливає, що для держави, як і 

для людства вцілому не можна використовувати таких аналогій, як 

«старий» чи «молодий». Це дає підстави для можливості щодо певного 
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періоду розвитку людства говорити як про кращий стосовно іншого. 

Якщо все ж таки зберігати аналогію, то можна говорити про те, що 

метою батьків можна вважати продовження роду, життя вцілому. В 

такому випадку зберігається самоцінність кожного покоління. По-

друге, якщо батьки цікавляться якістю життя своїх дітей, то 

найбільшою відповідальністю політиків є «збереження можливості 

того, щоб відповідальність була» [7, 153]. 

Для відповідальності, що супроводжує владу політиків, 

характерними є такі іменники – майбутнє, всеосяжність, 

неперервність. Всеосяжність влади зумовлює всеосяжність 

відповідальності. Кант формулював моральний закон так: ти повинен, 

тому можеш. Йонас змінює цю формулу на зворотну: «Ти можеш, 

тому повинен [7, 202]. Зі зростанням людських можливостей має 

зростати й людська відповідальність. Одним із завдань влади є також 

забезпечення неперервності людського розвитку, а для цього у своїй 

діяльності вона мусить завжди звертатися до майбутнього. Це означає, 

що близькі цілі мають бути піддані оцінці, зважаючи на дальні 

наслідки. Тому найважливішого значення набуває футурологія, яка 

направлена на те, щоб по можливості максимально далі бачити 

наслідки людської діяльності. Сенс поняття «максимально» полягає не 

в кількості, а в тому, щоб віддалений стан суспільства взагалі уявити і 

поставити його в протилежність близькому, невідкладному. Це має 

бути футурологія застереження, а не футурологія бажаного. Вона має 

слугувати не тому, як збільшити людську силу (футурологія звернена 

на науки про природу), а тому, як цю силу контролювати – таким 

чином, в кінцевому випадку, щоб отримати владу над силою, що 

виникла завдяки розвиткові природничих наук. Вона зможе це зробити 

лише тоді, коли те, що вона пізнала, (тобто те, що показує на 

можливість та вірогідність), буде переживатися як таке, що спонукає 

до діяльності. Завдяки такому симбіозу із відчуттям була б створена 

така програма олюднення природничонаукового технічного пізнання, 

яка через екстраполяцію в майбутнє мусила б об‘єднатись із знанням 

про людину. 

Таким відчуттям, яке відповідало б цим вимогам, є, на думку 

Йонаса, передусім страх. Якщо раніше серед інших емоцій це відчуття 

мало мізерне значення, і розглядалось як слабкість, то зараз його 

культивація стає практично етичним обов‘язком. Таким чином, це 

відчуття отримує нову цінність. Більше того, людина, досягши 

неабиякої могутності, мусить свідомо прийти до того, щоб «навчитись 

страху» [7, 233]. 
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Цей страх, джерелом якого є наше уявлення, однак не є нашою 

фантазією. Він виникає, коли ми ідентифікуємо себе з майбутнім. Його 

предметом стає найбільше, що можна собі уявити, - майбутнє людства. 

Іманентна відповідальність за майбутнє робить страх джерелом 

обов‘язку, актом моралі. Тому страх стає найважливішим елементом 

етики відповідальності. Страх за результати власної діяльності в 

майбутньому дає можливість переоцінити всі попередні цінності.  

Раніше ризик мав неабияке значення. Йонас зберігає його 

можливість і надалі. Кожен індивід, взятий окремо, може ризикувати 

своїм життям. Але він не може, по-перше ризикувати життям інших. 

А, по-друге, не може ризикувати своїм життям, якщо від нього 

залежить можливість подальшого існування чи не існування іншого 

життя. Однак, якщо розглядати ризик як всезагальну категорію, то він 

був можливим дише на перших кроках техногенної цивілізації, коли 

цей ризик не загрожував людству, а лише слугував новим науковим 

відкриттям. Таким чином, на сьогоднішній день ризик, навпаки, стає 

антиморальним. 

Отже, страх тепер стає «на чолі всіх цінностей» [7, 338]. Йонас 

пише про те, що людина з давніх-давен скоріше знала, чого вона не 

хоче, ніж, чого вона дійсно хоче. Скоріше можна говорити про те, що 

людські страхи завжди завдавали людству менше негараздів, ніж 

людські бажання. Саме тому, як вважає Йонас, моральна філософія 

мусить звертатись до наших страхів набагато частіше, ніж до 

людських прагнень. Необхідно, щоб негативні прогнози набували 

переваги над позитивними. Отже, страх з негативного значення 

набуває позитивного. Таким чином, це не є той паралізуючий страх, 

що взагалі відмовляє людині в можливості діяльності. «Страх, що 

сутнісно міститься у відповідальності, не відмовляє від вчинку, а 

вимагає його, це страх за предмет відповідальності» [7, 339]. 

Однак, у Йонаса – це новий вид страху. Він і конкретний і 

метафізичний. Це й екзистенційний страх перед ніщо (Angst), яке є 

джерелом здатності буття людини до можливої свободи. Але також 

страх перед чимось конкретним, страх, який відноситься до світу 

(Furcht). Таким, наприклад, є страх перед ядерною катастрофою.  

Таким чином Ганс Йонас доповнює етичну концепцію Альберта 

Швейцера, адже зважаючи на релігійний відтінок «тремтіння» перед 

життям обов‘язково супроводжується страхом.  

Будь-яка класична етична теорія була природним продовженням 

відповідної філософської системи, отже етика, як і філософські 

пошуки, не може перетворитись на щось статичне та незмінне. Сфера 

діяльності людей та їх вчинків постійно змінюється, таким чином, 
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цінності, що регулюють ці вчинки також постійно трансформуються. 

Мова йде не про відкидання старих цінностей, що могло б призвести 

до нігілізму, а про зміщення акцентів етичних максим в залежності від 

проблем, що постають перед людством. 

 Зважаючи на глобальний характер людської діяльності, питання, 

які доводиться вирішувати людству в ХХІ сторіччі, носять всеосяжний 

характер. Від їх вирішення чи не вирішення залежить не лише доля 

окремого міста чи навіть держави, а сама можливість майбутнього 

існування життя на землі.  

Ці процеси мають матеріальні та духовні причини. Так, 

А.Швейцер серед причин вирізняє розрив між матеріальною та 

духовною культурою та зменшення вартості останньої. Це в свою 

чергу призводить до формування «дегуманізованого» типу 

особистості, яка, зважаючи на характер виробництва, прагне 

вдовольнити лише свої первинні, біологічні потреби.  

Ганс Йонас звертає увагу на те, що по-перше, людина недостатньо 

усвідомлює можливі наслідки своєї діяльності. По-друге, Йонас 

обґрунтовує необхідність розширення сфери впливу з виключно 

людських стосунків на весь навколишній світ. Адже ареал впливу 

людини вже не обмежується міжособистісними стосунками.  

Ганс Йонас доводить необхідність культивування відповідальності 

за можливі наслідки людської діяльності. Така форма відповідальності 

призводить до формування «евристики страху» та «системи 

негативних прогнозів», що дозволять людині уникнути негативного 

впливу на природу, а отже й на саму себе. 

Необхідним є розвиток потенціалу, що був закладений ще в Новий 

час, але не в технічній раціональності, а в комунікативній, тобто 

розвитку демократії, розширення кола учасників дискурсивного 

обґрунтування основоположних норм та цінностей розвитку 

суспільства, консенсуально-комунікативних форм розв‘язання 

конфліктів.  

Отже, можна зробити висновок, що сучасна етика вимагає від 

суспільства вцілому та особистості зокрема активної морально-

життєвої позиції, що мусить бути співмірною людській активності в 

перетворенні навколишньої дійсності. 
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Захарченко М.С. Моральные принципы общественного бытия (на 

примере работ Г.Йонаса) 
В статье определяется зависимость моральных максим от 

экономической, политической и социальной специфики современного 

общества, а также осуществляется анализ основных этических принципов, 

которые могли бы адекватно корелировать с реалиями современной жизни. 

Ключевые слова: мораль, этика, ответственность, ценности. 

 

Zakharchenko M.S. Moral principles of social life (on the example of works of 

H. Jonas) 
In the article dependence of moral maxims on the economic, political and 

social specific of modern society is determined, and also the analysis of basic ethics 

principles which would adequately co-relate with realities of modern life is carried 

out. 

Keywords: moral, ethics, responsibility, values. 



V.Софійне розуміння історії                

 287 

                                                                         

 
V. Софійне розуміння історії 

 
 

В.О.Артюх 

                                                                                       
 

ЦЕ СЛОВ’ЯНСЬКЕ СЛОВО  

«ІСТОРІОСОФІЯ» 
 
У статті простежено семантичні трансформації поняття 

"історіософія".  

Ключові слова: історіософія, філософія історії, теорія філософії 

історії. 

 

Ретроспективне заглиблення у зміст поняття є сутнісною 

рисою філософського аналізу. Ще Ганс-Георг Гадамер зазначав, що 

так, як філософія протилежна природничо-науковому типу знання з 

його специфічною штучною термінологією, то філософські поняття 

живуть у самій мові філософа, а їх попередні смисли та контексти 

вживання мають безпосередній вплив на сам характер філософських 

висловлювань [6]. 

Історія понять є важливою складовою історико-філософської 

науки. Виникнувши ще наприкінці ХІХ століття, історія понять 

особливої популярності набуває, починаючи з другої половини ХХ. 

Тут крім праць самого Г.-Г. Гадамера варто назвати творчі розробки 

німецького історика Райнгарта Козеллека [17]. За Р. Козеллеком 

будь-яке поняття, з одного боку, узагальнює деякий досвід, 

описуючи наявне буття, а з іншого – передбачає деяку 

нормативність, своєрідний проект майбутнього. Серед небагатьох 

праць українських науковців із цієї проблематики варто назвати 

монографію Михайла Мінакова, який дослідив зміст поняття досвіду  

[20]. 

Ми у своїй розвідці за предмет аналізу візьмемо слово 

«історіософія», зважаючи на його сучасні претензії стати новою 

назвою для цілої області філософського знання – філософії історії. 

Зважаючи на таку важливість цього поняття, метою дослідження є: 
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прослідкувати семантичні трансформації терміна «історіософія» з 

моменту його виникнення і досьогодні.  

Вважається, що у науковий обіг термін «історіософія» ввів 

польський лівогегельянець Август фон Цешковський (1814–1894) (у 

книзі «Prolеgomena zur Historiosophie». – Berlin, 1838) для позначення 

гегелівської філософії історії, а також спекулятивної теоретичної 

історії взагалі. Сам А. Цешковський писав, що  

«… завданням історіософії є: дослідити субстанціально минуле, 

піддати глибокому аналізу будь-які змістовні елементи людського 

життя, котрі дотепер розвинулися, розпізнати однобічну і розлиту для 

всіх їх природу, їх боротьбу і взаємне пересилювання, – означити 

спеціальні ділянки загального зв‘язку, аби дійти усвідомлення собі 

того, в котрій з тих ділянок ми тепер знаходимося, котрі вже пройшли, 

а котрі нас ще чекають, перш ніж злетіти на найвищу вершину 

світового духу» [29, s. 18]
1
. Таким чином, А. Цешковський 

започаткував винайденням поняття «історіософія» та його первинним 

смисловим наповненням розгортання в подальшому цілого віяла 

значень цього поняття. 

Надалі у слов‘янській гуманітарній традиції спостерігається 

формування двох основних смислових ліній поняття «історіософія». 

Відомий російський історик і соціолог Микола Карєєв (1850–1931), 

вчений з виразним позитивістським спрямуванням cвоєї методології, у 

своїй докторській дисертації «Основные вопросы философии истории» 

(1883) дає визначення філософії історії як «абстрактно-

феноменологічного зображення змін в житті людства» [11, с. 109]. 

Філософія історії – це не соціологія, законів розвитку суспільства вона 

не відкриває, навпаки, вона як і історія є наукою про явища 

(феномени). На думку М. Карєєва опис явищ зовсім не виключає 

узагальнюючого підходу. Сам відбір, фіксація і осмислення історичних 

фактів вже передбачає абстрагуючу точку зору. Тому він і називає 

філософію історії абстрактно-феноменологічною наукою. Точніше, це 

все те ж «зображення всесвітньої історії, тільки доведене до вищого 

ступеня абстрактності». Історіософію ж інколи називають аналогом 

філософії історії, але, за М. Карєєвим, це, насамперед, теорія 

філософії історії:  

«Під іменем історіософії ми розуміємо не що інше, як загальну 

теорію філософії історії, як існує загальна теорія історичної науки – 

історика. Це чисто практична дисципліна, яка повинна, так сказать, 

дати звід принципів, якими зобов‘язаний керуватися філософ історії» 

[11, с. 109].  
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У третьому (скороченому) виданні «Основных вопросов 

философии истории» (1897) російський історик чіткіше визначає зміст 

історіософії: 

«Філософією історії ми називаємо історію людства з 

філософської точки зору, а філософську теорію історичного знання й 

історичного процесу, взятого абстрактно, називаємо історіософією: 

остання повинна запозичувати свої висновки з філософії 

(найзагальніші погляди), з «історики», тобто теорії історичного знання 

(методи) і із психології та соціології (закони духового і соціального 

життя), щоб бути теорією філософії історії, системою її загальних ідей 

і принципів…» [12, с. 9]. 

Отже, історіософія – це і теорія історичного процесу, і теорія 

історичного знання. Важливим видається також той факт, що на цьому 

етапі інтерпретації «історіософії» до наук, з яких історіософія 

запозичує свої висновки М. Карєєв відніс і таку на той час 

«номологічну» науку, як соціологія. Фактично він ввів соціологію до 

складу історіософії як «загальної підготовки філософії історії». Бо, 

наприклад, таке соціологічне поняття як прогрес є вихідним 

принципом, методологічним керівництвом до філософського огляду 

історії. 

Якщо завдання філософії історії постає в пошуку смислу дійсної 

історії, суд над її ходом в його результатах для окремих груп 

особистостей і для всього людства, у відповіді на питання про напрям 

долі людства, то історіософія дає  

«загальні принципи філософії історії» і вирішує «питання про 

відношення між філософським умоспогляданням і фактичними даними 

історичної науки, загальні питання світогляду, які мають значення в 

історико-філософських працях, питання, які входять до теоретичних 

наук про людину. Завдання історіософії – уявить, чим повинна бути 

філософія історії, які суб‘єктивні елементи ми маємо право до неї 

внести, в чому полягає сутність історичного процесу, взятого 

абстрактно, так сказати, механізм історії. Історіософія, коротше 

кажучи, є синтез теорій, якими повинна керуватися філософія історії» 

[12, с. 10]. 

В українській історично-теоретичній думці термін 

«історіософія» одним із перших почав вживати Михайло Грушевський 

(1866–1934). Вже у «Вступних замітках» до першого тому «Історії 

України-Руси» (1898) він писав: «Уживши старої історіософічної 

термінології, сі дві доби політичного українського життя – стару, 

книжну, і новішу – народню (козацьку), можна б назвати тезою й 
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антитезою, що доходить до синтези в столітю українського 

відродженя» [7, с. 20]
2
.  

Отже, знову ж, «історіософія» тут звично, як і у А. 

Цешковського, пов‘язується з філософією Гегеля. Більше того, сам 

український історичний процес має у «раннього» Грушевського 

формулу гегелівської тріади: «теза» – постання держави як опонента та 

гнобителя суспільства (IX–XVI століття), замінюється на «антитезу» – 

боротьбу суспільства за своє визволення (XVI–XVIII століття), яка 

скінчилася, однак, безуспішно. У ХІХ столітті настане доба «синтези», 

коли інтелігенція, з‘єднавшись з народом створить вільне суспільство. 

А ось у колі карєєвських тлумачень терміна «історіософія» 

знаходилися також деякі українські інтелектуали, але вже першої 

третини ХХ століття. Вони може й не розібралися в усіх тонкощах 

смислового наповнення цього терміна, але оцей потяг до 

«узагальнюючого», «абстрагуючого» розуміння історіософії 

відчувається й у них. Так, у соціолога В‘ячеслава Липинського (1882–

1931) під «історіозофією» потрібно розуміти синтетичну частину 

конкретних історичних досліджень [18, с. 353], а у філософа Миколи 

Шлемкевича (1894–1966) «історіософією звуться перш за все спроби 

встановити загальні правила історичного чи суспільного розвитку, 

спроби підвести подібності в перебігу історії до загальних понять» [26, 

с. 191]. Згодом термін «історіософія» зустрічається і в працях Юліана 

Вассияна, Віктора Петрова [21], Юрія Бойка-Блохина [3]. Потрібно 

також наголосити, що відновив зацікавленість категорією історіософії 

в українських гуманітарних науках уже в постсовєтські часи відомий 

український історик Омелян Пріцак (1918–2006), для якого 

«історіософія – це теорія історії, філософське розуміння історичного 

процесу» [22, с. 45], тобто семантика історіософії у нього вписується, в 

цілому, в карєєвську традицію інтерпретації цього терміна. 

 

Якщо ж повернутися знову до самого Карєєва, то потрібно 

сказати, що пізніше, у своїй «Историологии» (1915), він зробить 

важливі смислові уточнення. Тепер у нього теорія історичного процесу 

– це історіологія, а історіософія спрямовується на «теоретичне 

вияснення того, що таке історичне життя в його відношенні до 

людського існування» [13, с. 19]. Тому історіософські питання – це не 

просто об‘єктивно-теоретичні питання про історичний процес, а 

насамперед питання «про кінцеву мету історичного процесу, про його 

смисл, який передається йому цією помисленою його метою, про його 

етичну сутність…» [13, с. 21]. Справді, деонтологічний (етичний) 

принцип передбачає підхід до історії з боку її можливого майбутнього, 
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яке, у свою чергу, конструюється суб‘єктивним людським інтересом у 

точці тепер. Саме ж можливе майбутнє, тобто як певний образ 

зреалізованої мети, постає крізь призму деонтології наслідком 

застосування етичної категорії належного до історичного процесу. 

Висунемо припущення, що саме така інтерпретація М. Карєєвим 

«історіософії» в «Историологии» послужила поштовхом для 

подальшого наповнення новими смисловими нюансами цього терміна 

у творчості російських мислителів ХХ століття, наприклад, як 

розгадки «долі» Росії, «смислу» її історії, «кінця» історії тощо.  

Таким чином, постає друга смислова лінія в тлумаченні терміна 

«історіософія». Започаткував її відомий російський філософ Микола 

Бердяєв (1874–1948). У 1930 році він опублікував статтю «О характере 

русской религиозной мысли XIX-го века» (Современные записки. – 

1930. – № 42. – С. 309–343), в якій вказав на таку смислову специфіку 

предмета історіософії:  

«Оригінальна російська думка, народжується як думка 

історіософська. Вона намагається розгадати, що помислив Творець про 

Росію. Який шлях Росії й російського народу в світі, чи той, що й шлях 

народів Заходу, а чи взагалі особливий, свій шлях? Росія і Європа, 

Схід і Захід, ось основна тема російської рефлексії, російських 

розмислів» (цит. за:[1, с. 5]).  

М. Бердяєв сам себе називав історіософом [2, с. 257] і вважав, 

що основна проблема історіософії – проблема  смислу історії – чільно 

пов‘язана з іудаїзмом та християнством, а не давньогрецькою 

філософією. Для нього справжня історіософія є «філософія історії 

есхатологічна, є розуміння історичного процесу в світлі кінця, і в ній є 

елемент профетичний» [2, с. 266]. Ще раз наголосимо, що реанімував 

цей термін саме М. Бердяєв: ні у С. Франка, ні у Л. Карсавіна, ні у 

«євразійців», які в 20-х роках ХХ століття теж писали на теми 

філософії історії термін «історіософія» не зустрічається. Та й у самого 

«раннього» М. Бердяєва у таких його «історіософських» працях як 

«Судьба России» (1918) чи «Смысл истории» (1923) його немає.  

Бердяєвську лінію в інтерпретації змістового наповнення 

терміна «історіософія» продовжив розвивати й російський філософ та 

богослов Василь Зеньковський (1881–1962). У своїй «Истории русской 

философии» (1948) він наголошував, що історіософія – це філософія 

історії, але специфічна, «російська» філософія історії. «Російська 

думка всуціль історіософічна…», – слідом за М. Бердяєвим твердив 

він, – тому, що вона постійно звернена до питань про «смисл» та 

«кінець» історії. Їй притаманні крім есхатологічності ще й риси 

утопічності [10, с. 16].  

http://krotov.info/library/02_b/berdyaev/1929_435.html
http://krotov.info/library/02_b/berdyaev/1929_435.html
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І, врешті, за В. Зеньковським, в історіософії при аналізі 

історичної дійсності обов‘язково привноситься «оцінковий момент» 

[10, с. 17].  

Саме такі тлумачення дозволили пізніше, вже в часи 

«перестройки», стверджувати тодішньому історику російської 

філософії Михайлу Масліну, що з поняттям «історіософія» «звичайно 

асоціюється релігійно-ідеалістичне осмислення історії» [19, с. 71]. 

Але в тій же філософії спостерігається й інша тенденція в 

інтерпретації смислу «історіософії». Мова йде про відродження 

ранньої карєєвської лінії розуміння цього феномену. Так, ще у 1982 

році російський філософ науки Анатолій Ракітов пропонував вважати 

історіософією «осмислення історії, точніше, теоретичне знання про 

історію» [23, с. 145]. І хоча А. Ракітов і твердив, що, вживаючи термін 

«історіософія», він не пов‘язує себе з попередніми значеннями і 

смислами [23, с. 145], але далі він пише, що історіософія – це 

теоретичний тип знання, який надбудовується над емпіричною 

історіографією і намагається зрозуміти на рівні свого предмету 

закономірні зв‘язки, тенденції, загальні схеми реального історичного 

процесу [23, с. 153]. Бо «запозичена із філософії природознавства і 

філософії права і перетворена у відповідному напрямку, ідея 

історичного закону ставала центральною проблемою і у певному 

розумінні системотворчим принципом історіософії…» [23, с. 150]. 

Таким чином інтерпретацію А. Ракітова можна все таки вважати 

поверненням до соціологічно-позитивістського типу тлумачення цього 

терміна. 

Інший філософ науки, Володимир Філатов, уже в 90-ті роки 

писав, що у такому феномені, який «в західній філософській літературі 

називають «субстанціональною», «матеріальною», інколи – 

«спекулятивною» філософією історії», ставиться завдання віднайти в 

подіях минулого деякі загальні закономірності і структури або ж 

виявити у них загальний «смисл» історії, її «мету», «призначення» [25, 

с. 484]
3
. І далі, спираючись на аргумент вже існуючої традиції, як на 

щось само собою зрозуміле, російський науковець робить висновок, 

що «в російській філософській мові така філософія історії часто 

називається «історіософією» [25, с. 484].  

Далі російський науковець Юрій Кімелєв узагальнив всі погляди 

на проблематику предметного поля «субстанціональної» чи 

«спекулятивної» філософії історії. Для нього основними завданнями 

цієї складової філософії історії постають: 

«1) встановлення головних причин і факторів історії як такої» 

(закони чи природні фактори, наприклад), 2) онтологічна 
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концептуалізація її першовитоків, 3) «хронологічне й процесуальне 

членування історичного життя», 4) «загальні форми або «фігури» 

перебігу історії» (лінія, коло, спіраль), 5) проблема смислу історії» [14, 

с. 5–6]. 

При такому сприйнятті філософія історії має дві складові – 

субстанціональну (вона ж – онтологічна, метафізична, спекулятивна) 

філософію історії та гносеологію (вужче – епістемологію) історії. 

Предмет субстанціональної філософії історії наближається тоді до 

предмету історіософії. 

Ну, і вже процедуру по остаточному ототожненню предметів 

«субстанціональної» філософії історії та історіософії, продовжуючи 

традицію А. Ракітова, В. Філатова, та Ю. Кімелєва досить вдало 

здійснила у своїй статті Ольга Русакова [24]. У неї історіософія – це 

«особлива область філософсько-історичного знання і творчості», 

об‘єктом якої постає «об‘єктивне історичне буття, об‘єктивний 

історичний процес як відтворення суспільного життя» [24, с. 55]. Цієї 

ж лінії притримується і Наталя Зайцева, яка у своїй докторській 

дисертації схиляється до думки, що історіософія є досвідом 

«специфічного сутнісно-онтологічного осмислення історичного життя 

або своєрідної «метафізики історії» [9, с. 279]. Сюди ж можна віднести 

й погляди української дослідниці Тамари Ящук, для якої історіософія 

передбачає настанову «на якесь сутнісно-онтологічне осягнення 

історичного життя» [28, с. 33]. Отже, «історіософія» постає тоді просто 

російським чи українським називанням того ж самого, що в західній 

філософській традиції має назву «онтологічна», «субстанціональна», 

«спекулятивна» чи «матеріальна» філософія історії. Іван Бойченкj у 

своїй узагальнюючій праці також пише, що історіософія – це, 

насамперед, певний «вимір», «площина», «грань», «іпостась» 

філософії історії [4, с. 130–132]. Другою складовою філософії історії у 

нього є теорія історичного пізнання або формальна філософія історії. І 

третьою складовою – методологія історії. Проблемне поле історіософії, 

на його думку, включає в себе проблеми початку і кінця історії, 

причинно-наслідкових зв‘язків, історичної закономірності, мети та 

сенсу історії [4, с. 132–161]. 

Культивування ж бердяєвських конотацій поняття 

«історіософія» особливо стало популярним, починаючи з доби 

«перестройки», серед російських інтелектуалів патріотичного 

спрямування, у творах яких воно обслуговує ідею «особливого 

цивілізаційного шляху Росії». Вони вважають, що для адекватного 

відображення глибинних смислів російської історії 

західноєвропейський термін «філософія історії» не надто підходить. 
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Неповторність російського історичного процесу і на рівні рефлексій 

над ним повинна вилитися у називатися неповторним поняттям, яке 

вказує на відсутність моменту типології із тими теоріями історичного 

процесу, що втілилися в назві «філософія історії». Це слово – 

«історіософія». Бо називання – це не механічне відображення предмету 

на поняттєвому рівні, навпаки, у слові міститься якась сутність 

російськості.  

Знову ж таки, «історіософія» при такому розумінні нерозривно 

пов‘язується з релігійним (православним) сприйняттям історичного 

процесу. З їх точки зору вся людська історія сприймається як 

розкриття Божого промислу в часовій перспективі. Історіософія тоді 

орієнтується на осягнення внутрішнього смислу російської історії, що 

в кінцевому результаті закорінюється в Богові. Народ постає народом 

тільки в тій мірі, в якій володіє вічною соборною душею, що 

відображає творчий помисел Бога про російський народ і відповідний 

помисел цього народу про себе. Тому складовими проблемного поля 

історіософії буде питання про мету та сенс історії, про можливість 

завершення людської історії, пошуки справжньої таємниці історії, 

осмислення основ історичного буття російського народу, пошуки 

коренів та прозріння майбутньої долі цього народу. Звідсіля і такі риси 

патріотично зрозумілої історіософії як телеологізм, провіденціалізм, 

есхатологізм та теургізм. 

Постійне наголошування на відмінності європейської філософії 

історії й і російської історіософії привело деяких філософів-

раціоналістів взагалі до крайньої позиції, тобто до заперечення 

можливостей існування останньої. Так, відомий польський 

католицький філософ Юзеф Бохенський (1902–1995) відніс 

історіософію до сфери знань забобонного характеру. Для нього 

історіософія є  

«мнимая философия истории, якобы способная предвидеть 

будущее. Историософия является суеверием, ибо никакой 

основы для долгосрочных прогнозов у нее нет» [5, с. 72].  

Послабленішим варіантом цієї крайньої позиції слугують 

погляди тих науковців, що взяли за зразок істинності 

західноєвропейську модель філософії історії. Так, на думку 

Костянтина Кислюка по відношенню до філософії історії історіософія 

є своєрідною «недофілософією». Для нього це особлива форма 

теоретичного рівня історичного пізнання, яка розміщується між 

філософією історії й «історичною міфологією». В порівнянні з 

філософією історії історіософія характеризується «логічною 

полегшеністю», поверховістю, суб‘єктивністю й спекулятивністю, 

http://terme.ru/dictionary/175/word/%D4%C8%CB%CE%D1%CE%D4%C8%DF+%C8%D1%D2%CE%D0%C8%C8
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спрощеністю моделей історичного пояснення [16, с. 29–30]. В іншому 

місці він пише, що історіософія – це «проміжне утворення» між 

християнською теологією історії та класичними формами філософії 

історії [15, с. 15].  

Таким чином внаслідок довгого існування в гуманітарних 

науках, будучи включеним у різні пізнавальні ситуації і набуваючи 

при цьому все нових і нових значень, типологічно зараз слово 

«історіософія» стало реально полісемантичним. Що є причиною зміни 

смислів цього поняття в історії? По-перше, слово є називанням якогось 

предмету. Якщо предмет змінюються, а слово залишається тим самим, 

то це приводить до виникнення нових смислів і у змісті самого слова 

(поняття), які відображають нові змісти у самому предметі уваги 

дослідника. По-друге, виникнення нових смислів у слові пов‘язується 

із суб‘єктом тобто дослідником. Саме дослідник може привносити в 

зміст поняття якісь такі смисли, що не відображають предмету, а є, 

приміром, відображенням його світоглядної позиції чи його 

індивідуального наукового досвіду. 

 

 

 
ПРИМІТКИ 
1 

Російський філософ Густав Шпет (1879–1937) у межах 

інтерпретації Цешковським гегелівської філософії історії як 

історіософії писав, що «носій соціального й історичного, – дух, – 

складає предмет такої онтологічної дисципліни, яка носить назву 

філософії історії або історіософії» [27, с. 24]. 
2 

І пізніше, у своїх спогадах (написаних у 20-ті роки ХХ 

століття), згадуючи становлення світогляду в молоді роки, М. 

Грушевський також добре пам‘ятає, що термін «історіософія» 

стосується саме філософії історії Гегеля: «В поміч підоспіла 

історіософія Гегеля – його космічний дух, що усвідомлює себе в 

людстві, і різні національні культури являються різними стадіями, чи 

ступенями цього космічного усвідомлення. За світом германським має 

виступати на арену світової творчості і свідомості світ слов‘янський, і в 

нім поруч народності великоруської повинна в повній мірі 

розгорнутись і проявити себе народність українська» [8, с. 137]. 
3 

Спочатку ця стаття була опублікована під назвою 

«Историософский и критический подходы в философии истории» 

[Проблемы методологии. – Самара: Самарский университет, 1998. – С. 

88–104]. 
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Вячеслав В.О. Это славянское слово «историософия» 

В статье прослеживаются семантические трансформации понятия 

«историософия».  

Ключевые слова: историософия, философия истории, теория философии 
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Artyukh V.O. "Historiozofia" is to be the Slavonic term for philosophy of 

history 

The symantic transformations of the term "historiozofia" traicing are discovered in 

this article.  

Keywords: historiozofia,philosophy of history, philosophy history theory. 

                                                                                   

 

 

 

І.П.Печеранський 

                                                                                       

ЛЯЙБНІЦІАНСЬКІ МОТИВИ В 

ПРАВОСЛАВНІЙ ДУХОВНО-АКАДЕМІЧНІЙ 

ФІЛОСОФІЇ ХIХ СТОЛІТТЯ  

 

У статті проаналізовані деякі аспекти впливу філософії Г. Ляйбніца на 

формування традиції православного духовно-академічного теїзму. Для цього 

автор використовує термін ―мотиви ‖, щоб відрізнити ці впливи від 

―ляйбніцієзнавства‖ як окремої галузі історико-філософського дослідження 

німецького ідеалізму XVIII – початку XIX століття, в контексті його рецепції 

академічними філософами.  

Ключові слова: Г. Ляйбніц, духовно-академічний теїзм ХІХ століття, 

персоналізм, раціоналізм, метафізичний плюралізм, теорія вродженого 

знання, теорія двох істин, Бог, душа, віра, розум.  

Розглядаючи культурно-історичні та типологічні аспекти 

формування духовно-академічної філософії ХІХ століття, неможливо 

не відмітити того факту, що вагомий вплив на її становлення, поряд з 

платонізмом і працями Отців Церкви, справила західноєвропейська 

філософія, точніше, німецький ідеалізм XVIII – початку XIX століття. 

Для історика філософії, який більш за все приділяє уваги дослідженню 

цієї традиції релігійної філософії, чи не малих труднощів потрібно 

докладати для того, щоб експлікувати ідеї того чи іншого німецького 

мислителя, з метою виявлення міри їх впливу на погляди чи підхід 
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православних академістів цього періоду. Проте, досить плідна робота в 

цьому напряму була проведена низкою новітніх російських 

дослідників, зокрема В. Пустарнакова, О. Абрамова, В. Жучкова, О. 

Панібратцева та ін., які репрезентували дослідницькому загалу теми 

―Філософія Шеллінга в Росії ХІХ століття ‖ [14], ―Християн Вольф та 

філософія в Росії ‖ [17], ―Філософія Фіхте в Росії ‖ [15], ―Кант та 

філософія в Росії ‖. Значно раніше, у 1974 р., з‘являється колективне 

дослідження геґелевських впливів в історії вітчизняної філософії 

―Геґель та філософія в Росії ‖ [1], де незначна увага приділяється й 

духовно-академічній філософії. Серед праць українських дослідників, 

в першу чергу, слід назвати роботу Д. Чижевського ―Геґель в Росії ‖ 

[18], яка була захищена ним 1933 року як докторська дисертація в 

Українському Вільному Університеті у Празі, та роботи деяких 

сучасних філософів-істориків, що становлять інтерес в даному 

відношенні (В. Горський [4], І. Огородник [10], М. Ткачук [13], Т. 

Мотренко [9] та ін.). В контексті цього привертає до себе увагу 

відсутність інтересу до теми, яка пов‘язана з ім‘ям ще одного 

представника німецького ідеалізму означеного часу, – ―Ляйбніц та 

духовно-академічна філософія‖. Чи не єдиним виключенням є 

дисертація В. Гильової ―Вплив німецького філософського ідеалізму 

XVIII – початку XIX ст. на російський духовно-академічний теїзм ‖, в 

якій одним з аспектів дослідження авторка виділяє впливи поглядів Г. 

Ляйбніца на православну теїстичну думку. Звідси, мета даної статті – 

з акцентувати увагу сучасних істориків вітчизняної думки на 

важливості ідей німецького просвітника для всебічної оцінки 

філософської спадщини професорів Духовних Академій.  

Методологічною передумовою даної розвідки має бути 

відмінність двох понять ―ляйбніціанство‖ та ―ляйбніцієзнавство‖. 

Якщо під першим поняттям розуміється слідування в своїй творчості 

основним ідеям Г. Ляйбніца, їх уточнення, роз‘яснення та подальший 

розвиток, то другим позначається напрям в історико-філософській 

науці, який займається вивченням (аналізом та критикою) спадщини 

німецького мислителя, прагнучи дати їй оцінку та визначити місце в 

історії світової думки. Щодо другого, то ―ляйбніцієзнавство‖, як 

напрям історико-філософських студій православних академістів, має 

право на існування і це підтверджують численні історико-філософські 

курси (опубліковані та рукописні), зокрема, Ф. Сидонського, Ф. 

Голубинського, І. Скворцова, Ор. Новицького, С. Гогоцького, В. 

Кудрявцева-Платонова, П. Ліницького, П. Кудрявцева та ін., де не 

лише розбираються погляди мислителя, але й визначається його роль в 
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історико-філософському процесі, що, до речі, може бути темою 

окремого дослідження. Щодо першого поняття, то тут, на нашу думку, 

більше повезло не духовно-академічній філософії (О. Козлов, С. 

Аскольдов, В. Лопатін, М. Лосський, Є. Бобров): її представники 

розвивали в своїй творчості ідеї Г. Ляйбніца й ця тенденція знайшла 

належне висвітлення в роботах класичних та сучасних істориків 

російської філософії. Тому по-відношенню до них доречно 

застосовувати термін ―ляйбніціанство‖, чого не скажеш про 

академічних філософів-теїстів, серед яких не має підходів ідейно-

детермінованих поглядами німецького мислителя. Але твердити про 

цілковиту відсутність впливу його ідей на духовно-академічну думку 

не є правильним, адже під час викладання філософських дисциплін в 

духовних академіях та семінаріях послуговувалися підручниками 

послідовників Ляйбніца та Вольфа, скажімо, на початку ХІХ століття 

філософію та історію філософії переважно викладали за підручниками 

Хр. Баумайстера, І. Бруккера та Й. Вінклера, прихильників ляйбніце-

вольфіанської метафізики. Тому ми, прагнучи виявити міру 

―заломлення ‖ інтенцій його філософії в підходах православних 

дослідників, й вживаємо поняття ―мотиви ‖.  

Цікавою, в даному відношенні, є думка І. Євлампієва: 

―…вказане враження про незначну роль ляйбніцевої філософії в історії 

розвитку російської філософії зовсім невірне. Не дивлячись на нечасті 

згадки імені німецького філософа, деякі ключові його ідеї стали 

важливими складовими усіх найбільш талановитих систем, створених 

російськими філософами ХІХ-ХХ століть. У цьому сенсі уявлення про 

існування стійкої традиції сприйняття Ляйбніца в Росії цілком доречно 

та обґрунтовано, та важливим завданням під час роз‘яснення цієї 

традиції постає виявлення тих принципів, характерних для філософії 

Ляйбніца, які були органічно «вбудовані» [курсив наш – І.П.] в 

російську філософію, що розвивається ‖ [16, c. 103-104]. Власне, 

переносячи цю думку на предмет нашої розвідки, зауважимо, що 

аналіз ляйбніціанських мотивів в духовно-академічному теїзмі ХІХ 

століття передбачає визначення основних принципів філософування, які 

є спільними Г. Ляйбніцю та православним теїстам.  

На перших етапах формування духовно-академічної культури 

мислення відбувалося шляхом запозичення німецької системи освіти, 

що, в свою чергу, передбачало ґрунтовне знайомством і з творами 

німецького вченого, зокрема, православними мислителями позитивно 

оцінювалися його праці
1
 – ―Монадологія ‖ та ―Теодицея ‖, в яких автор 
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досить часто наслідував раціоналізм Р. Декарта. При цьому була і 

відмінність, яка полягала в тому, що ―…заперечуючи Декарту, Ляйбніц 

стверджував думку про те, що душа та тіло – не протилежні субстанції, 

але полюси в суті кожної монади, тілесний організм бачиться лише як 

феномен, тимчасове явище. Душа по відношенню до тіла є разом і 

притаманна йому мета та рушійна причина. Таким чином, Ляйбніц 

розглядав тілесний організм як прояв органічної сили душевного 

агента, що з нього ж проростає, а його учень та відданий послідовник 

Вольф, зачарований математичним методом картезіанства, і робить 

поворот до школи Декарта, і знову розглядає душу та тіло як дві 

протилежності ‖ [17, c. 195]. Власне, це й дало підстави Баумайстеру 

характеризувати школу Вольфа догматичною, а київському професору 

С. Гогоцькому ввести термін ―декарто-вольфіанський період ‖.  

Послідовна догматизація раціоналізму Г. Ляйбніца, з 

використанням механіко-математичного методу, призвела до критики 

вольфіанської метафізики з боку духовно-академічних філософів, при 

цьому, за основу бралося звернення до підходу самого Ляйбніца, 

спроба знайти в ляйбніце-вольфіанскому ―догматизмі ‖ 

ляйбніціанський конформізм та можливість для розвитку
2
. Так Ф. 

Голубинський, полемізуючи з метафізичними ідеями схоластів, 

Ляйбніца, Баумейстера, Канта, Венцеля, Шада та ін., та розмірковуючи 

про премудрість та благо Божественне, віддає належне оптимізму 

мислителя: ―Сюди відноситься оптимізм надто, до речі, строгий та 

однобічний, що притаманний Ляйбніцу. Йому ж належить нове вчення 

про першооснови світу: Монадологія. На велику увагу заслуговує 

Ляйбніцева Теодицея, де він намагається узгодити походження зла з 

благістю та премудрістю Божою ‖ [3, c. 60]. Вважаючи, що його 

метафізика змішується з логікою, в своїй гносеології академічний 

вчений намагається знайти точки дотику Канта та підходу мислителя 

на прикладі вчення про простір та час, визнаючи останні 

відношеннями між речами.  

Слідом за Ф. Голубинським, який вважав, що Ляйбніц свій 

ідеалізм розкрив набагато глибше в дусі Платона, на відміну від 

Декарта, що ввів навіть ―математичні аксіоми у сферу чистого розуму 

‖, німецький вчений наголошував на тому, що все знання, яке має 

людина, вона розвиває з самої себе, з ―численної множини ідей темних 

‖ [3, c. 61]; вслід за ним арх. Інокентій (Борисов) також не сприймає 

математичну аргументацію метафізичного догматизму, стверджуючи 

існування в людині ―темного чуття ‖, того потаємного притулку Бога, 
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що на несвідомому рівні ріднить її з Всевишнім. ―Ці темні відчуття 

Божества можна ясно примітити у серці, як основні силі нашого духу‖ 

[5]. Сердечне почуття, як почуття до Бога, є настільки глибоким та 

фундаментальним, що дозволяє людині відчути себе частиною 

великого цілого, споглядаючи природу – ―велике одкровення‖. На 

відміну від чуттєвого пізнання, розсудок є кроком назад по 

відношенню до пізнання Бога, але, переконаний Інокентій, необхідним 

кроком. На думку київського святителя, по-перше, людина 

народжується з ―безпосереднім чуттям ‖, яке схоже на інстинкт, та 

керується сердечними відправленнями, які за своїми функціональними 

та сутнісними рисами ідентичні розумовим, тільки протікають 

набагато швидше; по-друге, далі розвивається розум, головне 

призначення якого пізнавати ―образи речей ‖; по-третє, потім 

з‘являється сила бажання, яка відрізняється від попередніх: людина 

може приймати або не приймати продукти відчуття, те саме 

відбувається і з розумом.  

У фондах Інституту рукопису НБУВ під номером Д. А. 348 Л 

(Муз. 757) у збірці філософських статей за 1834-40 рр. міститься 

рукопис під назвою ―Критичний огляд Теодицеї Ляйбніца‖, об‘ємом в 

10 аркушів. Його автор, І. Скворцов, виявляє велику симпатію по 

відношенню до спроб німецького мислителя гармонізувати розум та 

віру. Ляйбніц, і це підкреслює київський вчений, намагався надати 

формулі про метафізичну основу положень віри цілком філософського 

характеру. Цьому сприяла його концепція ―філософського Бога ‖, 

характерною рисою якого стала пізнавальна діяльність. ―...Світло 

розуму, – пише мислитель, – є дар Божий в тій самій мірі, що й світло 

одкровення ‖ [7, с. 113]. Вирішуючи проблему співвідношення віри та 

розуму, в дусі раціоналістичного тлумачення положень віри, автор 

―Теодицеї‖, вважає І. Скворцов, проводить між ними суттєве 

розрізнення: діяльність розуму опікується, перш за все, вічними 

істинами, дозволяє в їх світлі зрозуміти (comprendre) найглибші начала 

всього сущого, в свою чергу, таємниці віри мислячий розум може 

лише пояснити (expliquer). Відповідаючи на питання, чи може розум 

хоч у чомусь суперечити вірі, Ляйбніц, наголошує дослідник, вбачає 

можливість деяких вищих законів, які протилежні законам природи. Є 

істини вічні та істини перевірені – теорія подвійної істини. ―Яке місце 

вони займають у розумі? Чи не є ця суперечність наслідком 

зіпсованості розуму? Ні! Розум, за Ляйбніцем, – це дар Божий, і черпає 

він своє джерело як кінцеве від нескінченного. Якщо можуть існувати 

істини, вищі за наш розум, то істин, які суперечать йому, бути не може 
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‖ [12, Арк. 422-423]. І в цьому ми охоче погодимося з мислителем, 

зауважує Скворцов, розуміючи під істинами розуму основні закони 

нашого духу, закладені в нас самих Богом (потенційне знання). 

―Продемонструвавши єдність розуму з вірою, Ляйбніц береться 

довести нам спільність всього, що існує з високою досконалістю 

Творця ‖ [12, Арк. 425]. Київський філософ влучно підмічає, що саме 

йому зі всіх філософів-раціоналістів вдалося захистити гідність 

природи моральної та святість природи божественної.  

Видозмінені положення ―монадології ‖ німецького мислителя 

можна зустріти в проекті позитивної філософії арх. Никанора 

(Бровковича), в його ―ейдосології‖ (вченні про ейдоси). Прагнучи 

створити систему ―теїстичного монізму ‖, він виходить з 

суперечливого характеру пізнання (логічно-розсудливий елемент 

versus ідеально-розумний елемент), що є проявом ―конституційної 

антиномічності‖ буття, його подвійної сутності. Але в своїй теорії ідей 

він зіштовхується з проблемою, коли намагається раціонально 

обіпертися на ―логічно слабкі платонівські положення, які із самого 

початку корінилися в містичному досвіді ‖, опиняючись на роздоріжжі 

між трансцендентними сутностями умоглядного світу та 

феноменальними сутностями світу фізичного. Намагаючись 

синтезувати ідеї Платона, монади Ляйбніца та вчення про атоми, він 

ані ототожнює їх з явищами, ані дає чіткого пояснення їх походження.  

Ще варто згадати дві проблеми на прикладі яких помітний 

вплив Г. Ляйбніца на духовно-академічну філософію: субстанційність 

душі та її зв‘язок із тілом, а, по-друге, осмислення категорії 

самосвідомості та її ролі у формуванні метафізики людської 

особистості. ―Співвідношення душі та тіла, – зауважує російська 

дослідниця В. Гильова, – було одним з основних питань в межах 

(поряд з питаннями про сутність душі, її субстанційну природу, 

безсмертя), яке православні філософи намагалися вирішити. Варто 

відмітити, що під час огляду цього питання вони тяжіли до 

європейського ідеалізму XVII-XVIII століть, і в більшій мірі, звичайно 

до Декарта та Ляйбніца. Дотримуючись позиції, що була означена ще 

Платоном, і православні філософи, і Ляйбніц чітко протиставляли 

душу та тіло, визначаючи душу як нематеріальну, неподільну, 

непросторову одиницю‖ [2, c. 272]. Попри це протистояння, на 

переконання обох сторін, має існувати гармонія (за умови 

підпорядкування фізичного духовному). Філософи-теїсти, подібно до 

німецького вченого, вважаючи, що душа володіє самодостатньою та 
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субстанційною природою, признавали Бога основним фактором, який 

визначає її буття та розвиток. Значний вплив на обґрунтування 

академічними авторами безсмертя душі справило субстанційне 

доведення, висунуте Г. Ляйбніцем у статті ―Свідчення природи проти 

атеїстів‖ (1668), яке, до речі, справило вплив на формування 

трансцендентної аксіології В. Кудрявцева-Платонова, що пов‘язував її 

безсмертя з вдосконаленням людини.  

Православним філософам була близькою ідея-концепція 

німецького метафізика про подолання сутнісної відмінності між 

окремою особистістю та Богом як Абсолютом. Основний 

метафізичний пафос полягає в тому, що Бог, як вища монада, та 

людина-особистість, як монада на порядок нижча, є тотожними 

потенційно, т. т. ―на шляху прогресу ‖ монада-людина є сутнісно-

близькою Вищій монаді; кожна людина є потенційно тотожною Богові, 

і ця тотожність рано чи пізно має бути реалізованою. Теїстична 

інтерпретація цього підходу академічними вченими полягала в тому, 

що така потенційна детермінація Богом душі людини є джерелом 

активності людської свідомості, яка розкривається в гносеології 

самосвідомості, де самосвідомість є актом самозаглиблення та 

відкриття в собі джерела синтетичної єдності інтуїтивних, логічних та 

етичних констант наповнення процесу пізнання, відкриття в ―Я‖ 

енергетичного та творчого потенціалу наперед визначеності пізнання, 

що пов'язане зі свободою волі. Якби не існувало субстанційного 

внутрішнього знання, то не було б основи для богопізнання та 

релігійної віри! Такий лозунг, як альтернатива ―ідеалістичному 

конструктивізму‖ Вол. Соловйова, об‘єднав навколо себе не тільки 

православних академічних філософів (арх. Никанора, В. Снегирьова та 

В. Несмєлова), але й ―персоналістів ‖ П. Астаф‘єва та Є. Боброва та 

―геґельянців‖ М. Страхова й П. Бакуніна.  

Більш ґрунтовний аналіз проблем ―православної персонології‖ в 

контексті філософського теїзму ХІХ – на початку ХХ століття був 

здійснений В.С. Пішуном [11], що дослідив вплив на духовно-

академічну метафізику людини (персонології) європейської релігійної 

філософії (Х. Вейссе, Г. Лотце, Г. Ульріці, Г. Тейхмюллер, П. Жане, 

Мен де Біран та ін.). Певною мірою опосередковані ляйбніціанські 

впливи на православну академічну традицію були розкриті в роботі В. 

Луценко ―Духовно-академічна філософія в Росії та європейській 

філософський теїзм другої половини ХІХ століття ‖ (2008), в якій 

авторка на прикладі аналізу філософсько-релігійної концепції Густава 
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Тейхмюллера (що фундувалася на ляйбніцівській монадології), вказує 

на важливість для православних теїстів імморталістського вчення 

німецького мислителя, яке представлене в його роботі ―Безсмертя душі 

‖ [7, c. 15].  

Таким чином, на нашу думку, дослідження теми ―Ляйбніц та 

духовно-академічна філософія ‖ не полишене сенсу, адже воно, з 

одного боку, поглиблює розуміння німецько-вітчизняних 

філософських відносин ХІХ століття, а з іншого, вносить необхідні 

роз‘яснення та доповнення до питання про впливи німецького 

ідеалізму XVIII – початку XIX століття на православну духовно-

академічну традицію. На прикладі аналізу підходів філософів-теїстів 

помітно, що інтерес та звернення до поглядів Г. Ляйбніца були 

продиктовані логікою релігійно-філософських побудов на користь 

обґрунтування істин православного віровчення. Зокрема, 

академічними вченими ―вбиралися ‖, при розробці власних 

методологічних засад, такі концептуальні ідеї німецького просвітника: 

монадологія (―метафізичний плюралізм ‖) та теодицея, теорія 

подвійної істини в контексті проблеми віри та розуму, визнання 

особистості, як духовно-субстанційної сутності, де зв'язок душі та 

тіла легітимований загальною гармонією світу (ідея наперед 

визначеної гармонії), субстанційне доведення безсмертя душі, 

концепція інтуїтивного пізнання та розрізнення потенційного й 

актуального знання (теорія вродженого знання), при цьому сама 

природа пізнавального процесу є синтетичною (інтуїтивне 

споглядання та етична наповненість), уявлення про цілісність та 

цінність людського духу (метафізика людської особистості) та його 

єдність з Богом та світом. Але було багато й дискусійних аспектів, 

зокрема православних вчених не влаштовувала концепція 

―філософського Бога ‖ як безособового начала, надмірна 

раціоналізація релігійної свідомості німецьким мислителем та ін.  

1. На сторінках журналу ―Віра та розум‖ були опубліковані, з 

редакцією та фаховими коментарями К. Істоміна, переклади 

російською мовою праць Г. Ляйбніца ―Теодицея‖ (1887-1892) та ―Нові 

досліди про людське розуміння‖ (1893-1898). Зокрема, користуючись 

цим перекладом ―Теодицеї‖, О. Іванов приходить до наступних 

висновків в результаті порівняння підходів Ляйбніца і Канта, які 

можуть бути прикладом позитивної оцінки релігійно-філософських 

поглядів мислителя: ―…раціональне погодження даних досвіду з 

даними віри можливо; доведення цієї можливості й було завданням 

http://view.yandex.net/?url=http%3A%2F%2Fwebattach.mail.yandex.net%2Fmessage_part_real%2F%25D0%2593.%2520%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25B9%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%2520%25D0%25B8%2520%25D0%25B4%25D1%2583%25D1%2585.-%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B4.%2520%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%258F.doc%3Fsid%3D0BmWyhCaiqgaBZG3ftjxlSv7eRMpBLap6gefgbeFE3gebMiVFD3T%252Auhiy7QfA3kQuwAZCsqrqcsESjDpnrqWbA%253D%253D&filetype=doc&loc=ru#sdfootnote1anc
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Ляйбніца, яке загалом було ним виконано. Правда, думку про вічне 

існування вільної особистості ми беремо з Одкровення, але беремо 

тому, що вона відповідає фактам нашої самосвідомості та життя. За 

Кантом практичний розум утверджує моральну світобудову всупереч 

голосу розуму теоретичного, не дивлячись на суперечність своїх 

положень фактам життя, а згідно Ляйбніцю, ми віруємо, не 

зустрічаючи неспростовних протиріч з боку розуму та даних життя, а 

напроти, знаходячи розумне пояснення фактам життя в даних 

Одкровення. І Ляйбніц встиг захистити свої положення, відстояти 

свою думку, що наш розум є світло від Божественного світла, в ньому 

істина, а дві істини не можуть суперечити одна одній ‖ [6, c. 395].  

2 Цікавим, в цьому плані, є порівняльна характеристика Л. 

Фойєрбахом Ляйбніца та Локка: ―Можливість для розвитку є ознакою 

справжньої філософії. Наприклад, філософію Локка неможливо 

розвивати далі, ба вона й не має потреби в розвитку. Цілі та погляди 

Локка відомі кожному, хто читав будь-яку історію нової філософії; 

інша справа – Ляйбніц. Що стосується суті філософії Локка, то його 

неможливо зрозуміти невірно чи зробити предметом поверхневого 

викладу; по відношенню до Ляйбніца це цілком можливо. Чуттєва 

видимість (не досвід) говорить за Локка проти Ляйбніца. Тому різниця 

при викладі Локка може бути тільки формальною; не такий стан справ 

з Ляйбніцем. Розвиток є розшифруванням справжнього сенсу 

філософії, розкриття того, що в ній є позитивного, відтворення 

внутрішньої ідеї, прихованої за тимчасово обумовленим… Тому 

розвиток дається важко, а критика легко ‖ [17, c. 89]. Пошук та 

розкриття можливостей для розвитку власних ідей – ось що 

приваблювало в філософії Г. Ляйбніца академічних теїстів.  
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Печеранский И.П. Лейбницианские мотивы в православной духовно-

академической философии XIX века В статье проанализированы 

некоторые аспекты влияния философии Г. Лейбница на формирование 

традиции православного духовно-академического теизма. Для этого автор 

употребляет термин «мотивы», чтобы отличить эти влияния от 

«лейбницеведения» как отдельной отрасли историко-философского 

исследования немецкого идеализма XVIII – началу XIX века, в контексте его 

рецепции академическими философами. 

Ключевые слова: Г. Лейбниц, духовно-академический теизм XIX века, 

персонализм, рационализм, метафизический плюрализм, теория врожденного 

знания, теория двух истин, Бог, душа, вера, разум.  

Pecheranskiy I.P. Leybnitsiansky motives in orthodox spiritual and academic 

philosophy of the XIX century In article some aspects of influence of philosophy 

of G. Leibniz on formation of tradition of orthodox spiritual and academic theism 

are analysed. For this purpose the author uses the term "motives" to distinguish 

these influences from "leybnitsevedeniye" as separate branch of historical-

philosophical research of German idealism of XVIII – to the beginning of the XIX 

century, in a context of its reception by the academic philosophers. 

Keywords: G. Leibniz, spiritual and academic theism of the XIX century, 

personalizm, rationalism, metaphysical pluralism, theory of congenital knowledge, 

theory of two truth, God, soul, belief, reason. 
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ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ 

(экзистенциализм и христианская теология)  
 

Статья вводит в современный историко-философский дискурс 

понятия «теологический экзистенциализм». 

Ключевые слова: экзистенциализм, теология, структура 

экзистенции, теологический экзистенциализм.  

 

Сложившаяся традиция понимания философии 

существования, по-видимому, требует переосмысления. Речь 

идет прежде всего о разделении течения экзистенциализма на 

две его формы – «религиозную» и «атеистическую». Такой 

подход был достаточно четко оформлен одним из классиков 

экзистенциализма – Ж.-П. Сартром и приобрел повсеместное 

распространение.
27

 

Эвристическое значение такой рубрикации 

действительно имеет место. Но, размышляя синтетически, можно 

прийти к выводу о сущностном единстве тем этих двух форм 

экзистенциализма. И в том и другом типе философии 

существования мы встречаем такие основные темы: бытие и 

ничто, интенциональность сознания, индивид и система, абсурд, 

свобода и выбор, пограничные ситуации, коммуникация.  Еще 

важнее то, что разновидности экзистенциализма базируются 

(явно или неявно) на фундаментальной схеме, или, словами, 

Н.Аббаньяно содержат «структуру экзистенции». Суть ее в том, 

что экзистенция есть «выступание», «уход» от «Ничто» к 

«Бытию» в акте трансценденции. Т.е. экзистенция – «путь» от 

Ничто к Бытию, постоянно реализуемый в актах негации и 

                                                           
27

 И здесь все сложнее. Строго говоря, Сартр делит течение на «две 

разновидности экзистенциалистов: во-первых, это христианские (курсив мой – 

С.Т.) экзистенциалисты, … и, во-вторых, экзистенциалисты-атеисты…» [8, 

321] Как видим, речь идет не о "религиозном", а о "христианском" 

экзистенциализме. 
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творения (неприятия-отказа и воображения-творчества), само-

сбывание человека. 

Рассматривая экзистенциализм таким синтезирующим 

взглядом, можно заметить, что «атеисты» таковыми являются 

условно (несмотря даже на саморубрикации). Раймон Арон 

указывает, что «когда читаешь «Бытие и ничто» (Сартра – С.Т.), 

то как будто дышишь воздухом Паскаля. Основная тема 

философии здесь – отношение индивида к Богу или к 

отсутствующему Богу (у Сартра это диалог одинокого человека с 

отсутствующим Богом)». [3, 44] . Тем более терминологическое 

ограничение «атеизмом» не применимо к Мартину Хайдеггеру, 

теологические корни работ которого анализируются и которого 

ученики и исследователи «упрекали» в том, что «его 

экзистенциальная философия фактически есть 

секуляризированное христианство». [2, 58]  Пристальный взгляд 

на творчество А.Камю также раскрывает смысл его «бунта» как 

взыскания высшего смысла и связь «абсурда» с теологической 

терминологией времен патристики.  

Итак, мы предполагаем сущностное единство типов 

экзистенциализма, объединенного основными перечисленными 

нами проблемами и, что важнее – «структурой экзистенции», 

которая указывает на часто опосредованную, но мощную связь 

экзистенциализма с религиозным сознанием.  

Синтетически экзистенциализм целостен, но 

аналитический подход для уточнения специфики и 

взаимоотношений с иными течениями и формами мысли также 

оправдан. И коль существует аналитическое деление на 

атеистический
28

 и религиозный экзистенциализм, еще более 

оправданным будет выделение его особой формы – 

«теологического экзистенциализма».  

Термин «теологический экзистенциализм» не является 

совершенной историко-философской новацией. Он был 

предложен Николо Аббаньяно во второй половине 50 -х годов 20 

ст. в работах «Экзистенциализм как философия возможного» и 

«Экзистенциализм в Италии». [1, 69, 354] Уже в 1964 (и позднее 

в 1974 году) мы встречаем понятие «теологический  

экзистенциализм» у видного отечественного историка 

философии А.С.Богомолова в работах «Англо -американская 

                                                           
28

 Следует заметить, что не "материалистический", не "механический", не 

"природный", не "биологический", а "атеистический", т.е. непосредственно 

связанный с религиозной проблематикой. 
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буржуазная философия эпохи империализма» [4, 384] и 

«Буржуазная философия США 20 века» [5, 309-310]. Есть такой 

термин и у Г.З. Сарайкина [См. 7].  Однако указанные авторы 

лишь манифестируют подход к проблеме, робкие шаги – 

попытки исследования предприняты Аббаньяно.  

Необходимо также уяснять отличие теологического 

экзистенциализма от экзистенциальной теологии. Последняя 

находится в рамках богословия, имея свои цели и результаты. 

Мы же, говоря о «теологическом экзистенциализме» находимся 

на философской почве. (Есть также менее удачный, на наш 

взгляд, термин «теистический экзистенциализм». [См. напр. 6, 

173]) 

Главное для понимания специфики теологического  

экзистенциализма есть указание на его специфику в сравнении с 

экзистенциализмом религиозным. Если религиозный 

экзистенциализм говорит о Боге как трансцендентном, 

Абсолюте, прибегая часто к схожим с апофатическим 

богословием отрицательным и неопределенным терминам, то 

теологический экзистенциализм использует христианскую 

теологию и ее догматику (о троичности Бога, например) для 

решения философских вопросов. Религиозный экзистенциализм, 

так сказать, абстрактен (говоря о Боге вообще и религии вообще), 

теологический – конкретен и определен конфессионально, он 

христианский, но предпочтем термин теологический, а не 

христианский, ибо он профессионально связан с теологией 

(впрочем, связь эта не приводит к утрате свободолюбивого духа 

философствования). 

Для своих целей теологический экзистенциализм 

привлекает не аморфное представление о Боге как Абсолюте, а 

содержательные позитивные наработки христианской теологии. 

Вплетение этих результатов в философский дискурс дает 

неповторимые, новаторские и эвристически важные результаты. 

Теологический экзистенциализм апплицирует теологическое 

содержание на философские вопрошания, вводя традиционные 

смыслы теологии в сегодняшний философский дискурс.  

Ярчайшим примером разработки теологического 

экзистенциализма является творчество Пауля Тиллиха. Именно 

его работы преимущественно позволяют нам говорить о 

специфической форме философии существования – 

теологическом экзистенциализме. [11, 12, 13, 14, 15, 16] Попытка 

анализа его творчества предпринята нами в серии работ. [9, 10]  
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Однако Тиллих в этой рубрике совершенно не одинок. С 

позиций, позволяющих их определить как теологический 

экзистенциализм, выступают Рудольф Бультман и Райнхольд 

Нибур. Элементы именно христианского теологического 

экзистенциализма (а не абстрактного религиозного) 

присутствуют у Габриеля Марселя, Николая Бердяева, да и у 

родоначальника экзистенциального мышления – Серена 

Киркегора. Свою близость к данной форме экзистенциализма 

демонстрируют представители диалектической теологии (прежде 

всего К.Барт), и мыслители, придерживающиеся в основном 

ветхозаветных мотивов в своем творчестве (Л.Шестов, М.Бубер).  

Все же основной фигурой теологического 

экзистенциализма является Пауль Тиллих. Именно его наследие 

разъясняет существенную связь всего экзистенциализма с 

религиозным мышлением вообще и с теологией в частности.  
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ТЕОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ЯК СПОСІБ РОЗГЛЯДУ 

ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ 
 
У статті представлено аналіз основних ідей класичної теології 

історії. 

Ключові слова: історичний процес, теологія історії, універсалізація, 

провіденціалізм, есхатологія. 

 

Серед основних ідей християнства (єдинородність людства, 

тісний зв′язок індивідуальної і соціальної етики) присутня ідея про 

історію як умову все більш повного розкриття Істини. Ця ідея стала 
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новим словом у порівнянні з античною історичною думкою і, з часом, 

невід‘ємною частиною історичної свідомості європейської культури.  

Ранньохристиянські теологи побачили в історії ефективний 

засіб для подолання труднощів екзегези християнського віровчення. 

Реальна цінність і значення подій повинні виявлятись не шляхом їх 

включення в ритм Всесвіту, як це було в античності, а шляхом 

розгляду всього історичного світу тільки в одному зв‘язку – ―людина 

та її творець‖ [1, с.84]. ―Ідея історії‖ християнства стає 

перефразуванням ідеї провіденціалізму, прояву промислу всевишнього 

в ході історії, тобто ідеєю ―священної історії‖. ―В це поняття 

закладений акт морального становлення людства на шляху до пізнання 

Бога, до злиття з ним‖ [2, с.73]. Августин Аврелій був покликаний 

систематизувати ортодоксальну і універсальну схему священної 

історії, в якій релігійний міф християнства, з одного боку, 

актуалізувався б в кожен момент історії людства, а з іншого – слугував 

би кінцевим обґрунтуванням ходу дійсної (профанної) історії. 

З часу з‘яви християнських ідей погляди на історію поступово 

змінюються. По-перше, історичний процес починає виступати не 

здійсненням людських цілей, а промислу Божого, який є людським 

завданням, втіленим у людському житті. Людина сприймається лише 

як засіб для здійснення мети Божої, і завдяки такому підходу все, що 

трапляється в історії, розуміється як необхідність. (Самез цей постулат 

Колінгвуд виділяє як необхідну передумову розуміння будь-якого 

історичного процесу.) По-друге, новий погляд на історію дає 

можливість описувати не лише дії історичних діячів, а й їх існування, 

їх природу як знарядь Божих промислів і тому – історично важливих. 

По-третє, християнська позиція базується на універсалізмі, тобто ―всі 

люди є рівними перед богом: немає жодного обраного народу, жодної 

привілейованої раси чи класу. Звідси, весь історичний процес 

сприймався як спільний для всіх, тобто універсальний‖ [3, с.105]. 

Середньовічна теологія історії цікава також концепцією 

―історичних діб‖, кожна з яких була започаткована певною 

епохальною подією. Спробу розрізнити періоди в історії 

Р.Дж. Колінгвуд називає ―ознакою розвиненої і зрілої історичної 

думки, що не боїться інтерпретувати факти замість просто 

допевнюватися в них‖ [Там само, с.110]. Окрім того, в Середні віки 

панувала есхатологічна концепція, доповнена ще і теорією циклічних 

коливань, пояснюючою періодичне повторення подій. Ця подвійна 

догма, на думку М.Еліаде, переважала аж до ХVІІ ст., хоча паралельно 

з нею починає пробиватись і теорія лінійного прогресу історії. Зародки 

цієї теорії можна зустріти у творах Альберта Великого і Фоми 
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Аквінського, але тільки у ―Вічному Євангелії‖ Й. Флорського вона 

виступає у всій своїй послідовності, ―включена в есхатологію історії, 

найважливішу з усіх, які знало християнство з часів св. Августина‖ [3, 

с.131]. 

Релігійно-детерміноване історичне пізнання не вичерпується 

лише історіографією, найбільш повно воно виражає себе саме в 

теології історії. А теологія християнська не могла залишити 

центральну ідею – розуміння історії як проміжку між початком і 

кінцем всього сущого. Вчення про кінець світу – есхатологія є тому 

невід'ємною рисою теології історії, бо без неї сенс людської історії 

втрачається. 

Рельєфно це видно ще в іудейській релігійній традиції, в якій 

історія постає, як це доводив М. Еліаде, теофанією (боговиявленням). 

Будь-яка катастрофа чи страждання не виглядали даремними, бо за 

кожною подією завжди можна було розпізнати волю Божу. Більш того, 

ці катастрофи виглядали як необхідні тому, що передбачались Богом і 

не дозволяли єврейському народу піти наперекір долі, відступившись 

тим самим від релігії. Коли ж пророцтва підтверджувалися 

катастрофами, тоді історичні події набували релігійного значення. 

Історична подія перетворюється в ―гнів Яхве‖ і, таким чином, 

наповнюється смислом і виявляється конкретним виразом однієї і тієї 

ж волі Божої. Так М. Еліаде вважає, що саме єврейські пророки 

вперше надали цінності історії, зуміли подолати традиційне уявлення 

про цикли, відкрили час, що тече лише в одному напрямку і є 

незворотнім [4, с.56] З релігійним світосприйняттям пов‘язана і 

телеологічна позиція, згідно якої світ уявляється ієрархічним 

утворенням. Нижчі щаблі цього утворення існують для того, щоб 

слугувати представникам вищих щаблів. Найвищий належить Богу, 

далі, по низхідній – вищі істоти, люди, тварини, рослини і нежива 

природа. Таку ієрархічну побудову І.В. Бойченко розглядає з точки 

зору антропоморфності, внаслідок такого підходу визнається 

присутність людини у Всесвіті, яка потребує відповідного 

переосмислення. 

Релігійне осмислення історичного процесу важливе тим, що 

реальним його суб‘єктом постає не сама по собі релігійна свідомість, а 

окрема людина, група чи спільнота, нація, народ, історична культура, 

цивілізація чи людство взагалі. Це можливо тому, що вони можуть 

розглядатися як носії та суб‘єкти релігійної свідомості. Релігійне 

усвідомлення історії може відбуватися і через структурні елементи 

суспільної свідомості. Суспільна свідомість поділяється на буденну, 

емпіричну та теоретичну. А релігійну свідомість можна розмежувати, 
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на думку І.В. Бойченка, на буденну та спеціалізовану (богословську, 

теологічну). Організаційну та спрямовуючу роль в релігійній 

свідомості відіграє теологія – ―систематизоване вчення про 

божественні справи та священні тексти‖ [5, с.65]. Вперше, як вчення 

про Бога, теологія зустрічається у Арістотеля. Теологією він називав 

―першу філософію‖, метафізику, бо вважав її вищою наукою, тобто 

наукою про першу сутність всього сущого, тобто про Бога. Але 

першопочатково, термін ―теологія‖ використовувався адептами 

християнської релігії для означення служителів культу інших релігій. 

Осмислення історичної дійсності теологією відбувається через 

відносно автономне і свідоме її пізнання. Таке пізнання відбувається 

через розв‘язання життєвих проблем співіснування людей, з позицій 

визнання в ньому визначальної ролі промислу Божого. Головним 

питанням постає проблема сенсу історії. Християнські богослови 

сприймають історію як реалізацію дару спасіння. Останнє ж є для 

людини результатом особистого вибору. Залучившись до церкви, 

людина поєднує особисту історію з історією Церкви.  

Намагання виділити єдину чи головну історичну концепцію 

розвитку в релігійних системах (грецькій, римській, іудаїстській і 

християнській з її різновидами), на думку І.М. Савєльєвої і 

А.В. Полєтаєва, навряд чи правомірні. Практично в будь-якій культурі 

(антична Греція, стародавня Іудея, середньовічна Європа) існували як 

прогресивні, так і циклічні та регресивні моделі історичного руху. 

Іноді ці моделі виникали послідовно і змінювали одна одну, а іноді 

вони існували паралельно [6, с.205]. 

Християнська концепція історії світу і людства несе в собі 

суттєвий елемент лінійних поглядів, котрі визначаються початковою і 

кінцевою точками відліку есхатологічної концепції. Початковою і 

кінцевою точками історії людства в теологічних трактатах вважались 

моменти втрати благодаті і її майбутнього повернення. Між цими 

точками пролягає континуум мирської історії, де присутні відносні 

спади і підйоми, а, головне, існує точка, що ділить історію на якісно 

різні відрізки: до і після Втілення Бога. Особливу роль в утвердженні 

таких поглядів відводять александрійській школі. ―Продовжуючи 

традиції елліністичних трактувань міфів і поетичних текстів, заснована 

Орігеном александрійська школа християнського богослов‘я 

розробила метод алегоричної інтерпретації ―священної історії‖ – підхід 

до події, здійсненої в часі, як до іносказання про смисл, що перебуває 

поза часом‖ [3, с.53]. 

В рамках теології історії походження людини, поява різних 

рас і народів осмислюється як єдиний процес – так закладається основа 
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універсальної історії. Теологія історії систематизує багатоманітну 

історичну фактичність в певну єдність – історію всього людства, котра 

охоплює всіх людей і всі народи. Оскільки всі мають походження від 

Адама, то всі неодмінно постануть перед Страшним судом. Тут наявна 

ідея єднаючого сенсу історії, де єднання – в прагненні досягнення 

Царства Божого. Періодизація історичного процесу, здійснена в 

теології історії (Августін, Йоахим Флорський) на певних 

антропологічних чи теологічних засадах, дає змогу формувати певні 

класифікації та типологізації, систематизувати історичні факти та 

вирізняти на цій основі такі події, які можуть бути 

проінтерпретованими як визначальні для того чи іншого періоду чи 

для всесвітньої історії в цілому. У всесвітню історію вноситься, таким 

чином ідея порядку, розвитку та організації (яка остаточно підриває 

міфічну ідею циклічності буття, мотиви коловороту). Розвиток – від 

однієї людини (Адама) до вселенського людства, порядок і організація 

– в об‘єднанні у вселенську Церкву та підпорядкуванні історії задуму 

божому. Провіденційність теології історії також була однією з 

найсуттєвіших її рис. Теологія приписує історичні події виявам 

Провидіння, внаслідок чого хід цих подій може бути визначений 

заздалегідь. Але це може породжувати схематизм та догматизм, 

котрий закриває можливість діалогу з іншими теоретичними 

підходами до історії. 
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    ПРОБЛЕМА РОЗУМУ ТА ВІРИ В 

ЕПІСТОЛЯРНІЙ СПАДЩИНІ 

КАППАДОКІЙСЬКОЇ ШКОЛИ 
 

 

 

Статтю присвячено аналізу філософської проблематики у працях 

представників каппадокійської школи. 

Ключові слова: знання, розум, віра, дух. 

 

«Вера есть осуществление 

ожидаемого и уверенность 

в невидимом» (Евр.11:1) 

«Наш ум есть нечто 

 величественное и владычественное» 

Αγιος Γρηγοριος ο Θεολογος 

 

«Проблема співвідношення розуму та віри має давню історію» [14; 

440] Взаємозв‘язок, а звідси і проблема розуму та віри завжди знаходився в 

центрі уваги релігійної філософії. [3; 256] Ця проблема найбільш повно і 
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чітко була відображена та оформлена в творчості представників 

середньовічної філософії.  

«Проблема ця постала у вигляді так званого герменевтичного кола: 

щоб вірити, треба розуміти святе Одкровення, але, щоб розуміти Його, 

знову ж таки треба вірити. Звідки ж починати? Йти від віри до розуміння 

чи від розуму до віри. Ця проблема є центральною доби патристики» [4; 

30] – пише сучасний український дослідник творчості каппадокійців 

Г.Волинка.  

Філософія Середньовіччя – це світогляд, ціннісні орієнтири і 

регулятивні принципи знання, які визначались християнською релігією. 

Християнська філософія пов‘язана з рефлексією над Святим Писанням, 

роздумами над Словом. [5; 181] В Священній книзі християнства «розум», 

«знання» замінюється категорією «премудрість» (ςοφια). Сама ця дефініція 

має широке значення. Вона відноситься як до самого Бога так і до людей. 

[12; 448] По відношенню до Бога – цей термін означає його Божественне 

вчення, його Одкровення. Слово «премудрість» відносячись до людей, 

означає знання, вміння, розум, талант, досвід у житті, а й іноді найвищу 

мудрість, найвище знання, знання істини. [13; 60] 

Думка про те, що отці Церкви були настільки заглиблені в 

оформлюванні теологічних доктрин та сперечаннями, що описувати їх, як 

філософів – означає описувати їх невірно. Серед усіх християнських 

філософів особливо виділяють тих, які жили в IV-V століттях, котрі 

заклали основу для всіх наступно теологічно оформлених понять 

християнської віри та догматам, які закріплювались на Вселенських 

Соборах. Також потрібно зазначити, що серцем християнської 

післянікейської патристики є саме «Каппадокійський гурток». Найвідоміші 

представники цього релігійно-філософського гуртка (Василь Великий, 

Григорій Богослов, Григорій Нісський) характеризуються тим, що вони не 

тільки були ретельно обізнані , але і досвідчені у філософській 

премудрості. [1; 43]  

Як зазначає сучасний мислитель Іоанн Меєндорф, каппадокійці не 

обмежувалися лише оформлюванню теологічних доктрин та догматів, які 

заклали основу для Нікео-Цареградського Символу віри, який був 

остаточно затверджений на ІІ Вселенському Соборі 381 р., але й рішенню 

актуальних філософських питань, які бентежило тогочасне суспільство, 

зокрема і проблему розуму і віри. [7; 150] 

О. Александрова, І. Алфеєв, М. Виноградов, Г. Волинка, І 

Мейєндорф, К. Скурат – дослідники які присвятили свою творчість 

науковим розвідкам усього філософського та богословського спадку 

каппадокійського гуртка, епістолярній творчості приділяли практично 

мало уваги.  
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Актуальність розгляду проблеми розуму і віри через призму 

епістолярного спадку патристського гуртка обґрунтована ними самими у 

епістоліях. Так, голова каппадокійського гуртка Василій Великий, пише, 

що обмін листами – це духовний союз (спілкування), бо тілесний, це тоді 

коли ти зустрів подорожнього і розмовляєш з ним. [8; 168] 

«Християнський Демосфен», Григорій Богослов може йменуватися 

теоретиком епістолографії, адже він радить своєму молодому родичу 

Ніковулу: «написать немного слов, но в немногих словах заключить 

многое». [11; 373]  

Якщо розглядати проблему розуму і віри як релігійно-

філософську, то як відомо філософський аспект будь-якого явища 

починається з онтології. Розглядаючи онтологічний аспект розуму і віри 

отці-каппадокійці підкреслюють, що вони не суперечать одне одному, бо 

походять від одного джерела – Бога: «одному дается Духом ...слово 

знания ...иному вера, тем же Духом.» [2; 1255]  

 Розум на думку Г. Богослова є однією з характерних ознак Бога: 

«Логос-Розум» [4; 359] – саме так іменує другу іпостась Трійці – Ісуса 

Христа, патрист. Звідси «розум за допомогою тиші допомагає боротися 

проти бажань, гніву, страху, скорбот». [8; 29-30] Для Григорія Нісського, 

розум та віра – це є необхідні явища в житті кожного християнина, вони є 

мов «инструментами» завдяки яким функціонує особистість. [10; 235] 

Звертаючись до гносеологічного аспекту проблеми розуму та віри, 

який найбільш широкого розкриття набув у епістолярній творчості Василія 

Великого можна сказати трьома словами: «Вера довольствуется 

знанием» [8; 279]. За цією проблематикою Кесарійський єпископ написав 

великий лист, який був надісланий на питання не до мирянина, а 

церковного ієрарха – Амфілохія єпископа Іонійського. Тим самим 

зрозуміло, що дійсно, на той час тема була важкою а тому вирішувати її 

повинен був той про кого казали, що «все уступали его разуму». Отець 

каппадокієць пише, що вірі передує знання, а також що за знаннями слідує 

віра. [8; 281] Він виводить таку відповідь з такого прикладу: існує поняття 

Бог, але якщо б ми цього поняття не знали, то і не могли б вірити в цю 

сутність. 

Антропологічний аспект проблеми розуму та віри найбільш 

широко представлений в творчості каппадокійського гуртка. Адже, людина 

визначається, як «образ Божий» (εικον το Θεοσ), що означало у 

каппадокійській антропологічній традиції, що образ Божий міститься саме 

в людській душі, а саме в її вищій частині – «уме (νους), разуме (διανοια), 

или духе (πνευμα). [4; 360] В одному з своїх останніх листів Г. Богослов 

пише: «наш ум есть нечто величественное и владычественное, но 

только относительно к душе и телу». [9; 253] Ця діалектична 
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співвідносність розуму, душі та тіла є характерною рисою 

каппадокійського гуртка, адже як і останній так і Василій Великий і 

Григорій Нісський пишуть про розум, який поєднаний з тілом такими 

категоріями «огрубевший» [8; 55], «отяжелевший». [10; 81] Назіанзький 

єпископ визначає людину, «тварину розумну» (ζοων λογικον), в якій плоть 

загадково пов‘язана розумом та розум з духом». [4; 358] Частіше за все 

каппадокійці говорять про людину, як істоту дихотомічну (двоскладову), 

підкреслюючи, що будучи посередником між матеріальним і 

нематеріальним світами, людина носить в собі характерні риси обох: своїм 

розумом, чи духом вона пов'язала себе з нематеріальним, Божественним та 

невидимим (вірою). Для них ідеал людини – це людина розуму, яка 

широко дивиться на цей світ. 

Отже, зробивши деякі розвідки з проблеми розуму та віри в 

епістолярній творчості каппадокійського гуртка, можна зробити певні 

висновки. 

1) Каппадокійці дійсно розуміли всю складність даної проблеми, 

тому і роздумували про неї не лише в богословських трактатах, але й в 

епістолярному жанрі. Їх хвилювала ця проблема не лише протягом 

написання якогось богословського трактату, але впродовж всього їхнього 

життя вони рефлектували над цим питанням; 

2) У всіх трьох визначних представників каппадокійського гуртка 

– Василія Великого, Григорій Богослова та Григорія Нісського можна 

спостерігати те, що в цілому, вони дивилися на цю проблему єдиним 

поглядом; лише кожен з них приділяв їй більше чи менше уваги цьому 

питанню в своїх листах; 

3) Філософські рефлексії отців-каппадокійців щодо проблеми 

розуму і віри, незважаючи на більш ніж півторатисячолітню давність 

актуальні і дотепер, адже зараз знову спостерігаємо сплеск релігійності, і 

кожна людина сама себе питає, як співвідносити в сучасному 

секуляризованому суспільстві віру (релігію) в поєднанні з розумом 

(науково-технічним прогресом).  
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