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ФІЛОСОФІЯ В ПОШУКАХ ПАНАЦЕЇ. РОЗДУМИ НЕБАЙДУЖОГО 

В статті аналізуються причини падіння статусу й престижності філософії в сучасному світі, які 
зумовили гостру потребу в новій "Я-концепції" філософії, усвідомленні її власного єства та форм 

існування, місця серед інших наук. Доведено, що "криза ідентичності", яку переживає сучасна філософія 
викликана не стільки хитросплетіннями концептів постмодернізму, дефіцитом новітніх когнітивних 
підходів чи оригінальних ідеологічних установок, скільки втратою філософією статусу знання, в якому 

людина і суспільство шукають відповіді на важливі для них питання. 
Зосередивши увагу на трьох найважливіших факторах ("ідеологічному спотворенні", "академічній 

деформації" та "одномірній регіоналізації"), які спричинили нинішній стан філософії, акцентується, що 
єдиним її життєдайним імперативом має стати зворотній рух до мудрості. Лише за цієї умови 

з’явиться перспектива, в якій усі лінії філософії, що розійшлися з єдиної точки "наївної мудрості", знову 
поєднаються в алгоритмі "збагаченої мудрості", яку можна було б назвати всеосяжним софійним 

середовищем (софіосферою). 

Ключові слова: постмодернізм, коменсенсна філософія, міжкультурна філософія, майбутнє філософії, 
мудрість, софіосфера. 

Немає потреби сьогодні когось переконувати, що стратегія поведінки людства в добу глобалізації 
вимагає радикальних змін. Ми живемо не лише в океані безмежних знань. Ми – сучасники 
лавиноподібного зростання соціальних мереж, штурмового росту Інтернету, глобальної комп'ютеризації, 
тріумфуючого віртуального світу, "комодофікації" пізнання, комерціалізації науки, "економічного 
тоталітаризму" і пов’язаних з цим глибинних соціальних та морально-ціннісних змін. Набута раніше 
могутність людини й стратегія володарювання, які зруйнували квазірівновагу біосфери й ноосфери, 
призвели до переходу в новий стан важко усвідомлюваної системи, де для людини може не виявитись 
місця. Девальвація природності виявилася одночасно девальвацією людяності. Життєдайна духовна 
тканина тріщить, розриваючись між екзистенціалами "бути" і "мати". Як не згадати мудрі слова Далай-
лами ХІV: "Люди були створені для того, щоб їх любили, а речі були створені, щоб ними користувалися. 
Світ у хаосі тому, що все навпаки" [1: 273]. Наука й високі конвергуючі технології BNIC (біо-, нано-, 
інформаційні та когнітивні) створюють нове життєве середовище людини й ставлять під питання 
більшість традиційних способів буття та орієнтації в світі. Виникає ситуація, коли прогресують процеси 
соціальної деструктивності, пов’язані з "людиною маси" (Ортега-і-Гассет) інфікованою "вірусом" 
маргінальності, людиною, яка живе в суспільстві, але частиною цього суспільства себе не вважає. Вона 
попадає в реальність, де "все дійсне – нерозумне, а усе нерозумне дійсне" [2: 190]. 

Без масштабного осмислення цих процесів, без системної інтеграції сучасного формату знань важко 
уявити оптимістичне майбутнє людства. Завдання нової світоглядної системи – утримати межу між 
розумним і нерозумним майже в усіх сферах людської діяльності; віднайти та утримати баланс між 
глобальним і локальним, аби не стерти межу між інтеграцією та асиміляцією; стати підґрунтям 
реконструкції людських відносин, деформованих егоїзмом, комерціалізацією, божевільним прагненням 
до влади. 

В цій непростій ситуації затребуваність філософії стає очевидною. Адже її не даремно називають 
смислотворним ядром культури, квінтесенцією духу. Слугуючи способом здійснення культури, 
філософія водночас підноситься над нею, виступає її самосвідомістю. Вона звернена, передусім, до 
людини у багатоманітності її стосунків зі світом. Крім того, філософія найбільшою мірою втілює в собі 
критичність думки, її здатність до самоконтролю, до того, що можна було б назвати чесністю людського 
духу перед самим собою. 

Звісно, усе це не лежить на поверхні. На простий розсуд, філософія опікується поняттями 
надвисокими і надто далекими від реального життя або із надзвичайною серйозністю займається речами, 
ніби для усіх відомими, заплутуючи й ускладнюючи очевидне. До того ж, вона сіє неспокій, вибиває з 
протореної і зручної колії, по якій, зазвичай, рухатись легше. Тому більшість людей уникає цього 
сократівського джерела дискомфорту. Особливо це відчувається сьогодні, коли філософія набула в 
громадській думці такого статусу, що називати себе філософом стало ніби й не зовсім пристойно. Інша 
справа – громадський діяч, політик, волонтер…, за якими стоїть не лише констатація роду занять, а й 
оцінка зробленого, визнання. Звідси й та підозра, яка супроводжує "любов до мудрості" упродовж усього 
її історичного існування. Підозра, яку більшою чи меншою мірою виявляють до неї можновладці й 
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пересічні люди, ладні за будь-яких обставин уникати неспокою думки, сумління й почуття рівної 
гідності. Й хоч як це не парадоксально, корисність філософії полягає саме у тій ''шкоді'', якої вона завдає 
самовдоволеності, самовпевненості, байдужості, некритичності, бездумній вірі, остраху перед новим й 
невідомим. 

Не випадково її долею були якщо не переслідування, то опір, якщо не опір, то підозра, якщо не 
підозра, то здивоване нерозуміння або глузування. На собі це відчули Сократ і Джордано Бруно, 
Бенедикт Спіноза і Серен Кіркегор, Григорій Сковорода і Дмитро Чижевський, Микола Бердяєв, 
Сергій Булгаков, В. Лісовий, Є. Пронюк та багато інших мислителів минулого й сучасності. Навіть Фома 
Аквінський, котрий усю свою творчість присвятив обґрунтуванню і захисту доктрини католицької 
церкви, а згодом після смерті був прилучений до сонму святих, за життя не мав ні підтримки, ні 
визнання. Деякий час його вчення навіть забороняли. Як афористично висловився у свій час міністр 
внутрішніх справ царської Росії О. Ширинський-Шихматов, "користь філософії не доведена, а зло від неї 
можливе". Якщо і є якась потреба у філософії і філософах, то вона, на його думку, полягає в можливості 
використання їх як допоміжного засобу для здійснення певних ідеологічних і політичних цілей. У таких 
випадках, говорив Гегель, до філософії ставляться, як до будинків розпусти, – їх терплять [1: 155]. 

Минуле століття "терпіло" філософію… Але не тому, що вона обслуговувала ту чи іншу ідеологію 
або політичну доктрину (хоча й це було), а тому, що ця доба була відносно благополучною, пронизаною 
"розумністю", а загалом її умонастрої ще зберігали віру в науку й силу розуму. Інша ситуація сьогодні, 
коли техногенна цивілізація перетворює людину на примітивну деталь суспільної машини, "відчужує" 
від природного єства, ігнорує почуття органічної солідарності зі всім живим світом, руйнуючи в ній 
матрицю людяності та співчуття. Усе це не випадково стало предметом "смакування" різними течіями 
філософії постмодернізму, де людина представлена механізованою, невротичною та девіантною, над 
якою тяжіє світ симулякрів. Тут світ реальності постає як сукупність знаків, у яких немає автора. 
Постмодерністський світогляд – переважно критичний й негативний. Він не стільки продукує "нове 
знання", скільки сіє сумнів у правосильності "старого знання". Ним постулюється принцип 
"методологічного сумніву" що до усіх установок й переконань. Прогрес, істина, справедливе суспільство, 
іншими словами вся західна "логоцентрична традиція", оголошується тут сукупністю ідеологем і міфів. 
Відтак філософська думка в постмодернізмі виявляється не лише в зоні маргінальності щодо класичної 
науки, але й в стані хаосу різноманітних концепцій, підходів й типів рефлексії.  

Проникаючи в сутність парадоксальних концептів Ж. Дерріди, Ж.-Ф. Ліотара, Ж. Батая, М. Фуко та 
інших постмодерністів, які акцентують лише на маргінальному і не пропонують жодних конкретних 
відповідей на існуючі проблеми, спадає на думку лише одне: філософія протягом 2,5 тисяч років 
перебувала в різних тупикових ситуаціях, але ніколи не була такою безпорадною, як сьогодні. Філософія 
завжди відповідала своїй назві, виступаючи знанням, яке хоча й не повсякчас оволодівало кінцевою 
мудрістю, але тягнулося до неї як до ідеалу. Це проявлялося в тому, що філософи, навіть не вважаючи 
своїм основним завданням участь в суспільному житті чи державних справах, виступали знаковими 
діячами цього процесу, оскільки їх знання могли бути корисні та цінні. Пізнання світу й людини, 
оголошені як мета філософствування, завжди викликали зворотній інтерес до філософії з боку людини і 
світу. 

Усе це змушує говорити про гостру потребу в новій "Я-концепції" сучасної філософії, усвідомленні її 
власного єства та форм існування, місця серед інших наук і в культурі загалом. Філософія сьогодні, 
справді, переживає кризу ідентичності. Й викликана вона не стільки хитросплетіннями концептів 
постмодернізму, дефіцитом новітніх когнітивних підходів чи оригінальних ідеологічних установок, 
скільки втратою філософією статусу знання, в якому людина і суспільство шукають відповіді на важливі 
для них питання. Не випадково сьогодні, як ніколи раніше, постає питання про майбутнє й перспективи 
філософії, її роль в духовному житті суспільства, про її відповідність духовним запитам, здатність 
продукувати інтелектуальні і моральні орієнтири тощо. 

Чи відповідає сучасна філософія цим непростим й, водночас, традиційним для неї вимогам часу? 
Якщо бути відвертим – далеко не завжди. Як це не прикро, "…сучасна філософія перебуває в сутінках, 
після яких чи то наступить ніч, чи то вигляне сонце" [3: 4]. Й це схоже на правду, якщо прислухатися до 
думки відомих вчених (Р. Фейнмана, С. Вайнберга, С. Хокінга, Р. Рорті, М. Нуссбаум, Л. Млодінова та 
багатьох інших), що сучасна наука старанно відмежовується від філософії, а філософія не менш старанно 
"прикидається" наукою. Наприклад, лауреат Нобелівської премії з фізики С. Вайнберг вважає: "Не варто 
очікувати, що філософія… може дати в руки сучасних вчених якусь корисну пораду…" [4: 132]. 
"Філософи іноді багато говорять про речі абсолютно необхідні науці, – підтримує його думку інший 
Нобелівський лауреат Р. Фейнман, – й це завжди… наївно і, очевидно, помилково" [5: 48]. Ще більш 
радикально висловлюються не менш відомі фізики Стівен Гокінг та Леонардо Млодінов, вважаючи 
"нинішню філософію мертвою". "Вона, – на їх переконання, – не встигає за сучасним розвитком 
науки…" [6: 9]. 
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Звісно, можна заспокоювати себе тим, що подібні конфлікти між філософією і наукою виникали й 
раніше в переломні періоди історії, пов’язані з кардинальними соціальними змінами та трансформацією 
наукових і світоглядних парадигм. Але це не вихід із ситуації, адже й ми, філософи, відчуваємо сучасні 
метаморфози філософії перед викликами часу, нерідко задаємося подібними питаннями: чи можемо ми 
пояснити світ в якому сьогодні опинилися? Чому філософія у своєму історичному розвитку дедалі 
віддаляється від мудрості? Чи необхідний союз науки й філософії? Чи має майбутнє філософія? й т. ін. 

Невпевненість філософії відчувається не лише у втраті генетичної взаємопов’язаності з наукою й 
"сором’язливістю", а іноді з безпорадністю в публічному просторі, але й "споглядальністю", 
узагальненою манерою філософських міркувань у процесі викладання в університетах, де студенти 
бажали б чути не різні філософські точки зору, а конкретні відповіді на реальні питання, що постають 
перед ними. Навіть в освіченому співтоваристві філософія сьогодні сприймається як щось середнє між 
мистецтвом і наукою, міфом й езотерикою і виглядає для багатьох рефлексією задля рефлексії, певною 
грою розуму. "Освічена людина нашого часу, – слушно зазначає професор С. Кочеров, – яка намагається 
зрозуміти у чому сенс життя, звернеться за допомогою, швидше, до психоаналітика або священика, ніж 
до філософа. Державний діяч, ухвалюючи важливе для суспільства рішення, надасть перевагу отримати 
пораду у економіста, соціолога і політолога, ніж у філософа" [3: 2]. Й це істинна правда. Чи слід в цьому 
контексті дивуватися тій неувазі до "європейськості" нашої вітчизняної філософії з боку можновладців, 
яку вони нещодавно продемонстрували під час святкування 70-річчя Інституту філософії ім. 
Г. С. Сковороди? Звісно, це прикро. Але виправити цю "косоокість вітчизняних державців і нуворишів" – 
завдання не "української громадянської спільноти" [5: 7], – як це вважає редакція "Філософської думки", 
– а самого філософського співтовариства, яке має започаткувати нові орієнтири, які у той чи інший 
спосіб стали б надбанням повсякденної життєвої практики. 

Не повірю в те, що хтось із університетських викладачів не зустрічався у своїй практиці з питанням: 
чи є потреба у філософських знаннях для вирішення професійних і життєвих проблем майбутніх лікарів, 
інженерів, педагогів або бізнесменів? Не випадково автори "Передмови'' кембриджського курсу 
філософії, ніби кепкуючи над собою, пишуть про розчарування студентки, яка вирішила вивчати 
філософію й неочікувано відкрила для себе дивну річ: всі засновники відомих філософських концепцій 
заперечують вчення один одного, жорстко їх критикують й милуються лише своїми важко доступними 
версіями [7]. Й це важко спростувати. Філософські системи іноді нагадують замки, що височать над 
рівнинною пустелею: фортеця Р. Декарта, обнесений муром замок І. Канта, фантастична споруда 
Г. Гегеля, не менш величні фортеці М. Гайдеггера, К.-О. Апеля, А. Мак-Інтайра, М. Фуко, Ж. Бодрійяра, 
Ж.-Ф. Ліотара… Як результат – безмежна кількість взаємовиключних, безперервно критичних одна до 
одної шкіл і вчень, кожна з яких претендує на пізнання абсолютної істини, на право єдино правильного 
вчення про буття, сенс життя, ціль і перспективи розвитку людини та людства. Тобто маємо те, що 
Уільям Джеймс називав "фантастичною невпорядкованістю вченості". 

Причин цього існує багато. Насамперед, це пов’язано із диференціацією філософського знання та 
спеціалізацією наших досліджень. Філософія дедалі частіше розпадається на вузькі філософські 
проблеми, стає філософією мови, свідомості, фізики, техніки, освіти – у той час як "велика" філософія 
(істинна філософія) існує лише у вигляді класичних зразків минулого, не маючи сучасних версій. 
Уподібнившись алгоритму науки, дисциплінам об’єктивного знання, філософія, на жаль, втратила те, що 
було її основою, її коренем – "софію", мудрість. Адже мудрість демаркує сферу знання та віри і не 
претендує знайти те, у що можна лише вірити, як і не обмежується вірою в те, що можна достовірно 
знати. Не дивно, що в цій ситуації, за словами Х. Ортеги-і-Гассета, "…ми зустрічаємо тип науковця, 
якого ще не бачила історія. Він з усього того, що повинна знати освічена людина, знає лише одну науку, і 
навіть у цій науці знає лише маленьку ділянку, яку активно досліджує. Він навіть проголошує як чесноту 
своє незнання всього, що лишається поза його вузькою науковою ділянкою" [7: 25]. Значною мірою ці 
процеси спричинили парадоксальну ситуацію у науковому співтоваристві, коли не лише фахівці різних 
наукових галузей не розуміють один одного, але й представники однієї і тієї ж наукової галузі не 
знаходять порозуміння між собою. Якщо в біології, фізиці, хімії це явище якоюсь мірою пояснити 
можна, то в філософії – важко. Глухий кут, зумовлений цією диференціацією, самомилуванням й 
самоаналізом, обмежив вихід філософії за власні межі, в публічну сферу та прирік лише масштабне 
продукування нових, й далеко не яскравих викладачів філософії. 

Цю ситуацію не рятують ані столичні "закриті круглі столи" із одними й тими ж акторами від 
філософії, ані численні тексти, дисертації, які культивують стиль і лексику, характерні для релігійної 
практики, але абсолютно недоречні у філософському дискурсі, ані спеціальні філософські дослідження, 
замкнені на конкретні епізоди історії філософії, ані конкретні тексти (переклади), філософський аналіз 
яких переплітається з філологічним і супроводжується дослідницькими коментарями. Тим паче, не 
роблять честі філософії швидкостиглі "аналітичні дослідження" з декомунізації в філософії, які руйнують 
тяглість поколінь та деформують історичну пам’ять як репрезентативну форму дійсності. 
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Не менш знаковою проблемою в цьому контексті є зарозумілість й стерильна непублічність сучасної 
філософії та її повчальний "барський тон" (І. Кант). Відомий фізик, лауреат Нобелівської премії 
Р. Фейнман згадує, як на міжнародній конференції йому вручили доповідь одного із доповідачів-
філософів. "Я почав читати цю чортівню, – пише вчений, – і мої очі просто вилізли з орбіт…". Нічого не 
зрозумівши, фізик зосередив свою увагу, принаймні, на одному з речень тексту, намагаючись будь-що 
його осилити. В ньому йшлося, як зазначає Р. Фейнман, щось на зразок "індивідуальний член 
соціального суспільства, часто отримує інформацію шляхом візуальних символічних каналів". "Я довго 
мучився, але усе ж переклав, – іронізує Р. Фейнман. Знаєте, що усе це означало? "Люди читають". Потім 
я перейшов до наступного речення і зрозумів, що його теж не можу перекласти. На кінець, це 
перетворилося в пусте заняття: "Іноді люди читають, іноді слухають радіо" і т. ін., але усе це написано 
так зарозуміло, що спочатку я навіть закомплексував, але коли розшифрував до кінця, виявилось, що це 
повна нісенітниця" [8].  

Ясна річ, нерідко стосується це винятково індивідуальної характеристики тієї чи іншої особистості, 
яка пов’язана з психологічним типом окремого філософа, а не з філософією загалом. Але невиразний 
абстрактно-зарозумілий текст зазвичай має й абсолютно просте пояснення – автор не повною мірою 
володіє матеріалом. Якщо бути відвертим, зрозуміти кепкування Р. Фейнмана неважко, звернувшись до 
текстів багатьох епістемологів, феноменологів із їх нездоланно складним стилем та "барським тоном" 
філософствування. Подібні речі дають привід сучасним представникам фундаментальних й, особливо 
прикладних наук, робити висновок, що "нинішня філософія мертва" й не здатна істотно впливати на 
розвиток сучасної науки. Хоча Р. Фейнман та інші його однодумці й не заперечують особливо високої 
історичної місії філософії. Вони проти "епістемологічних вправ", в полон яких попадає філософ на 
шкоду власній науковій діяльності. Тобто, надія є, лише б не опинитися в ситуації кініка Діогена: якось 
Діоген Лаертський, розмірковував про важливі проблеми, але ніхто його не слухав, тоді він почав 
верещати по-пташиному, зібрались люди, й він присоромив їх за те, що задля дурниць вони збігаються, а 
задля важливих речей не поворухнуться [9: 242]. 

У зв’язку з цим постають питання: чи варто звинувачувати філософію і філософів за такий стан, чи 
варто погоджуватися з тим, що "споглядальність", неупорядкованість й важкодоступність специфічних 
знань – особлива ознака сучасної філософії і подолати її можна, лише подолавши саму філософію? Вони 
не мають простого "технічного" розв’язку і вимагають до себе підвищеної уваги та концептуального 
осмислення. Зрозумілим є лише те, що нових викликів не уникнути ні філософам, ні філософії. 

Маємо визнати: по-перше, з одного боку й до сьогодні існує страшенне "ідеологічне спотворення 
філософії", яке було дієвим в останні 200 років. Водночас дається взнаки її жахлива "академічна 
деформація", яка вихолостила життєдайне філософське знання. "Вони, – як справедливо вважає 
В. Айленбергер, – є найлютішими ворогами первісного концепту філософського життя" [10: 110]. 
Професійні філософи, незалежно від їх бажання, утворюють особливі інтелектуальні еліти, прямо чи 
опосередковано пов’язані з елітами політичними, релігійними, соціальними, науковими тощо. Але ці 
"тусовки" не лише не виводять філософію із "академічного гетто", не роблять її "вищою школою" 
творчого і критичного мислення, але й не знімають методологічну безпорадність цих еліт. Ефективність 
діяльності останніх можлива лише за умови їх здатності бути моральними, служити цілям гуманізму, 
долати конфлікти мирним шляхом, кваліфікуючи наявність протиріч як позитивного фактору свободи 
слова та думок в суспільстві, спільно вирішувати глобальні проблеми сучасності, протистояти злу й 
насильству. Досягти цього неможливо коли фактично за бортом "професійної філософії" (К. Поппер) 
залишається гігантський шар "коменсенсної" (common sense), життєвої філософії. А між іншим, саме вона 
є основою світогляду, моралі та ціннісних орієнтацій абсолютної більшості людства. Навіть фахівці, які 
отримують університетську освіту, а разом з нею уривки професійних філософських знань, в реальному 
житті керуються не професійною, а коменсенсною філософією. І її вивчення могло б бути достатньо 
цікавим предметом досліджень професійних філософів в традиціях або на межі основних напрямків та 
дисциплінарних гілок академічних філософських знань. "Академізм та ідеологізм сьогодні дивним чином 
лікуються через спонтанну кон’юнктуру у пошуках свідомого життя. У таких пошуках неминуче 
звернення до філософії за її доброю старою адресою" [10: 110]. Й ця адреса усім відома – мудрість. 
Іншими словами, зникнення мудрості із любомудрія має постати сьогодні предметом особливого 
філософського запиту. 

По-друге, очевидно існує потреба в розширенні обріїв філософії, тобто переосмислення самого змісту, 
що вкладається в це поняття. Особливо показовою у цьому відношенні є позиція відомого 
латиноамериканського філософа Енріко Дюсселя, який критикує європоцентристські підходи і 
наголошує на необхідності визнання того, що іменується "регіональними філософіями". Йдеться, звісно, 
не про створення якоїсь метафілософії, а про взаємозбагачення на основі збереження різнобарвності і 
багатства традицій. Це не виключає можливості напрацювання певних загальних позицій з основних, 
глобальних проблем, які дедалі більше хвилюють людей і є життєво важливими для людства загалом. 
Вихід за межі "когнітивної скромності" до поглибленого вивчення й сприйняття збагачуючих ідей і 
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концепцій іншої культури, безперечно, одне із важливих завдань сучасної філософії. Власне, філософія 
мала б бути (а пріорі) міжкультурною, адже вона претендує на універсальність й безпосередньо вплетена 
в культуру. Отже, для того, щоб філософія не втратила свого призначення охоплювати думкою дух часу, 
вона має перестати бути "одномірною", вийти із самовільно вибраної культурної ізоляції, стати істинно 
міжкультурною. 

По-третє, сучасна філософія практично не представлена в публічному просторі, хоча в суспільстві 
завжди був і є постійний інтерес до того, про що пишуть й дискутують філософи. Сьогодні з метою 
підвищення дієвості філософії важливим є звернення до персоналістичних, гуманітарно-орієнтованих і 
літературних традицій та стилів мислення. Йдеться про екзистенційний тонус філософії. Науковий 
дискурс, а тим паче квазінауковий – екзистенційно порожній й атональний. "Солома слів" – говорив про 
такі, занурені у "вербалізм" філософські вправи Г. Ф. Лейбніц, попереджаючи, щоб їх не сприймали за 
суть самих речей. 

Алгоритму академічного, або радше псевдоакадемічного педантизму й "духу абстрактності" має 
протистояти філософія як спосіб життя, філософія як пошук, що ретранслює екзистенційний тонус 
звичайною людською мовою, але яскраво й переконливо для не-філософів ("інших"). Філософія – це не 
конкретна наука, вона цілісна за своє суттю, як і саме життя. Зрозуміло, філософія може посісти своє 
гідне місце в публічному просторі лише тоді, коли вона зосереджуватиме увагу на власне філософських 
проблемах, адекватних тому рівню розвитку суспільства, науки, тому рівню людського розвитку, тій 
ситуації, в якій ми сьогодні перебуваємо. 

Це означає, що філософ не має уподібнюватись ні політологу, ні соціологу, ні журналісту… 
Адекватність присутності філософії в публічному просторі не вимірюється тим, якою мірою філософи 
обговорюють "смажені" факти, а тим, наскільки вони активно розкривають свої професійні 
напрацювання в публічних лекціях, популярних книгах, звісно без втрати базових констант 
філософського мислення як пошуку істини. Існуючий скепсис й страх у філософському співтоваристві, 
що такий підхід начебто "розміняє" філософію на повсякденну вульгарність є безпідставним. У зв’язку з 
цим достатньо згадати філософію Г. Марселя, А. Камю, С. де Бовуар, С. Булгакова, С. Кримського, 
В. Горського, О. Яценка, І. Бичка та ін. На публічній місії філософії акцентував ХХІІІ Всесвітній 
філософський конгрес "Філософія як дослідження і як спосіб життя" (Афіни, серпень 2013), який 
продемонстрував бажання подолати стерильність філософії та її ізольованість від навколишнього світу. 
Яскравим прикладом того, що подібні проекти можуть бути успішними свідчить організація 
філософського клубу "Sophia garden", заснованого на початку 2016 року в Житомирі на основі Поліської 
філософської школи, який, об’єднавши зусилля філософів регіону, "розбудив" широку наукову 
громадськість. В його роботі активну участь приймають фізики, математики, екологи, медики, 
журналісти, представники місцевого самоврядування та духовенства, для яких, як виявилось, філософія є 
джерелом пошуку знань, нових ціннісних орієнтирів і життєвих імперативів. 

Сьогодні важко передбачити, який шлях обере та яких форм набуде філософія в майбутньому. Тим 
паче, що вже на горизонті окреслюються принаймні дві спокусливі тенденції: технологізація та 
ідеологізація філософії. Перша орієнтує на створення інноваційного продукту, послуги чи технології, а 
друга – зваблює політичними, соціально-економічними або соціокультурними експертизами, які мають 
мало спільного з принципами філософії. В продуктивність їх мало віриться. Думаю, саме тепер, на 
початку третього тисячоліття, коли філософія опинилася на роздоріжжі, наступає момент її зворотного 
руху до мудрості. Саме за цієї умови, коли філософія повернеться до мудрості, що завжди складала її 
серцевину, всі окремі складові філософії (онтологія, гносеологія, логіка, етика) виявлять свій 
взаємозв’язок й багатство саме в понятті мудрості, яка є джерелом усіх філософських дисциплін та 
напрямків. Звісно, реалізація філософії як єдиного проекту, у всій багатоманітності її вчень може бути 
досягнутою не творенням якогось одного істинного напрямку (-ізму), а саме в софії, до якої філософія є 
лише шляхом. Тільки на цій основі з’явиться реальна перспектива, в якій усі лінії філософії, що 
розійшлися з єдиної точки "наївної мудрості", знову поєднаються в алгоритмі "збагаченої мудрості", 
яку можна було б назвати всеосяжним софійним середовищем (софіосферою). 
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Саух П. Ю. Философия в поисках панацеи. Размышление неравнодушного. 

В статье осуществлен анализ причин падения статуса и престижности философии в современном 
мире, обусловившие острую потребность в новой "Я–концепции" современной философии, осознании ее 

собственной сущности и форм существования, места среди других наук. Доказано, что "кризис 
идентичности", который переживает современная философия вызван не столько хитросплетениями 

концептов постмодернизма, дефицитом новейших когнитивных подходов или оригинальных 
идеологических установок, сколько потерей философией статуса знания, в котором человек и общество 

ищут ответы на важнейшие для них вопросы. 
Сконцентрировав внимание на трех наиболее важных факторах ("идеологическом искажении", 

"академической деформации", "одномерной регионализации"), которые детерминировали нынешнее 
состояние философии, подчеркивается, что ее единственным императивом должен стать путь к 

мудрости. Только в этих условиях появится перспектива, в которой все линии философии, 
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разошедшиеся с единой точки "наивной мудрости" снова сольются в алгоритме "обогащенной 
мудрости'', которую можно было бы назвать всеобъемлющей софийной средой (софиесферой). 

Ключевые слова: постмодернизм, коменсенсная философия, межкультурная философия, будущее 
философии, мудрость, софиесфера. 

Saukh P. Yu. Philosophy in Search of Panacea. Thoughts of the One Who is Concerned. 

The article gives a detailed analysis of the main causes of degradation of philosophy status and prestige in the 
contemporary world which leads to an urgent need for the new ''I-Conception'' in modern philosophy and 

awareness of its own essence, forms of existence and place among other sciences. It is proved that philosophy 
suffers from the ''identity crisis'' which is caused not so much by intricacies of post-modernism concepts, the 

deficit of up-to-date cognitive approaches or original ideological assumptions, but mainly by the fact that 
philosophy has lost the status of the knowledge in which an individual and society are looking for the answers to 

the most crucial issues. By focusing on three most important factors (''ideological distortion'', ''academic 
deformation'', ''univariate regionalization'') which determine the current state of philosophy the author 

emphasizes that the only imperative of philosophy should be a way to wisdom. Only under these circumstances 
the perspective will appear in which all philosophy lines which drifted apart from a single viewpoint of ''naive 

wisdom'' merge again in the algorithm of ''enriched wisdom'' that could be described as universal Sophia sphere.  

Key words: post-modernism, common sense philosophy, intercultural philosophy, future of philosophy, wisdom, 
Sophia sphere. 
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GLOBALIZATION AS RELIGARE 

It is shown in the article, that pre-modern, modern and postmodern algorithms of globalization had and have a 
huge impact on understanding of human universality, its palce understanding in being as union with the 

Absolute, and also about perspectives for the existence of civilization. Civilization crisis, anthropological crisis, 
culture crisis – these are those slogans that indicate that the problem religare, binding is extremely important, 

and religare, that is understood in a broad sense as "binding", looks like compositio, unity of all culture artifacts 
in an artistic work. 

Religare – is the area of culture making, where, in fact, the anthropological catastrophe is removed, the 
civilizational catastrophe is removed, it is not possible here any more. It is arguable that on the horizon of 
globalization that existed in pre-modern period – are archaic cultures with their riddles of civilization like: 

Maya, Aztec, Chinese, Japanese adaptive strategies. 

Key words: culture, civilization, globalization, religare, compositio, absolute. 

Introduction. Unity of cultural property in the ideal, mental space of culture making can be described as 
vertical centrism of man self-identity in the world, providing absolute as super value of culture. It can be traditional 
Absolute, as Great another, can be the ideal, the same communist ideal, can be the faith in the project of your 
foresight and self-realization, which drives big designers, artists, philosophers. This is reverence before other Ego. 
In this Ego the man finds himself and tries to "recycle" it, tries conclusions with it, a dialogue, in any case, to make 
totalization of the best features of humanity in a dialogue of cultural values, which can be defined as theophany, 
hierophany by M. Eliade [1: 62].  

Analysis of publications and researches. The problem of system analysis of culture and systemogenesis as an 
integrative mechanism of cultural making were studied in the works of O. Losiev, M. Bakhtin, M. Eliade, 
S. Huntington, S. Horuzheho and others. [2; 4; 5; 6; 7], as axiological aspects of cultural values formation are low 
determined. 

Article Purpose – to determine the axiological context of cultural values formation in traditional and non-
traditional societies.  

Main part. Researchers identify two aspects of cultural integration: traditional-civilizational and non-
traditional. In the former case, religion is considered in terms of other institutions, and globalization is defined as 
enlargement, increase that leads to large systems, religious discoveries (religion universalization), eventually, to 
creating of world religions. Now, there is a well-known concept of S. Huntington, so-called "clash of civilizations". 
The problem of identity loss posits about that the anthropological constant of culture genesis is lost [5]. It is 
possible in different ways refer to ideas of S. Huntington with his idea of civilizational identity of person, but the 
only thing that strikes eyes in this crisis field of civilization clash – a loneliness of "human civilizational", or a man 
as actor of civilizational clashes and catastrophes, civilization wars. 

All efforts are aimed at that civilization Ego could remain identical to remove from the field of all-out fight for 
the life another Ego. Actually, religion denies this kind of conflict, from the beginning eliminates it on the periphery 
of human existence. Actually, religare as a union with God, that is lost, which is renewed as a New Covenant, a 
new appeal to the deity, as the awe, the feeling in yourself the forces that lead to self-actualization and consensus, 
unity of the lost union with the Absolute – is so great powerful momentum that indicates that the idea of religare by 
itself is the idea of globalization as spirit, soul totalization, meeting totalization with great Another. 

Energy exchange by natures proves that a man is not alone. Globalization of single civilized or civilization 
actors as absorption of one system with another, predators’ geopolitics loses the roots of religare, there is no need in 
it for them. Religare – is the area of culture making, where, in fact, the anthropological catastrophe is removed, the 
civilizational catastrophe is removed, it is not possible here any more. It is arguable that on the horizon of 
globalization that existed in pre-modern period – are archaic cultures with their riddles of civilization like: Maya, 
Aztec, Chinese, Japanese adaptive strategies. Afterwords, arose a push of world-wide religions that have control 
over all world, that realize harmonization push of integration after faith presumption. 

If in the self-sufficient world religare is absent unity with God, so a man, civilization of planetary man starts to 
be only mechanism, means, that describes technological processes of human activity, describes the transformation 
of environment in which a man extends his arms and touches to the hands of another man, another civilization. 
Thus, "secondariness" that stands behind the dialogue of cultures, after M. Bahtin, where the Another is a friend, 
and secondariness as such provides a guarantee that this "clash" is not like meeting of solids when they fly in 
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different directions, lose their orbits or trajectories of movement in physical time, but a space of competing of total 
harmony of independent man in the world. 

However, substantial model of identity to a certain extent was mandated by substantial model of harmony. 
Christianity moves away from static of substantialism, dynamicize the identity problem and the problem of human 
harmony in the world. S. Khoruzhyi notes: "For us is important the fate of ontological model, that is derived from 
Plato's "world of ideas", through Plotinus and Pseudo-Areapahita, to Nicholas of Cusa, Lebnytsa and classical 
German idealism. The most succinctly this model can be described as "panentheistic": panentheism is a 
philosophical position that consists of concept "world in God", in other words has a prerequisite of that kind vision 
where all things and phenomena that exist here and the world as a whole is gifted by the deification substance and, 
in such a manner, in its own essence that is approved by God.  

It is not difficult to follow, that this panentheistic type of ontology serves as attribute not only for substantial 
identity, but for all discourses of traditional Christian worldview, that are based on the concept of an ideal or 
ordained by God rules (norms): classical aesthetics, normative ethics, axiological culture philosophy, theory of state 
and law ... In the West, where used to identify Europe with the Western Europe and Christianity with the West 
Christianity, this type is identified with Christian ontology as such, and the crisis of it was perceived as a global 
crisis of the Christian worldview (this kind of perception is, after all thesis about the death of God in Nietzsche). 
However, in reality panentheism does not represent only one possible Christian position of ontology "[2: 85]. 

So harmonization of religare starts to be in Christianity as one of the main problems of human identity. The 
ternary, dynamic identification system of "I" and "Another" as a gradual movement in reverent ecstasy – is a model 
that can shed a new light on the understanding of culture globalization because evidences about the totality not 
lonely "I", but "I", that has found possibility to be Another, do not suffer from another being, but rather, to become 
the best in its new and new hypostasis of synergistic communion, fellowship. If the synergistic resonance – 
civilizational, cultural, artistic acts in all actors of globalization cultural processes of integration, disintegration, 
degradation or accelerated growth (of modernization) and all other "shtamps", "corridors" of communication, so, it 
can be argued, that "works" liturgical (ligature) sense of identity. Identity – not substantial, not naturally-pantheistic 
or panentheistic, but synergistic and dynamic identity. 

Space religare displays the new understanding of the culture globalization beyond schemes and patterns of 
technological and any other interpretations of civilization, man and culture. So, communication is related not only 
to personal life and to intra-personal modalities of "I", the man and the God. In synergy the communion to the 
Absolute form exchange of being modalities (places' exchange, new places creating, destinations – attractive for 
tourists spirit, "pilgrims" in comfortable cars and airplanes, that carry out virtual rise to the Another, exchange with 
it sandwiches, coffee and bottles of pepsi-cola) . 

The Another starts to be the ideal-thesis partner, serves as a pronoun of total exchange of cultural values when 
the totality of the overall exchange (it is sold not only the soul, the spirit, but also self identity of person, 
creationism of creation, sale being as such) that forms the total market of being, where already grew ripe the soil for 
the culture globalization. Culture is on the verge of existence: everything is exchanged, everything is sold, 
everything is a commodity and a service, everything is easily to buy. To expect, however, that this kind of exchange 
eliminates the Absolute, all possible ontological predicates of existential self-identity and self affirmation of human 
is rather naive. Trinity growth of "I" in the space of the Christian world, after S. Khoruzhyi, can not be removed 
with any pragmatism, because it exists in other ontological dimension of culture essences. 

Religare helps to globalization and denies it. Helps like a totality, as already established tool of search of the 
Another, bases search in the Another, its loss, separation with the Anothers, and on the contrary, identification with 
the Anothers. Religare starts to be the way of homogenization of despiritualized self affirmation in the spirit of 
values consumption which substantialize again and again, becomes an abstract substance of "general labor", fine, as 
it was in Marxism, on the substance of "ideal future" that is inaccessible, immense as the big Another, 
depersonalized Absolute, as it was in the communist ideal. It all leads to the fact that new types of totality start to 
arise. 

Thus, the globality looks more understandable than the totality, because any totallogy leads to self-preservation 
of system, to the functioning of new "recursion loop", after E. Morin, where culture and civilization sink into their 
foundations, in other civilizational and cultural foundations as a new harmonizing sources [3]. Consequently, the 
possibility of new life beginning indicates about that Vita Nova, that did not come true, about the harmony, that has 
been defined as the harmonious way of participatory human being and the Absolute, that is reanimated as the only 
possible reality of co-existence of Genesis. When the system degrades, ready to be absorbed by another one but 
more barbarian, more underdeveloped system, it begins suddenly to aware its "new loop", its other being, which 
could be feasible if the orbits’ range of intercultural communication could be different, if the spirituality could be 
different if the Absolute could be different, and if a producer of cultural values could also different. 

All these problems speak for that this problem of functioning religare – this is a problematisation of humanity 
principles as such, problematisation of ontological depths of human existence. It is also a philosophical trap of 
solipsism, which indicates about that the researcher who is immersed in a particular religious denominational reality 
all this time asks it: what is the world, the humanity, the integrity and the harmony of coexistence as my personal 
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world? 
Experience of M. Buber, M. Bakhtin, Yu. Krystyevoi indicates that the dialogue is one of the possible, but not 

the only real search of identity. Thus, the dispersion when Christ assured with the miracle, the marvel, also is a 
looking for identity. Faith starts to be one time-act of communion to the miracle, starts to be amaze, understanding 
of that can not be understood and, conversely, becomes sensual revelation of the Absolute as identity gift, the gift of 
communion with God, unity in God. 

Thus, the eucharistic identity is that core of finding in a secret, sacred space of the Absolute ideal, that clearly or 
unclearly gives possibility to detect the presence of values being as ethos (nuclear ethos, if to use the terminology of 
neorhetoric). Communion makes tropological phenomenon (ritual defined text of co-actions) all that what gives the 
grace, divine energy of grace acquiring, the fulfillment of human with the energies of divine being. Ontological 
features of rise, fall, intensifying or, conversely, extensive roll of man project forward is that description language 
of human universality, and conversely, human vanity of any project. So, any homogenization, universalisation or 
globalization if they acquire the features of totality, here put the problem of totality. 

Totality of culture problematizes and finds its limits in universalization and globalization as totalization in the 
spirit, based on faith, and faith in varying degrees is a phenomenon that is oriented on society, unconscious. 
Arguably, that from position of Metaanthropology the edges of orthodoxy affirms the qualities of anthropological 
limits, ontological transcending, that thematises its in the forms of ascetic practices and divine revelation. Now the 
situation of culture making, that is interpreted as the culture globalization – is a situation where dominant idea is 
determined of unconscious. Thus, after a good definition of J. Jameson – this is surrealism without unconscious, a 
globalization without planetary totality of human existence, eternal. 

The paradox is in that the technological growth of civilization agglomerations does not indicative about 
systemogenesis of cultural practices. Ideal, idols and regulatives of communion to the Absolute modernity do not 
occur as Eucharist, communion. We are in a situation when the faith does not exist or is perceived as common 
known banality, acts like a mechanism of culture making. Thus, the anthropological edge is pushed further and 
further behind cultural, civilizational and institutionalizational implication of interaction, dialogue, amaze, 
communication. Thus, the miracle does not happen, is eliminated out of horizons of large marketing supermarket - 
the mix of modern civilization that absorbs the man on the planet Earth. 

But the process of intensification that can be called extensive growth of technologies, communication, is not 
balanced, and more over, are under crisis. Human identity is determined with ontological (anthropological) edge of 
its existence in the world. That edge, that is constituted with another being, is an ontological anthropological edge. 
Thus, ontology of humasn edge "I", civilization, culture, and any other institutions is defined as total virtualization 
and in fact, like a phantom of reality globalization. Virtual construct replaces communication reality as a reverence 
before God, as communion, dialogue of scattering with sociopragmatics acts of civilization movement. 

So, we can talk about two models of religare as globalization principle of culture making: inherent and explicit, 
that is defined in those institutions that are associated with the religion spreading, in fact the world's religions. Let's 
start with the inherent model and try to talk about globalization as a process that takes place in terms of relevance to 
the Absolute, and then will move to objective forms of religare, where all the mythological attempts of overcoming 
of the earth and the sky as the marriage of the Earth and the Sky is the first attempt to understand the unity of 
natural and human, where the human is eliminated and cant be seen. The sky dissolves its arms, presents itself the 
way it is – infinite and transcendent. The sky of culture as a whole is formed so, that God gives way to other objects 
of sacred objectification, after M. Eliade [4]. 

We contemplate after the gradual decrease of sacred in the particular when the human life and the environment 
that gets more and more shades of sacredness. Hierophany as a manifestation of sacred in the human being is 
central for religare culture understanding. Hierophany – is a modality of sacred that is impersonal life of the 
Absolute, gives the possibility to determine all types of sacred as a certain hierophany, the action of sacred in the 
space of semantic and symbolic meaning. 

So, the globalization is not the newest process. This is a new model scheme of determining harmonization and 
homogenization of human relationship to the big Another, its destruction, its transformation, image changing of the 
big Another. After all, the dynamism of all its guises in terms of motivation implementation of human activity, as 
active, moving and fertilizing moment determines, first of all, the actor of cultural innovation. So, absolute 
assimilation, its invigorating and recycling adapts divine to the profane. However, there is a hierophany time, the 
time of spiritual adaptation, the destruction time, homogenization and recycling of shrines. This process can not be 
called secularization or sacralization. 

D. Held, E. McHryu, D. Holdblatt, D. Perraton said: "It is ironic that none of world traditional religions – 
Christianity, Islam, Confucianism, Hinduism, Judaism and Buddhism – is not spread on a wide scale basis, or in 
any continent or region, while Christianity and Judaism have supporters in the most corners of the globe. Buddhism 
and Confucianism tightly focused in their regional areas: South Asia, East Asia and China. Islam occupies an 
intermediate position – being substantially present in the Middle East and the North Africa, and having their co-
religionists in the rest of Africa and Asia. 

Of course, these religions have both, small and quite numerous migration’s diaspora communities in rather 
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unexpected places: more than 1 million Japanese- Shintoist in Brazil, 4 million Turkic-German Muslim in the heart 
of Christian Europe; Goan-Catholic enclave on the west coast of India. World religion was essentially determined 
with post hos (after the fact - Lat.) After beliefs that are considered as "global", only those are depicted, when the 
spatial scale increase in the number of believers usually beyond their origin places and formation" [1: 390–391]. 

This is an ambivalent process of meeting with the Absolute, or escape from it. Time requires from individuals 
more and more activity. This is a time of more and more removal from the Absolute and a time of referencing to the 
Christian liturgy, a time of past and future resurrection in the sacred time, in which a mystery of bread and wine 
transformation into the body and the flesh of Christ is made. Reproducing archetypes, we continue hierophany time 
as the totality of ritual, the totality of communion to the Absolute, the totality of giving thanks, the goodness of 
revalation as communication, that is interrupted with inserts, inserts of files or discourses, that are run into one large 
file or a large discourse of hierophany time. It is important to note that the hierophany time as the liturgy, as the 
phenomenon of communion is washed from intercultural relations, is left like the original topos of sacred being that 
is not noticed. 

Conclusions. Globalization as religare – is the hierophany time which is reduced in the modern world, that is 
passed into the recovery rhetoric of certain cycle of culture genesis co-existence, that is marginalized and removed 
from the field of interaction of actors globalization. It is important to see the globalization of culture as the 
hierophany that determines the ability to define symbolic language of hierophany time, which is carried out in the 
context of culture globalization. 

The concept of hierophany combines in itself cratophany, theophany, verbal and nonverbal integrity of man text 
communication and that place in which the meeting with the Another takes place. It can be a normal dialogue, a 
normal communication, and it can be purely text correlation of two discourses unity, that carries in itself symbolic 
and hierophany reality. So, the globalized role of world religions speaks for those intentions that do not disappear in 
our time. The concept of religare as post-cultural, after V.Bychkov is the paradigm that indicates about the vastness 
of harmonization intentions, that actualize the cultural and historical potential of culture making. 
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Танська Л. В. Глобалізація як religare. 

В статті показано, що домодерні, модерні та постмодерні алгоритми глобалізації мали і мають 
величезний вплив щодо осмислення універсальності людини, її осмислення свого місця в бутті як єдності 
з Абсолютом, а також щодо перспектив існування цивілізації. Криза цивілізації, криза антропологічна, 
криза культури – це ті гасла, які свідчать про те, що проблема religare, зв’язування є надзвичайно 

важливою, а religare, що розуміється в широкому сенсі як ''зв’язування'', схоже на compositio, єднання 
всіх артефактів культури у мистецькому творі. 

Ключові слова: культура, цивілізація, глобалізація, religare, compositio, абсолют. 

Танская Л. В. Глобализация как religare. 

В статье показано, что домодерные, модерные и постмодерные алгоритмы глобализации имели и 
имеют огромное влияние относительно осмысления универсальности человека, понимания его места в 
бытии как единстве с Абсолютом, а также относительно перспектив существования цивилизации. 

Кризис цивилизации, кризис антропологический, кризис культуры – это те лозунги, которые 
свидетельствуют о том, что проблема religare, связывания, является чрезвычайно важной, тоесть 

religare, понимаемое в широком смысле как ''связывание'', похоже на compositio, на единение всех 
артефактов культуры в произведении искусства. 

Ключевые слова: культура, цивилизация, глобализация, religare, compositio, абсолют. 
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HANS URS VON BALTHASAR AS A ''FREE'' THEOLOGIAN 

Knowing the theological atmosphere of the mid 20th century in Europe was essential for perception of 
Hans Urs von Balthasar's theology. This epoch can be called ''back to the roots'', because the attention was paid 

to ecclesiology (doctrine of the Church), it was the time of the patristic, historical, liturgical studies, and the 
liturgical theology itself, aimed at the-evaluation of the place of worship in the church life. The thought of 
H. U. von Balthasar belongs to the ''new theology'' movement, which emerged in the post-war Europe and 

survived many ordeals. The unity of man, God and another person can be noticed. Such theology emphasizes the 
openness of man to God, and on the basis of this openness we can see the freedom of grace. Ideas of H. U. von 

Balthasar have been rediscovered lately and his aesthetic approach to it is of a big interest to the researches. He 
tackled quite controversial issues, so it is really interesting. Here his theological project will be presented in a 

short and precise way in the talk of American bishop fr. Robert Emmet Barron along with the interview of 
dr Karen Kilby will be of great help to us here. 

Key words: beauty, aesthetics, Christ, theology, patristics, God's glory. 

Hans Urs von Balthasar is famous Swiss theologian, who is considered to be one of the most important 
thinkers of the XX century. Along with Karl Rahner and Bernard Lonergan, he was looking for an adequate 
response to the Western modernism, as they thought it led to the rejection of Christianity by people. That is why 
the scientific research connected to this important thinker is considered to be a relevant issue nowadays. The 
problems that will be tackled in the article are the redemption and theological aesthetics as seen by Balthasar. 
Still, his aesthetics is considered to be quite a complicated one, so here the task of the author of this article is to 
present it in a quite clear in precise way. Let us not forget, that 20th century was full of cruelty, which did not 
inspire people to be closer to each other. This tragic experience influenced Hans Urs von Balthasar. Here he 
agreed with another Swiss theologian Karl Barth, that in 20th century people forgot, that humanism includes the 
love to the neighbour [1]. This Barth's opinion was criticized by Heinrich Jochums and Lothar Gassmann. 
Gassmann stated, that otherworldly God 'disappears' and due to his dialectic gives credit to relativism and 
scepticism, therefore the atheistic 'humanism' can or must spread over the earth. In Johums opinion, the result of 
this is that God dissolves into the love of the neighbour, and therefore things like [...] dictatorship take over [2]. 
The main goal of the article, is to show some aspects of the theology presented by Balthasar. 

When it comes to publications, that have been written on the topic before, it can be mentioned, that Balthasar 
wrote such books as: The Glory of the Lord: A Theological Aesthetics, 7 vols, (Edinburgh, 1982–91; first 
published 1961–9), Theo-Drama, 5 vols. (San Francisco, 1988–98; first published 1973–83). If we talk about the 
publications about Balthasar in Poland, the works of Krakow scholar Marek Urban In Quest of Aesthetics. Hans 
Urs von Balthasar Reading of Vladimir Soloviev can be mentioned. That is an article, published in the book 
named Russian Thought in Europe. Reception, polemics, development (red. T. Obolevitch, T. Homa, J. Bremer, 
WAM, Kraków 2013, Humanitas. Studia Kulturoznawcze). Very precise analyses of Hans Urs von Balthasar 
was given by fr. Robert Emmet Barron in his oral interviews and in the foreword to the book written by 
Balthasar Dare We Hope That All Men Be Saved?: With a Short Discourse on Hell. 

The important thing to emphasize at the beginning of the article is the fact, that Balthasar presents a holistic 
image of the person, which differs him from other mystical or philosophical anthropologists; because they are 
always ready to sacrifice something in order to achieve human illusion of completeness, the imaginary integrity 
of the human image. Mystery of a man finds its answer in the mystery of God, relation to God allows a person to 
discover the image and likeness of Him, who always remains a mystery, thus justifies the mystery of the person. 
The search for an answer to the question of human humanity, a response to that question, which combines the 
creation and grace, are our theological search for Jesus Christ. 

Christology is always a measure and purpose of Anthropology that comes out of the limitations of the 
creative human being and is performed only in the fullness of the God-man. Man does not disappear in 
Revelation, on the contrary – he becomes true, freer, not only in one's assimilation to God, but also in the 
aspects, that radically distinguishes him or her from its Creator. Fundamentals are, firstly, self-discovery and 
''self-announcement'' of God in Jesus Christ, and secondly, it is a participation in the divine life in the Holy 
Spirit. Balthasar distinguishes three basic anthropological models: pre-Christian, Christian and post-Christian. It 
is not a radical separation, because pre- and post-Christian anthropology are permeated by Christianity. In the 
first case as a preparation and expectation, in the second – as a constant presence of loss, that blurts out in 
pseudo-ideological searches and in conscious denial. 
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Background. Let us look at the major influences on his later thinking. He was born in Lucerne, a Catholic 
section of Switzerland. John Paul the II was going to create him a cardinal of the Church. Balthasar accepted the 
proposal, very reluctantly, but died just before the ceremony. In his young age Balthasar was fascinated by 
Mozart and was quite an accomplished pianist, which had a big influence on his thought. Balthasar wrote his 
dissertation on scatological problem, but in German literature, not so much in German theology or philosophy. 
Germanistic was his another influence. That very much shaped his approach to theology, which was aesthetic, 
rather than philosophical. His study of theology began with standard scholastic presentation of Thomas of 
Aquinas. He found it dry, lifeless and unconvincing. Then Balthasar met Henri-Marie Joseph Sonier de Lubac, 
SJ (known as Henri de Lubac, the Patrisic specialist). Young Henry de Lubac taught young Balthasar mainly 
patristic: Origen of Alexandria, Maximus the Confessor, Jerome of Stridonium etc. For Balthasar that was like a 
breath of fresh air, a new theological world. The last influence on his thinking made an Ignatian Spirituality. The 
interesting thing was that he did not pursue a career of academics; he did not have a major teaching position in a 
university [3–4]. 

Main theological ideas. As fr. Robert Emmet Barron states in his interview: ''The theological thought of 
Hans Urs von Balthasar in quite complex. His works are luminous and complicated. There are a few main ideas, 
present in it. 

Firstly, the idea of three transcendentals. Can be mentioned. This is the classical idea of the True, the Good 
and the Beautiful. In the modern tradition there was Immanuel Kant, who looked at them precisely in their order. 
He writes The Critique of Pure Reason, which is on the True, The Critique of Practical Reason on the Good, The 
Critique of Judgement, which is on the Beautiful. Balthasar consciously reverses this order. He begins with the 
Beautiful. Probably, what he sensed was, that in our modern or post-modern world it is much more appropriate 
approach. When you start with the true or the Good, people tend to block you and say: ''Who are you to tell me 
what is right and true?'' There is something less threatening about starting with the Beautiful. He noticed that a 
lot of theologians, like Augustine of Hippo, Origenes, Saint Bonaventure, John Henry Newman C.O. and Saint 
John of the Cross also began with the Beautiful. Another observation about this: it was an answer to Luther, who 
was quite sceptic about using the Beautiful. We tend to think of the Beautiful as a subjective category, but in 
Balthasar's opinion, this category is as objective as the True and the Good. The Beautiful occurs in the 
crossroads of three things: integritas (wholeness), consonantia (harmony), and claritas (radiance). This thought 
of Aquinas is taken by Balthasar as fundamental. He states, that when the objectively Beautiful strikes you, it 
stops you. So we talk about aesthetic arrest. It means, that when you move along, something beautiful can strike 
you so much, that you stop in your tracks. Then it claims you and sends you as a missionary. 

In accordance with this thought Christ is the prime example of the Beautiful. Let us think of it according to 
three sides of the Beautiful. When we talk about integritas (wholeness), we can state, that Christ is One. His life 
is about one thing, ''I have come to do the will of my father'' – there we have an integrity to his life. Moreover, 
there is consonantia (harmony) of divinity and humanity. Divine and Human meet in Christ and they are in 
harmonious, consonant relationship. Finally, claritas (radiance) means the shine, appearance and the radiance. 
Divinity and humanity are radiant in him. That is why Pontius Pilate, the evangelist despite himself, says, when 
he sees the Christ: ''Look at the man!''. Balthasar loves this line. On the other hand, St. Thomas says, when 
seeing Jesus Christ: ''My Lord and my God!''. Therefore, in Jesus Christ his divinity and humanity in their 
consonant relationship become radiant. To conclude, in Christ we can see the Beautiful par excellence. Imagine 
someone at mass, someone, who hears the word of God, someone, who hears even vaguely about Jesus. When 
that for is clear, it stops you. Furthermore, it names you, claims you and it sends you, just as Christ 2000 years 
ago stopped his Apostles on their tracks, named them and in some cases renamed them and then sent them. The 
same thing happens today. 

Balthasar complaint, that much of theology is sitting theology. What one needs is unkneeling theology, where 
one is in the worship position to the Christ, who will name you, claim you and send you. It is very dynamic 
interpersonal consonance, because in Him two freedoms meet: a divine freedom and human freedom. The drama 
of a New Testimony is the play between these two freedoms. Christ says: 'I only do what my heavenly 'Father is 
doing''. We see a beautiful consonant play between two freedoms.'' This is the key to Balthasar's christology and 
anthropology. By his consonant display of divine and human freedom Jesus opens up a new acting area into 
which we can enter. 

Majority is predicated upon autonomy, Balthasar states, that it is a distortion of real freedom, which comes 
from a surrender to a divine freedom, we mean names me-claims me-sends me scheme. As a Christian, a person 
enters a whole acting area of Jesus, and that is the whole drama of a spiritual life. That is an ignition exercises, to 
take a decision, which direction one's freedom is going to take. That is the heart of Theo-Drama. One of the key 
ideas there is that a person does not know who he or she is until finding one's mission. This is a Biblical idea. I 
do not know my identity until I receive my mission from God and I have done it. That is why Abram becomes 
Abraham, Jacob becomes Israel, Saul becomes Paul and Simon becomes Peter. When they find their mission, 
they find their identity. When you find your role in Theo-Drama, them you know who you are [...]. 
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Another important aspect of Hans Urs von Balthasar's ideas is presented in his Book Mysterium Paschale 
(translated by Aidan Nichols, Norwich 2000). Here we can find a resolution of the famous theological problem. 
We talk here about fact, that Thomas Aquinas, who was a Doctor of the Church, said, that God became human to 
save people from sins, if they had not sinned, by implication, we would not have the incarnation. He came here 
for particular purpose to save people from sins. Duns Scotus, one of the most important philosopher-theologians 
of the High Middle Ages, stated, that even without sins he would have come to manifest the divine glory. In 
Balthasar's opinion, this speculative theoretical theological debate is a false problem. The reason is that the glory 
of the God is revealed precisely in a measure that He solves the problem of a sin. The book is an illustration of 
how the problem is solved. 

God's glory is revealed in the acrobatic act of love, by which the Father sends the Son all the way down into 
God forsakeness, to bring the world back to the divine life. Here we can find the Glory of the God display. The 
incarnation is directed downwards: the Son of God becomes human, so he humbles himself. The next step is that 
he accepts even death, death on a cross. So the Son of God goes into humanity, then goes all the way down, 
accepting even death on a cross (the worse way to die). The incarnation goes into the limits of God forsakeness. 
Therefore, we can trace a downward journey of the Son of God. The purpose of this is to grab even the last and 
least of sinners, who have wandered as far from God as they can. They run away from the Father, but they run 
into the arms of the Son. In the resurrection Jesus Christ grabbed everybody, in the spirit he brings them back to 
the Father. The Cross is the Redemption of all. An interesting controversial idea of the hope comes from this. 
The hope that all the people can be saved. This hope does not come from being optimistic or having positive 
feelings, but from the objective fact of a Cross. That what Balthasar means, when he speaks of reasonable 
hope [5]''. 

By many researches of the religion Hans Urs von Balthasar is considered to be the most influential 
theologian of the 20th century. Professor (a doctor then) of Durham University Karen Kilby, in her interview 
named Why Study: Hans Urs von Balthasar, talked about him as about a marginalized thinker during his 
lifetime, as he was not taken too seriously then. Recently he has become increasingly influential, to the point that 
now probably more has been written about Hans Urs von Balthasar than any other 20th century Catholic 
theologian and some people are presenting him as the major figure of modern Catholicism and the Church father 
for our times. It is quite complicated thing to answer the question why he has become popular. Different people 
are drawn to him for quite different reasons. He is a very rich, post-modern thinker, because he rejects a certain 
kind of rationalism. Also, he can be quite appealing to protestant thinkers and conservative Catholics. There is a 
vast body of writing that he has created. He is quite distinctive. He was writing in a quite different style and 
pattern than anyone else was doing it, which means it takes a while to get used to it. Balthasar was taken away 
from a theological world for a while. 

The important thing, when we talk about his freedom of thinking, is that he was not bound by the structures 
of his education, needs of students or warning of colleagues, he even became his own publisher, which meant no 
control by the publisher. That gives a kind of creativity to his thought, which meant there is genuinely more new 
interesting avenues opened up in it than it might be. It can be said, that there is even some kind of danger in his 
deliberations So professor Kilby would place herself somewhere between that position where people used to 
marginalize him and where people now analyze him and say: ''There is a great deal of interest in his thought!''. 
But one should probably approach it with certain awareness. In the history of theology there are thinkers, whom 
you take good ideas for, but you do not follow them, and then there are masters able to generate a series of 
disciples. Anselm of Canterbury can be put in the first category. He is someone that you react to; you get good 
ideas from, even though you may not follow his system. Saint Thomas Aquinas is put in the 'master' category, 
people see that he is actually producing a body of though, he can lead you into a way of doing theology, Getting 
ideas from Hans Urs von Balthasar is really a safer way of using him than to allow him to become a theological 
master, although he is still very fruitful for study. Karen Kilby also does not consider thinking of Hans Urs von 
Balthasar as a theological master to be a nice way of approaching him. There are some things that students 
should pick up with awareness, before thinking: ''Yes, this is the way theology is done!''. It is a general style, 
tone of his theology. He is an expositor of grand vistas, but still full of good ideas [6–7]. 

As a conclusion it can be said, that hopefully, in future more works about this great thinker will be written 
and some new aspects of his outstanding theology will be presented by the scholars all over the world. He can 
really somehow can be called 'free', because he tried to show some new way of looking at theology and showed, 
that 20th century was full of new need and challenges when it comes to theology and spirituality. People need 
God, they long for spirituality, so theological research in quite important nowadays. Balthasar wrote: ''The will 
of God coincides with absolute freedom, so for a person to fulfill God's will in every situation, including the 
most difficult, means acquisition freedom. The second thing Christ told us was: God's will always have love for 
us'' [8]. 
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Туровська О. А. Ханс Урс фон Бальтазар як ''вільний'' Богослов. 

Ханс Урс фон Бальтазар є одним з найбільш оригінальних мислителів-богословів двадцятого століття. 
На його ідеї сильний вплив мали потрясіння, які пережила Європа протягом цього часу. Любитель 
мистецтва (особливо музики Моцарта), він включав мотиви естетики до своєї теології. В багатьох 
аспектах теологічна думка Бальтазара була новаторською, деякі його ідеї можна навіть назвати 

контроверсійними. В дослідженні цього вкрай оригінального мислителя нам допоможуть 
американський єпископ о. Роберт Баррон Еммет та доктор Карен Кілбі – спеціаліст у сфері релігії та 

католицької теології. 

Ключові слова: краса, естетика, Христос, теологія, патристика, Божа слава. 

Туровская О. А. Ханс Урс фон Бальтазар как ''свободный'' Богослов. 

Ханс Урс фон Бальтазар является одним из наиболее оригинальных мыслителей-богословов двадцатого 
века. Значительное влияние на его идеи имели потрясения, которые пережила Европа на протяжении 
этого времени. Любитель искусства (особенно музыки Моцарта) он включал мотивы эстетики в свою 
богословскую мысль. Во многих аспектах его идеи были новаторскими, некоторые из изложенных 
мыслей вызывают много споров. В даном исследовании нам помогут американский епископ Роберт 
Баррон Эммет и доктор Карен Килби – специалисты в области религии и католической теологии. 

Ключевые слова: красота, эстетика, Христос, теология, патристика, Божья слава. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ ФЕНОМЕНУ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ВІДСТАЛОСТІ 

У статті розглянуто проблематику дослідження феномену економічної відсталості у 
постіндустріальному суспільстві. Проведено аналіз атрибутивних ознак, які об’єднують країни, що 
належать до найменш розвинутих. З’ясовано, що економічна відсталість визначається не лише як 
нижчий рівень розвитку економіки. Багаті країни уже давно перейшли до інформаційних, нано- та 

біотехнологій. Така нерівність разом із неефективним державним управлінням та зростанням бідності 
в постіндустріальному суспільстві призводить до економічної відсталості. 

Ключові слова: економічна відсталість, бідність, теорія розвитку, теорія залежності, глобальні 
процеси, постіндустріальне суспільство.  

Актуальність теми дослідження. Під впливом специфіки історичного розвитку, культурних 
традицій, релігії, ідеології, географічного розташування, природно-кліматичних умов країни світу 
завжди відрізнялися одна від одної. Вказані чинники у своїй сукупності визначали не тільки рівень 
економічного розвитку, а й ступінь розвитку когнітивних, морально-вольових та ментальних якостей 
людських ресурсів і, відповідно, стали причинами диференційованого життєвого рівня населення різних 
країн. З огляду на багатофакторність розвитку держав, визначення універсальних критеріїв для дефініції 
атрибутивних ознак економічної відсталості досить проблематичне. 

У науковій парадигмі сформувалася ціла низка економічних теорій, в яких досліджується проблема 
бідності. Однак, проблема економічної відсталості потребує філософського осмислення її суті та причин 
виникнення. Філософське осмислення повинно акумулювати в собі напрацювання різних галузевих 
дисциплін, які висвітлюють проблему економічної відсталості, і створити комплексний підхід до її 
характеристики і шляхів вирішення. На сучасному етапі існує тісна взаємозалежність між проблемою 
економічної відсталості та іншими глобальними проблемами. Недалекоглядний підхід високорозвинутих 
країн проявляється в своєрідному прагненні закріпити відсталість інших країн, адже їм потрібні не 
конкуренти, а дешеві ресурси, робоча сила та споживачі. Проте такий підхід породжує нові ризики для 
загострення суспільно-економічних, гуманітарних, екологічних проблем та служить каталізатором для 
зростання бідності. Саме у межах соціально-філософської парадигми наукового аналізу можливий 
системний аналіз феномена бідності у постіндустріальному суспільстві, в межах якого знайдуть 
відображення напрацювання дослідників у сфері філософії, соціології, економіки, історії та політології.  

Ступінь розробленості проблеми. На початку ХХІ ст., незважаючи на поширеність такого явища як 
економічна відсталість, проблематика її дослідження залишається на периферії наукового аналізу. 
Незважаючи на це проблема бідності у науковій парадигмі має давню традицію дослідження. Вона 
знайшла відображення і в працях класиків соціально-філософської парадигми. Зокрема А. Сміт, 
характеризуючи системи політичної економії, розглядав поділ праці як причину багатства народу. При 
цьому він вважав за необхідне давати громадянам економічну освіту, адже жодне суспільство не може 
бути щасливим, якщо більшість людей є бідними. К. Маркс, аналізуючи проблему економічної 
відсталості і розглядаючи її як об’єктивний природно-історичний процес, не залишав відсталим країнам 
іншого шляху, як наслідувати у своєму історичному розвитку шлях, яким пройшли більш розвинуті 
країни. У ХХ ст. Х. Ортега-і-Гассет, досліджуючи феномен відсталості Іспанії, пов’язував її з 
безкультур’ям, з відсутністю інтелектуальної дисципліни, загальнозначущих цінностей, пануванням 
свавілля і стихійності у суспільному житті. С. Гантінгтон, продовжуючи ідеї іспанського мислителя, 
пов’язував рівень розвитку країн з культурними, духовними цінностями, економічними, політичними 
інституціями, технологічним та військовим розвитком. Натомість Г. Маркузе на основі аналізу стану 
сучасного суспільства доводив, що для його розвитку необхідним є формування високодуховних 
почуттів і бажань людини як основи її потреб і інтересів. Затребуваними у контексті соціально-
філософського аналізу залишаються й міркування Ф. Фукуями щодо сумнівності результатів прогресу 
науки і техніки на сучасному етапі розвитку людства і необхідності впровадження засад моральної 
відповідальності як визначального критерію науково-технічного прогресу. 

Хоча у сучасній вітчизняній та зарубіжній науковій парадигмі проблема бідності та відсталості різних 
країн досліджується у працях А. Дітона, Р. Нурксе, Е. де Сото, С. Внучко, О. Капітона, О. Кислициної, 
Е. Лібанової, В. Мандибури, С. Сухачова, Л. Потравки, Н. Харченко, Г. Хозіна, С. Фомішина, 
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проблематика джерел та рушійних сил зростання бідності в умовах постіндустріального суспільства не 
стала предметом системного соціально-філософського аналізу. 

Метою статті є соціально-філософський аналіз економічної відсталості в умовах глобалізації. 
Виклад основного матеріалу. Нерівномірність економічного розвитку і відсталість деяких країн і 

регіонів була властива для різних етапів розвитку людської цивілізації. Зокрема, у ІІІ тис. до н. е. Верхній 
та Нижній Єгипет були об’єднані в єдину державу із потужною зрошувальною системою, розвинутим 
землеробством та наукою, на відміну від інших держав регіону, які були на незрівнянно нижчому щаблі 
соціально-економічного розвитку. Вирізнялися високим ступенем розвитку й Індська та Месопотамська 
цивілізації, які мали розвинуті міста, сільське господарство та писемність, на відміну від інших регіонів Азії та 
Європи, де панувало мисливство, рибальство та збирання плодів. У середні віки Китай за рівнем 
розвитку значно випереджав країни Західної Європи. Так само в умовах переходу деяких країн в 
постіндустріальну епоху у сучасному світі досі існує жорстка економічна, культурна та соціальна 
диференціація між країнами та регіонами. 

Аналіз економічної відсталості з необхідністю зумовлює дефініцію поняття "відсталість". 
Атрибутивні ознаки цього поняття у контексті методології дослідження є основою для з’ясування 
критеріїв відсталості різних країн і регіонів. Великий тлумачний словник сучасної української мови 
визначає слово "відсталість" як стан і властивість об’єкту, який перебуває на нижчому рівні розвитку 
порівняно з іншими, або як прототип, якому властиві застарілі погляди та уявлення [1: 140]. На підставі 
цього економічна відсталість визначається нами як нижчий рівень розвитку економіки відносно інших 
країн та низький рівень науково-технічного прогресу в них. 

Слід зазначити, що вказані критерії належності країн до економічно відсталих не є вичерпними, 
уніфікованими і сталими. Зважаючи на велику кількість індивідуальних чинників, характерних для 
різних держав, досить складно відшукати спільні риси, які б об’єднували країни, що відносяться до 
найменш розвинутих країн та країн, що розвиваються. Для позначення таких країн у науковій парадигмі 
використовується термін "третій світ", який у 1952 році використав А. Сові щодо бідних країн 
Латинської Америки, Африки, Азії, які не входили ні до комуністичних, ні до капіталістичних блоків [2]. 
Хоча цей термін втратив свій первісний сенс із падінням Берлінської стіни, його продовжують 
використовувати для позначення слаборозвинених країн.  

Більшість з них у минулому були колоніями, напівколоніями або залежними територіями. Часто здобуття 
такими країнами політичної незалежності не сприяло досягненню економічної незалежності. На сьогодні 
для більшості з них характерними є економічна відсталість, підпорядкованість у міжнародному розподілі 
праці, нерозвинутість соціально-економічної інфраструктури. Окремо серед країн "третього світу" 
умовно виділяють групу країн, які характеризуються як країни "четвертого світу" і які можна вважати 
найбіднішими – це ті країни, що зовсім не розвиваються. До них на сучасному етапі належать Республіка 
Конго, Центральноафриканська Республіка, Бурунді, Мадагаскар, Республіка Того, Ліберія, Малаві, 
Зімбабве. У переліку найбідніших країн здебільшого фігурують країни Африки, що зумовлено 
складними кліматичними умовами, низьким розвитком таких ключових галузей, як освіта і медицина, 
перманентними соціальними та військовими конфліктами, природними катаклізмами. 

Як зазначає С. Фомішин, місце країни у світовому економічному табелі про ранги визначається її 
належністю до центру чи переферії. Центр – це промислово розвинуті країни з ефективним ринковим 
господарством, що розвивається за типом "соціального ринкового господарства", тобто країни, що мають 
гнучкий ринковий механізм, здатний адаптуватися до світогосподарської кон’юктури й освоювати 
досягнення науково-технічного прогресу, та ескпортують високотехнологічну продукцію. Периферія – 
це країни, що розвиваються, і які, зазвичай, мають сировинну спеціалізацію, недостатньо ефективні 
механізми саморозвитку, відносно низький рівень внутрішньої інтегрованості економіки. Тут 
переважають неринкові, а іноді позаекономічні важелі організації господарства, які запроваджуються 
державою примусовими методами [3]. Для досягнення прогресу в таких країнах повинні превалювати 
економічні методи регулювання економіки над адміністративними, що в слаборозвинутих країнах 
ускладнюється через низьку інституційну спроможність державного та фінансового секторів економіки.  

Натомість до країн з розвинутою ринковою економікою відносять країни, що входять до Організації 
економічного співробітництва та розвитку. Серед 35 країн, які входять до цієї організації – переважна 
частина Європейського Союзу, США, Японія та інші. Ці країни відіграють визначальну роль у 
глобальній політиці та економіці. Для позначення населення цих країн використовують термін "золотий 
мільярд". Хоча в офіційних документах він не використовується, цей термін став висхідним положенням 
цілісної концепції економічної та геополітичної культури, згідно з якою країни з високорозвинутою 
ринковою економікою з метою збереження для свого населення високого життєвого рівня, намагаються 
різними засобами, насамперед, економічними, утримувати інші країни у стані економічної відсталості та 
залежності.  

Віднесення країн до "третього світу" або країн, що розвиваються, чи до найбідніших країн не має 
чітко встановлених правил та критеріїв і відбувається за доступною статистичною звітністю ООН та 
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інших міжнародних інституцій і не вважається оцінкою розвитку конкретної країни. Воно хоча й 
базується на економічних показниках, має суб’єктивний характер. У 1971 році до списку таких країн 
входило 24 країни, а в 2011 році – 48 країн. 

У контексті цього українська дослідниця Л. Потравка, аналізуючи теорію зовнішньої залежності, яка 
сформувалася у 70-х роках ХХ століття, зазначає, що її прихильники вважали країни "третього світу" 
суспільствами з обмеженими інституційними, політичними та економічними умовами, встановленими 
розвинутими країнами з метою завоювання неподільної влади [4]. Частина прихильників цієї теорії 
П. Баран, Г. Мюрдаль А. Франке пов’язували низький рівень розвитку країн "третього світу" з 
історичною експлуатацією їх розвинутими країнами. Економічна відсталість у такому розумінні 
розглядається як ззовні нав’язане явище. 

Загалом представники школи зовнішньої залежності пояснювали відсталість країн "третього світу" 
неефективною роботою міжнародних організацій щодо консультування, спрямування допомоги та 
визначення подальших напрямів розвитку [4]. У країнах "третього світу" ігнорування специфіки 
інституційних факторів, відсутність доступу населення до кредитних ресурсів, контроль певної групи 
осіб над непропорційно великими обсягами власності, унеможливлює в них застосування політики, 
виробленої на основі прогресивних західних теорій.  

Ще у ХІХ столітті Фрідріх Ліст у праці "Національна система політичної економії" доводив, що "у всі 
часи розумовий розвиток, моральність і діяльність громадян перебували в абсолютному співвідношенні з 
добробутом нації, і багатство збільшувалося або зменшувалася пропорційно цим якостям; але ніколи 
праця і ощадливість, дух винахідливості та підприємливості окремих осіб не створювали нічого великого 
там, де вони не опиралися на громадянську свободу, установи і закони, державні адміністрації і 
зовнішню політику, а головним чином, на національну єдність і могутність" [5]. Тому найбільш 
вразливими у своєму розвитку є країни з високою гетерогенністю, фрагментарністю та мозаїчністю 
суспільства. За оцінками Всесвітнього банку та ООН в світі більше 2,7 млрд. населення живе менш ніж 
на $2 в день. Більшість з них проживають в країнах, що розвиваються. У дослідженнях науковців 
бідність у цих країнах розглядається як історичний наслідок економічної відсталості, вона привертає 
значну увагу та спричиняє значну фінансову допомогу міжнароднх організацій [3]. Отримання статусу 
найменш розвинутих країн дає певні привілеї, зокрема, державам на пільгових умовах надається 
фінансова, технічна допомога. Але, з іншого боку, ці країни мають меншу інвестиційну привабливість, 
що зумовлює дефіцит фінансових ресурсів та негативно впливає на розвиток промислового виробництва. 

У процесі аналізу розвитку країн, що розвиваються, використовують і концепцію "циклу бідності", 
згідно з якою фактори, що колись започаткували бідність, швидше за все, збережуться, якщо не 
відбудеться втручання ззовні [6]. У такому розумінні цикл бідності називають "пасткою розвитку" або 
"пасткою бідності". "Пастка бідності" – це будь-який самовідновлювальний механізм, через який виходу із 
бідності не буде [7]. Пастка посилюється, якщо вона зберігається з покоління в покоління. У країнах, що 
розвиваються, є багато факторів, що впливають на "пастку бідності": обмежений доступ до кредитів і 
ринків капіталу, крайня екологічна деградація, яка виснажує потенціал сільськогосподарського 
виробництва, корумповане державне управління, недосконала система освіти та охорони здоров’я, війни 
та нерозвинута інфраструктура [8]. 

Економічна відсталість проявляється в тому, що значна кількість країн системно відстає від багатих 
країн за рівнем розвитку продуктивних сил та достатку населення. При цьому на їхній території 
проживає, за різними підрахунками, до половини населення світу. Це розширює прірву між багатими і 
бідними країнами та посилює загрозу світовій безпеці. Такі країни по замкненому колу відтворюють своє 
скрутне становище: низькі доходи гальмують накопичення, що обумовлено низьким рівнем 
продуктивності праці і, як наслідок, знову низькі доходи і відсутність накопичень. "Порочність" кола 
посилюється швидкими темпами зростання населення. Наслідком є бідність і економічна відсталість. На 
сучасному етапі проблема боротьби з бідністю є однією з найважливіших проблем світової спільноти, 
яка стоїть на глобальному рівні та вимагає відповідних глобальних механізмів вирішення. Утім, як 
слушно зауважував А. Ейнштейн: "Людина не може вирішити проблему, думаючи тим же способом, 
яким її породила". 

Загалом проблема бідності має глобальний характер, оскільки охоплює чи не половину населення 
земної кулі. Бідність, жебрацтво, злидні, відсталість характерні, насамперед, для країн, що розвиваються. 
Для більшості цих країн економічна відсталість є типовою рисою. Проте така ситуація загрожує і 
висорозвинутим країнам, посилюючи небезпеки тероризму, транснаціональної злочинності, нелегальної 
міграції, поширення небезпечних хвороб та епідемій. 

Саме визначення рівня глобальності проблеми є досить складним. В глобалістиці на початок 80-х 
років були розроблені критерії, відповідно до яких проблема позиціонувалася як глобальна. Згідно з 
цими критеріями до глобальних належать проблеми, які виникають у результаті об’єктивного розвитку 
суспільства; мають планетарний, загальносвітовий характер, торкаються інтересів усіх народів і держав; 
загрожують усьому людству; потребують невідкладних рішень; вимагають зусиль усієї світової 
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спільноти [9]. У зв’язку з цим стверджувати наявність прогресу людського суспільства за умови 
величезних масштабів бідності та економічної відсталості в більшості країн вбачаємо недоцільним. 
Проблема ускладнюється й тим, що економічні і технологічні досягнення постіндустріальних суспільств 
недосяжні для країн, що розвиваються. Постійний приріст населення в останніх створює нові трудові 
ресурси, які не використовуються, оскільки відсутня достатня кількість промислових підприємств, 
фінансових організацій, соціальних об’єктів.  

Серед інших досліджень, які викликали значний резонанс у контексті проблеми бідності, слід згадати 
й працю міжнародної групи вчених на чолі з відомим голландським економістом Яном Тінбергом 
"Перегляд міжнародного порядку" (третя доповідь Римського клубу). У доповіді знайшли відображення 
основні глобальні проблеми: гонка озброєння, зростання чисельності населення, дефіцит продовольства, 
оточуюче середовище та ін. Автори сконцентрували увагу на гострих контрастах і протиріччях сучасного 
світу, які виявляються в істотних відмінностях між бідними і багатими країнами [9]. Слід враховувати, 
що високорозвинуті країни і в подальшому ставатимуть все багатшими, а слаборозвинуті – біднішими. У 
зв’язку з цим нагадаємо, що багата, сита і освічена людина, зазвичай, доброзичлива. Бідна, голодна і 
неписьменна людина, яка постійно мусить боротися за виживання, – конфліктна та агресивна. Відтак, 
безпосереднім наслідком постійного зростання кількості бідних є загальносвітова дестабілізація.  

У контексті соціально-філософського осмислення феномену бідності заслуговує на увагу й 
дослідження активної або пасивної позиції людини щодо глобальних проблем. Вона знаходить 
відображення у ситуаціях "алармістського характеру". Одна з них полягає в тому, що сучасні тенденції 
світового розвитку орієнтуються на принцип кількісного зростання, що призводить до катастрофічних 
наслідків. На нашій планеті існує багато вичерпних або повільно відновлюваних ресурсів, що обмежує 
можливості як окремих країн, так і людства в цілому. Але розвиток ринкової економіки неможливий без 
зростання капіталу, а це потребує все нових і нових ресурсів. Процеси постійного економічного 
зростання, які продукують безпрецедентний рівень благополуччя багатої меншості, зумовлюють нові 
ризики й дисбаланси [10]. Тому виникає необхідність послаблення протистояння між цими тенденціями 
задля уникнення глобальної катастрофи.  

Відсталість полягає не лише в економічному розвитку. Багаті країни уже давно перейшли у своєму 
розвитку до того етапу, який базується на інформаційно-коммунікативних, нано- та біотехнологіях. І 
саме на рівні освоєння досягнень науки виявляється специфіка економічної відсталості цілих регіонів. 
Адже, 45 % витрат світу на розвиток науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на початку 
нинішнього століття припадало виключно на долю США. 

Характеристика процесів відсталості економічного розвитку має схематичний характер. Визначити 
стан економічної відсталості у цих країнах можна лише умовно, адже роль кожної з них у світовій 
економіці, визначається широким спектром соціально-економічних, політичних факторів. Але головним 
проявом економічної відсталості є наявність країн, що розвиваються, особливо – слаборозвинутих країн, 
які створюють непорушну зону бідності. І відсталість між ними та найбільш розвинутими країнами 
постійно збільшується.  

Висновки. В цілому, на основі соціально-філософського аналізу феномена бідності встановлено, що 
економічна відсталість базується на цілій низці чинників: соціально-економічних, які пов’язані з 
економічним відставанням, зростаючою нерівністю та застійною бідністю країн, що розвиваються; 
політичних, які проявляються у політичному протистоянні, популізмі та демагогії, державній 
нестабільності, що відволікає значні кошти від вирішення соціально-економічних проблем; 
інституційних, які проявляються у поширенні корупції, неспроможності органів влади забезпечити 
сталий розвиток країни, що гальмує її промисловий та аграрний розвиток; енергетичних, які полягають у 
нарощуванні дефіциту енергоносіїв, погіршенні умов добування енергоресурсів, сповільненні освоєння 
та споживання альтернативних енергоносіїв, диспропорції у світовому енергобалансі, залежності 
відсталих країн від країн, що володіють такими ресурсами; демографічних, які знаходять відображення у 
постійному зростанні чисельності населення, його старінні, неконтрольованій міграції, надмірній 
урбанізації, що обумовлює у відсталих країнах зростання попиту на ліки, продукти харчування, житло, 
роботу; екологічних, які пов’язані із забрудненням навколишнього середовища, різкою зміною клімату, 
потеплінням, виснаженням земельних та водних ресурсів, що призводить до глобальних екологічних 
катастроф. 

Нерівномірність розвитку країн є втіленням закону нерівномірності економічного розвитку, 
висхідними проявами якого є нерівномірність розвитку окремих галузей, сфер економіки. Ця проблема 
актуальна для слаборозвинутих країн, громадяни яких цілком обґрунтовано вбачають у цьому прояв 
несправедливості та нерівність можливостей. Разом із неефективним державним управлінням та 
нерозвинутими ринками така нерівність призводить до економічної відсталості.  

Незважаючи на значну кількість досліджень, феномен економічної відсталості потребує подальшого 
дослідження, зважаючи на перманентні зміни соціально-економічної ситуації, технологічний розвиток, 
зміну ментального сприйняття світу. Науковці розглядають проблему відсталості країн та низького рівня 
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їх розвитку переважно через призму її економічної складової. Відтак, осмислення економічної 
відсталості як системного явища, яке охоплює не тільки різні сфери соціального буття людини, а й є 
визначальним фактором формування її особистісних якостей, залишається перспективною проблемою 
соціально-філософської парадигми наукового аналізу. 
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Венцель Н. В. Концептуальные основы социально-философского анализа феномена экономической 
отсталости. 

В статье рассмотрена проблематика исследования феномена экономической отсталости в 
постиндустриальном обществе. Проведен анализ атрибутивных признаков, объединяющих страны, 

относящиеся к наименее развитым. Выяснено, что экономическая отсталость определяется не только 
как низкий уровень развития экономики. Богатые страны уже давно перешли к информационным, нано- 
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и биотехнологиям. Такое неравенство вместе с неэффективным государственным управлением и 
ростом бедности в постиндустриальном обществе приводит к экономической отсталости. 

Ключевые слова: экономическая отсталость, бедность, теория развития, теория зависимости, 
глобальные процессы, постиндустриальное общество. 

Ventsel N. V. The Conceptual Principles of Socio-Philosophical Analysis of the Phenomenon of Economic 
Underdevelopment. 

The article deals with the problems of studying the phenomenon of economic underdevelopment of the post-
industrial society. The investigation of common features uniting countries that belong to the least developed and 

developing countries have been done. Backwardness lies not only in economic development. In their 
development rich countries have long passed to the stage based on information-communication, nano- and 

biotechnologies. And exactly at the level of the development of science the specifics of the economic 
backwardness of entire regions is revealed. On the basis of socio-philosophical analysis of the phenomenon of 

poverty it is found that economic backwardness is based on a number of factors. It is proved that the problem of 
backwardness of countries and a low level of their development is studied primarily from an economic 

standpoint that is why understanding of economic underdevelopment remains a promising socio-philosophical 
problem of scientific analysis. The main manifestation of economic underdevelopment is the presence of 

developing countries – especially least developed countries that create poverty zone. The low development of 
science indicates the cause of underdevelopment in these countries. Backwardness between them and the most 

developed countries is increasing. This inequality together with poor state governance and increasing poverty in 
postindustrial society leads to economic underdevelopment. 

Key words: economic backwardness, poverty, theory of development, theory of dependence, global processes, 
post industrial society. 
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Актуальность. Социальная мысль в православном богословии конца ХХ – начала ХХІ вв., 
стремящаяся обрести собственный путь, в определенной мере дистанцированный от католической и 
протестантской социальной теологии, находится в центре внимания философов, привлекая своей 
значимостью и практической включенностью не только в процесс общественного развития, но и, прежде 
всего, в идеологическое противостояние Востока и Запада, сохраняющее актуальность не только в 
исторической перспективе, но и для современности. Активность православной богословской мысли 
последних десятилетий в сфере решения социальных проблем сконцентрирована в основном в рамках 
Русской православной церкви, однако не исчерпывается ей. Яркие представители православного 
богословия поместных православных церквей также активно развивают интересные идеи и концепции, 
касающиеся проблем общественного развития, формируя центральную позицию Православия в этом 
контексте. Одним из таких представителей является митрополит Навпакта и Св. Власия Иерофей Влахос, 
выражающий, наряду с Х. Яннарасом, протопресв. Г. Металлиносом, митр. Иоанном Зизиуласом и 
другими богословами, позицию современного греческого православия.  

Основная часть. Одной из центральных идей митр. Иерофея Влахоса является убежденность в 
необходимости анализа идеологического противостояния общественных систем Востока и Запада, 
получившего историческую оформленность, поскольку именно такой анализ дает возможность понять 
перспективы общественного развития в современном мире, характеризующегося, не смотря на крах 
коммунистической идеологии и социалистической общественной системы, стремлением к сохранению 
кокнретных мировоззренческих парадигм. 

Анализируя проблемы социализма и капитализма в контексте формирования и развития идеологии 
современного общества, попыток ее социально-философского обоснования и богословской апологетики, 
митр. Иерофей указывает на преобладание в теоретическом мышлении и реальной общественной 
(прежде всего, социально-политической) практике двух основных парадигм – индивидуализма и 
коллективизма. Особенность этих двух направлений мысли определяется им в контексте преодоления 
исторического противостояния индивидуализма и коллективизма, реализованных соответственно в 
капиталистической и социалистической общественно-экономических системах, выраженных в идеологии 
современного общества сменой форм и практики владения, использования и распределения капитала.  

Историческое противостояние двух общественных систем, коммунизма и капитализма, по мнению 
митр. Иерофея, привело к краху обоих. Такое утверждение обосновывается в случае капитализма 
существенной сменой его идеологической парадигмы, а именно индивидуалистской идеологии. 
Впрочем, крушение социалистической системы также связано с крахом идеологии – коллективистской, 
причем разница между ними в достаточной мере не велика: в одной превалирует примат 
государственной власти над социальной и финансовой жизнью людей, в другой – либеральный 
менталитет свободного рынка, функционирующий в ущерб обществу. Основным содержанием 
индивидуалистической и коллективистской парадигм при этом остается примат капитала, присущий 
индивиадуалистической парадигме западного мира и принимаемого коллективистской парадигмой 
восточного мышления. Митр. Иерофей указывает, что ''в западном индивидуализме, характеризующемся 
либерализмом, преобладает необузданная индивидуальная свобода, которая, наряду с конкуренцией, 
является вредным фактором для общества в целом. В Восточном коллективизме преобладает 
государственное доминирование, подрывающее свободу людей. В обоих случаях человек, как личность, 
забыт, также как и человеческое общество не рассматривается как общество человеческих 
личностей'' [1]. Крушение одной из систем вовсе не означает однозначного подтверждения истинности и 
верности противоположной системы, как и не означает победы одной системы над другой в случае краха 



Філософські науки. Випуск 1 (83). 

этой последней. Фактически, сущность самого капитала, по мнению митр. Иерофея, не изменияется – 
изменяется лишь субъект распоряжения и управления капиталом. Но эта, формальная, по сути, ситуация 
совершенно не изменяет реальности, не решает социальные проблемы, поскольку, как в случае с 
олигархической верхушкой в капитализме, так и обезличенным государством коммунизма или 
социализма, их диктат создает и сохраняет условия, в которых процветает социальное неравенство, 
экспулатация, иные формы угнетения, доставляющие страдания ''простому народу''. Даже либерализация 
капитала, постулируемая западной идеологией, стремящейся обосновать принципы ''социального 
капитализма'', с точки зрения реальной социальной практики и реального положения человека в 
современном обществе остается всего лишь попыткой предложить обществу и человеку определенную 
систему ценностей, которые, не отрицая примата капитала и асоциальной сущности капитализма, 
обосновывают свободу человека. В этом случае угнетаемый остается свободным, хотя (что, впрочем, 
явно не постулируется, а зачастую старательно вуалируется) и зависимым от владельца и распорядителя 
капитала. Фактически, угнетаемый, будучи свободным и условно независимым в рамках кредитной 
системы, представляющей практически неограниченный доступ индивиду к приобретению 
материальных благ, остается бедным. Проблема бедности никак не волнует владельца капитала. И в этом 
раскрывается та несостоятельность капиталистической идеологии, которая, по мнению митр. Иерофея, 
полностью выражена в пренебрежительном отношении к бедности, формируя неприятие 
капиталистической идеологии в полной мере посткоммунистическими обществами, равно как и не 
принимается коммунистическая идеология на Западе, по крайней мере, в аспекте практики 
общественных преобразований. Но неприятие это не ограничивается только лишь общественной мыслью 
или позицией – оно касается и религиозно-философского мышления. 

Невозможность принять идеи капитализма или коммунизма православным мировоззрением 
обусловлена одним существенным моментом – преимущественной ориентацией либеральной и 
маркистской идеологий, теорий построения общества в целом, на проблему капитала, который 
рассматривается в этих теориях без какого бы то ни было соотнесения с понятием любви к ближнему и, 
как следствие, наблюдается практически полное игнорирование социальных проблем, с которыми 
сталкивается личность. Капитал остается основным содержанием капитализма и либерализма, 
коммунизма и коллективизма, измення лишь внешнюю форму, способы его приумножения и контроля. 
Однако ''в обоих случаях личность оказывается жертвой, и разница лишь в том, что она становится 
жертвой преследования либо олигархической горстки богатых магнатов, либо ненасытного 
Государства'' [2]. Безусловно, обе идеологии пытаються предложить человеку нечто, способное если и не 
заменить, то, по крайней мере, неким образом компенсировать эту проблему – и капитализм, и 
коммунизм предлагают человеку свободу. Впрочем, как подчеркивает митр. Иерофей, в результате 
свобода личности без любви выражается в ''оголтелом либерализме'', а любовь полноты без свободы 
личности выражается в ''оголтелом коллективизме''. И либерализм, и марксизм оказываются в 
противоречии с православной традицией, указывающей не только на необходимость преодоления 
страсти сребролюбия, но и на необходимость сопереживания и сострадания к ближнему как выражению 
любви в сочетании со свободой – принцип, способный, по мнению митр. Иерофея, приблизить к 
решению социальной проблемы в целом, к решению, основанному на ''сбалансированном социальном 
учении, являющемуся плодом подлинной христологии, экклесиологии и антропологии'', и 
представленном, как образ жизни, в патрологической традиции Православия.  

Впрочем, не все так однозначно и в современном Православии, попадающем под влияние 
капиталистической идеологии. И капитализм, созданный Западным индивидуализмом и протестантской 
этикой, и коммунизм, рассматриваются митр. Иерофеем в качестве потомков западной метафизики, и 
даже марксизм, как продукт западной мысли, мог быть, по его мнению, принят на Востоке потому, что 
именно там существовала практика православного христианства с ее принципами общей собственности и 
общего пользования, что создавало условия для реализации марксисткой доктрины. Отказ от последней 
на уровне общественной и государственной идеологии привел в ряде случаев к формированию нового 
концепта, по сути чуждого православному, а в целом – восточному – мировоззрению, миропониманию и 
мировосприятию. Митр. Иеорфей обращает особое внимание на то, что искусственный симбиоз 
индивидуалистической парадигмы Запада и государственного контроля, принятого в социалистической 
общественной системе, порождает новые идеологические формы, к которым в частности относится 
''православный капитализм'', не принимаемый митр. Иерофеем. Это неприятие выражается в призыве ''не 
только осуждать накопление материальных благ отдельными индивидами; мы также должны осудить 
накопление материальных богатств ''церковными общинами''… участие церковных деятелей и общин в 
играх капиталистической системы и либерального или неолиберального рынка… Мы должны отбиваться 
от искушения быть одержимыми ''христианской капиталистической'' идеологией'' [1]. 
Непозволительность указанного симбиоза разных идеологических установок аргументируется 
несовместимостью основной ориентации Запада на материальное накопление, апологетику капитализма 

 27



Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка 

и капитала в сфере общественной и религиозной мысли (прежде всего, в протестантизме), порождающих 
новые формы угнетения человека.  

Вскрывая основные противоречия Западной парадигмы капитализма, а также различных 
синкретических ее модификаций, в том числе возникающих и на основе восточно-православного 
мировоззрения, митр. Иерофей обращает особoе внимание на ростовщичество и его современную форму 
– кредитование, которые противоречат евангельским идеалам, идеалам Православия, проповедующих 
нестяжательство, и не имеющих ничего общего с построением капиталистического общества гедонизма, 
в котором равенство (имущественное равенство, прежде всего) достижимо, но сопряжено с утратой 
самого главного – души, оставляемой в погоне за мниным богатством, все-равно принадлежащем 
кредитору. Выгода и общественная мораль не имеют точек соприкосновения, хотя в капиталистическом 
обществе выгода всячески оправдывается именно с моральной точки зрения, апологетикой 
протестантской морали, представляющей оправдание приобретательства и эксплуатации денег, а в более 
широком контексте оставляющей место обязательной эксплуатации человека, в капиталистическом 
обществе. Восточная церковь, в отличие от западных вариантов христианской апологетики капитализма, 
освершенно очевидно негативно относится к любым попыткам обожествления денег, оправдания 
гедонизма в любых его формах и легкой жизни, предлагаемой капиталистической финансовой системой, 
фактически порабощающей индивида. Но не менее негативным оказывается отношение Православия и к 
коммунистической идеологической платформе, в которой индивид порабощается государством, 
подпадая под полный его диктат, тоталитарно узурпирующий любую свободу. Именно поэтому для 
митр. Иерофея ''ни либерализм, ни марксизм, как идеологии и мировоззрения, не могут быть приняты 
православной традицией, в основе которой лежит отрицание сребролюбия и подчеркивание 
необходимости любви и сочувствия к тем, кто страдает'' [3], поскольку ни марскизм, ни либерализм не 
позволяют достичь необходимого для общества гармоничного сочетания любви и свободы. Однако, 
сближение о некоторое принятие и соответсвующих идеологических позиций, и эелементов чуждых, по 
сути, религиозному мировоззрению социальных учений происходит.  

Анализируя ситуацию такого сближения, митр. Иерофей в качестве одного из определяющих отличий 
между восточным и западным путями осмысления и воплощения в реалуьную практику возможностей 
общественного развития называет преимущественную ориентацию православного Востока на учение 
Отцов Церкви, в котором преобладали элементы филотеи, филантропии, кенозиса, жертвенности, 
филотимии, сформировавшими в совокупности сбалансированное социальное учение, рассматриваемое 
как ''результат подлинной христологии, экклезиологии и антропологии. Это социальное учение не было 
ни создана, ни реализовано как система, но было именно образом жизни'' [4]. Но, даже не смотря на 
точки соприкосновения, которые можно отыскать между православием и социализмом или 
капитализмом, православие восточное радикально не совместимо, ни с одним, ни с другим. 
Убежденность в этом для митр. Иерофея очевидна, поскольку философское, структурно-
организационное обоснование и построение социалистических и капиталистических обществ, 
представляет собой продукт западной метафизики, продукт рационалистически-бюрократического 
мышления (даже критика Макрсом технологизма западного мышления и соответственно 
капиталистического общества ситуации не меняет – митр. Иерофей фактически становится в 
обосновании своего тезиса на позицию Хайдеггера). Наиболее отчетливо различие между религиозным и 
светским путями осмысления путей общественного развития при этом выявляется в социальных 
учениях: социалистические теории общественного развития предполагают неотвратимость 
революционных путей преобразования общества и безусловное верховенство закона, а социальное 
учение христианства свободу и любовь поставляет в качестве движущих сил развития и преобразования 
общества. К этому следует отнести и материалистическую картину мира, развиваемую 
социалистическими теориями общественного развития, выражающуюся в атеистической идеологии, 
антагонистически противостоящей религиозному мировоззрению. И хотя указанные различия являются 
существенными, в целом, с точки зрения социального учения, православие ближе к социализму, 
находясь ''в полном диалектическом противостоянии духу капитализма''.  

Импорт систем капитализма и социализма, перенесение их идей на реальную практику построения и 
развития современного общества, обусловлен импортом конкретных идеологий. Именно это 
способствовало, по мнению митр. Иерофея, проникновению социалистических теорий на православный 
Восток – идеология социализма преподносит знакомые и приемлемые для православного мировоззрения 
понятия справедливости, равенства, любови и т.д., идею коллективизма, поддерживаемую марксизмом, и 
чуждую капиталистическому Западу, ориентированного на индивидуализм, обеспечивающему 
капитализму процветание. Однако страшна не столько идеология общественного развития, сколько 
изменение религиозного мировоззрения и мировосприятия, последствия принятия верующими 
конкретной идеологии, находящейся в противоречии с основными идеями и принципами человеческого 
общежития, принятыми в Церкви. Митр. Иерофей однозначно утверждает, что ''Православие не имеет 
никакого отношения к протестантской этике или духу капитализма'', особо подчеркивая в этой связи, 
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что, безусловно, могут быть крещеные православные, видящие в собственной жизни протестантскую 
мораль и дух капитализма, исповедующие в общественной жизни своей те принципы, котороые 
классифицируют этих православно-крещеных с категорией людей, проанализированных М. Вебером. Но 
в таком случае у Церкви должна быть жесткая позиция, обоснованная православной традицией, чуждые 
которой ''не настоящие православные христиане'' являются ''ватиканизированными'' и 
''протестантизированными'' православными, не имеющие реальной связи с внутренней жизнью Церкви, 
выпавшие, по сути, из ее лона, погрязнув в стоячих и мутных водах западной метафизики, либо 
созерцающих Церковь в уютности собственного материального благополучия.  

Выводы. Безусловно, влияние капиталистической идеологии на религиозное, в частности, 
православное мышление и сознание велико, что обусловлено, в первую очередь, исторической судьбой 
социализма, потерпевшего крах в качестве реальной общественной практики в странах постсоветского 
пространства. Однако влияние социалистической идеологии остается сильным как в рамках светских 
социальных теорий и учений, так и в социальной доктрине и практике социального служения 
православных церквей, вследствие определенной общности базовых идей, структурных особенностей 
построения церкви и специфики человеческого общежития, принятых православными церковными 
общинами, стремящихся сохранять евангельскую традицию, несовместимую с духом материалистически 
и гедонистически ориентированного капиталистического общества.  
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Вітер Д. В. ''Православний капіталізм'' та ідеологія сучасного світу: богословські ідеї митр. Ірофея 
Влахоса. 

У статті аналізуються погляди одного з найвідоміших сучасних грецьких богословов митр. Ієрофея 
Влахоса на проблеми суспільного розвитку, історичні судьби соціалізма і капіталізма, перспективи 
посткомуністичного суспільства та тенденції формування нової ідеології пост-капіталізму. 

Концептуальні ідеї митр. Ієрофея Влахоса на ідеологічне обгрунтування процесів суспільного розвитку 
та майбутнє сучасного світу контекстуалізовано в рамках православної соціально-філософської та 

богословської думки. 

Ключові слова: богословя, ідеологія, капіталізм, православья, соціалізм, філософія. 

Viter D. V. ''Orthodoxal Capitalism'' and Contemporary World Ideology: Theological Ideas of Metropolitan 
Hierotheus Vlachos. 

The research deals with the famouse contemporary Greek theologist metr. Hierotheus Vlachos' views on the 
problems of public development, historical fate of socialism and capitalism, post-communist society prospects 

and new post-capitalism ideology tendence forming. The conceptual ideas of metr. Hierotheus Vlachos about the 
public development and ideological justification and the future of the contemporary world are contextualized in 
the frame of orthodoxal social, philosophical and thological thought. The article indicates that the import system 

of capitalism and socialism is transferring their ideas into the real social practice of the contemporary society 
construction and development, due to the import of the specific ideologies. In the conclusion it indicates that the 
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influence of capitalist ideology on religious, in particular on the Orthodox thinking and consciousness is great, 
due, in the first place, to the historical fate of socialism, the collapse of the victim as a real social practice in the 
post-Soviet countries. The influence of socialist ideology remains strong both in the secular social theories and 
doctrines, as well as in the social doctrine and practice of the social service in Orthodox churches. This can be 
seen as a consequence of certain common basic ideas of structural features of the church construction and the 

specificity of the human community, adopted the Orthodox church communities seeking to preserve the 
evangelical tradition is incompatible with the spirit of a materialistic and hedonistic oriented of the capitalist 

society. 

Key words: capitalism, ideology, orthodoxy, philosophy, socialism, theology. 
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ВІЙНА У КОНТЕКСТІ ЕСХАТОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОГО СВІТУ 

У статті аналізується есхатологічна парадигма сучасного світу, яка формується в результаті 
екстраполяції есхатологічних очікувань релігійного і позарелігійного характеру на ті процеси і події, які 
в сучасному глобальному світі актуалізують есхатологічну ідею. Наголошується, що серед чинників, які 
сприяють посиленню есхатологічної свідомості сучасної людини, особливе місце займає проблема війни. 

У статті проаналізовано взаємозв’язок між війною і формуванням есхатологічних концепцій 
авраамічних релігій (іудаїзму, християнства, ісламу). 

Ключові слова: есхатологія, есхатологічна свідомість, есхатологічна концепція, есхатологічна 
парадигма,образ майбутнього, кінець світу, війна.  

Актуальність. Есхатологія, як вчення про кінцеву долю людини і людства, формується в глибинах 
міфологічного світогляду, розвиваючись і зміцнюючись в межах розвинутих релігійних систем, сьогодні 
виходить далеко за їх кордони. На сучасному етапі розвитку есхатологічних поглядів есхатологія 
залишається актуальним напрямом теології, сформувавшись у струнку систему догматів, у межах якої 
розглядається питання загальної (світової) та індивідуальної есхатології. Не обходить релігія у контексті 
есхатологічного вчення і питань есхатологічної теодицеї – виправдання Бога за майбутнє знищення світу 
і людини катастрофою планетарного масштабу. Релігійно-есхатологічні візії значним чином впливають 
на розвиток етичного вчення релігійних деномінацій, зумовлюючи відповідну поведінку віруючих у 
суспільстві. 

Водночас тема есхатології вже давно хвилює не лише теологів і людей з релігійною свідомістю, а й 
широке коло науковців у різних галузях знань – від фізики, біології до філософії. Ідея "кінця 
світу"отримує свій подальший розвиток у позарелігійній сфері, оскільки у ході історії людства з 
абсолютно ірраціонально-фантастичної перспективи вона перетворюється на цілком потенційно 
можливу. Серед чинників, які роблять її такою, можна назвати як космічні катастрофи планетарного 
масштабу, так і нищення Землі самим людством. Останнє можливо, зокрема завдяки потенціалу ядерної 
зброї і як наслідок – загрозі ядерної війни. Есхатологічну перспективу планети Земля, зокрема біосфери, 
як майбутній сценарій розглядають екологи, які досліджують екологічні проблеми, що сьогодні набули 
характеру глобальних. Усвідомлення реальності такої загрози може бути причиною есхатологічного 
алармізму не тільки в середовищі віруючих людей. Есхатологічну проблематику досліджували 
М. Гайдеггер, К. Барт, Р. Бультман, Д. Фрезер, А. Швейцер, В. Соловйов, М. Бердяєв, М. Федоров, 
К. Ясперс, О. Шпенглер, Е. Майєр, П. Сорокін, К. Доусон, Р. Бенедикт, Ф. Нортроп, Т. Еліот, 
М. Херсковіц, А. Тойнбі, Н. Данилевський, К. Леонтьєв та інші. 

Один із головних напрямів дослідження есхатологічної проблематики виходить із того, що 
найчастіше есхатологія розглядається як завершення земної історії, її кульмінація і трансценденція. 
Глобальні процеси, які відбуваються в сучасному світі, поглиблюють відчуття непевності людини у 
майбутньому, що в результаті призводить до актуалізації есхатологічних очікувань у різних сферах 
суспільного життя. Це дозволяє стверджувати, що для людини початку ХХІ століття притаманне 
есхатологічне світосприйняття, оскільки інформаційний простір значною мірою спрямований на 
формування есхатологічної парадигми, у якій перебуває глобальний світ сучасності. Посилюється 
есхатологічна свідомість людини також під впливом військового чинника, збройних конфліктів різного 
масштабу і тривалості в багатьох куточках світу. 

Мета статті полягає в аналізі проблеми війни у контексті есхатологічної парадигми сучасного світу; 
спробі інтерпретації ролі війни у формуванні есхатології. 

Виклад основного матеріалу. Війна вважається чи не найбільш значущим чинником актуалізації 
есхатологічних поглядів людства. Це чітко можна прослідкувати у біблійних текстах, зокрема 
пророцтвах, висловлених у книгах Єремії, Даниїла, Одкровення. Згідно з ними, історія землі увінчається 
війною, яка завершиться остаточною перемогою добра над злом. І хоча ідея остаточної битви цих двох 
дуалістичних начал з'являється задовго до християнства, саме авраамічні релігії надають їй завершеного 
вигляду.  

Згадки про війни закріплені в історичних хроніках і священних текстах. Загалом, у Біблії згадується 
тридцять п’ять воєн [1]. Існує тенденція розглядати світовий історичний процес як історію воєн, яка 
лише переривається нетривалими періодами миру. У підручниках з історії саме війни розглядаються як 
важливі ключові моменти, після яких настає кінець одного світу і розпочинаються нові епохи.  
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Зв'язок між війнами й есхатологічним світовідчуттям цілком прозорий : будь-яка війна, окрім смерті 
загиблих у ній, що саме по собі означає перехід до "того" світу, несе насамперед дестабілізацію 
усталеного порядку, який гарантував стабільність, руйнування звичного стану речей, спустошення, 
знищення звичного, сакраментального для людини, що в результаті має призвести до переходу до 
іншого, незвичного, неусталеного, нестабільного, яке апріорі сприймається як стресовий чинник. Кожна 
історична епоха, ряд культур і цивілізацій виростають на руїнах попередніх, використовуючи їх як 
живильне підґрунтя, фундамент, основу, на яких вибудовує свої підвалини. Новий світопорядок 
освячується новою ідеологією, якою найчастіше – як показує історія – виступає релігія. Кожна релігія у 
частині віровчення має виправдати встановлення певного стану речей у даний час на даній території, 
пояснивши відповідним чином логічність занепаду попередньої ідеологічної системи, на зміну якій 
приходить. І війна, у результаті якої запроваджується та чи інша релігія, набуває статусу "священної", 
вона стає виправданою, оскільки відтепер вважається "санкціонованою" вищими силами. Такою 
священною війною у Біблії названо, наприклад, завоювання "землі обітованої" [2: 221–246]. Згодом 
формується уявлення про "святу землю", яка була ареною розгортання "священної історії" і відтак є 
місцем зосередження багатьох святинь авраамічних релігій, що робить її бажаним об'єктом завоювань і 
територією конфліктів аж до сьогодні.  

Есхатологічні очікування властиві історії ізраїльського народу загалом. Їх священні тексти сповнені 
як аналізом передумов катастрофізму, який очікував їх на різних етапах історії, так і теодиційних 
мотивів : вони своєю поведінкою заслужили таку участь. Так, есхатологія постає для Древнього Ізраїлю 
як процес "виховання" обраного народу і його руху до "мети". Одне з найдавніших джерел, відоме під 
назвою Елогіст, завершується "Божественним покаранням", катастрофою для народу Ізраїля : 
руйнуванням Єрусалима і падінням Іудеї. Проте залишається надія на майбутнє, оскільки династія 
Давида не була знищена і єдність народу під керівництвом нащадка із роду Давида буде досягнута у 
майбутньому [3: 28]. Ідея покарання як очищення перед настанням есхатологічних подій чи прийняття 
своєї остаточної участі, знаходить також втілення в іудаїстській концепції жертвоприношення як 
звільнення від гріхів, викуплення гріхів. Таким чином, у межах іудаїзму формується принципово нова 
модель жертвоприношення : задобрювання як прохання до вищих сил, під час якого ті ніби беруться в 
заручники за допомогою дарів-пожертв, поступається місцем задобрювання як вибачення за порушення 
норм, апеляція до вищих сил із проханням помилування за гріхи.  

Зсув цивілізацій відбувається значною мірою завдяки релігійному чиннику, про що говорить 
А. Тойнбі. Він відводить їй роль цивілізаційного фактора, втрата якого неминуче призводить до руйнації 
цивілізації, в результаті чого та опиняється у становищі підкореного іншою цивілізацією, натхненною 
іншою релігією [4: 32]. Так, наприклад, на зміну Римській імперії, яка породжує християнство, але не 
переживає його становлення, приходить середньовічна Європа – "продукт" християнської релігії та 
ідеології і водночас невичерпне джерело, яке підживлює християнське віровчення. Саме цей перехід від 
варварського світу до християнського освітлює Августин Аврелій у творі "Про град Божий" [5], 
відзначаючи, що для дохристиянського світогляду війни вважалися засобом, за допомогою якого 
"божественне провидіння" виправляло людську "зіпсованість", а для праведних війни вважалися засобом 
"випробування і перенесення до кращого світу". Християнство як ідеологічна система у ході історичного 
процесу часто зловживає постулатом "війни за віру". Він видається корисним як Церкві, яка активно 
поширює практику хрестових походів, так і світській владі для виправдання колонізаторської політики. 
В обох випадках спостерігається експансія християнської релігії, яка активно витісняє попередні 
вірування на підкорених територіях.  

Історія біблійних воєн, яку християнська культова практика тактовно оминає у процесі богослужінь 
чи дослідженні текстів Святого Письма, подекуди тлумачиться як можливість для виправдання актів 
геноциду. Ф. Дженкінс у праці "Войны за Бога : Насилие в Библии" [6: 50] для ілюстрації цієї тези 
наводить приклад подій 1994 року в Руанді, коли відбулася "етнічна чистка" : хуту знищували своїх 
сусідів тутсі, "згадуючи царя Саула".  

Війна, яка неминуче веде за собою руйнацію, сприймається як одна з необхідних есхатологічних 
передумов кінця світу. Християнство вибудовує віровчення на Нагірній Проповіді Ісуса Христа, у якій 
звучить обіцянка "вбогим духом", "засмученим", "лагідним", "голодним та спрагненим правди", 
"милостивим", "чистим серцем", "миротворцям", "вигнаним за правду" "Царства Небесного", а також 
усіх благ, які у ньому будуть : "утішення", успадкування землі, правди, помилування, можливості 
"бачити Бога", називатися "синами Божими" тощо (Мф. 51–11) [2: 6–7]. Більшість Заповідей Блаженства 
мають есхатологічний характер, оскільки спрямовані на блага, досяжні лише після або смерті людини і 
потрапляння у рай (католицизм, православ'я, частина протестантських деномінацій), або після другого 
приходу Ісуса Христа (протестантизм). Перший етап історії християнства – етап актуальної есхатології. І 
лише потім християнство з есхатологічного стає історичним.  

Посилення есхатологічних очікувань в історії припадає на періоди, коли відбувається збіг природних 
і соціальних катаклізмів. Епоха середніх віків пережила не один розквіт есхатологічного ренесансу. 
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Кінець першого тисячоліття нашої ери породжує есхатологічний містичний рух – міленаризм (хіліазм), 
пов'язаний з очікуванням тисячолітнього царства. Проте ряд чинників став на заваді формуванню 
масової есхатологічної істерії, зокрема неосвіченість людей, відсутність засобів масової комунікації, 
погана поінформованість населення. Дещо інша картина спостерігається у XIV–XV ст., коли людина стає 
"підготовленою" до сприйняття есхатологічного світовідчуття як даності і найближчої перспективи. 
Цьому сприяють пандемія чуми, столітня війна між Францією та Англією, турецька експансія на 
території Європи, локальні війни, повстання та інші соціальні заворушення. Війни, за словами 
М. Бердяєва призводять до "гострого есхатологічного відчуття наближення кінця" [7], що 
підтримувалося освіченими верствами населення серед жителів міст і через поширення друкованої 
продукції (листівок, брошур, памфлетів).  

Взаємозв’язок есхатології і війни осмислює відомий релігійний філософ М. Бердяєв, у період між 
двома світовими війнами, кожна з яких мала есхатологічне значення для епохи. Він відзначає, що 
посилення есхатологічних очікувань відбувається у "катастрофічні епохи", наповнені війнами, адже 
війна є "дотиком до кінця історії", її "внутрішнім апокаліпсисом". Цей висновок дає М. Бердяєву 
підстави тлумачити війну як саму історію, а філософію Апокаліпсису – як філософію історії [7]. Однак, 
як мислитель, на чию долю випав жереб двох світових воєн і революцій, він проводить паралель між 
війнами і революціями у контексті можливості розкриття людьми свого творчого потенціалу, що дає 
перспективи "преображення" життя [7]. Проте водночас для М. Бердяєва людина є не пасивним об'єктом 
есхатології, а її активним суб'єктом – творцем світової історії і відповідно "кінця історії і світу" [7].  

ХХ століття загалом відіграє особливу роль у глобальній есхатологічній картині. Якщо католицизм і 
православ’я розглядають есхатологію, передусім, як індивідуальну, зосереджуючись на есхатологічних 
перспективах індивідуального людського буття, і не акцентуючи увагу на проблемі "кінця світу", сучасні 
протестантські деномінації відзначаються високим ступенем алармізму саме через заглибленість у 
загальну есхатологічну проблематику.  

У сучасному протестантизмі прийнято особливого передапокаліптичного значення надавати ХХ 
століттю завдяки тому, що змінюється характер війн : вони набувають світового глобального масштабу, 
до них виявляється втягнутим усе людство. І це робить світові війни "ознакою" "останнього часу" 
(єговістська теологія). Проте вона вважається лише однією із ряду інших пророчих знамень, зокрема 
глобальних проблем людства, морального занепаду, природних катаклізмів, вандалізму, тероризму, 
наркоманії тощо [8: 457–458]. Серед інших видів війн, навіть світового масштабу, на особливий 
есхатологічний статус заслуговує загроза ядерної війни в сучасному світі, яку деякі протестантські 
деномінації, наприклад, Церква адвентистів сьомого дня, розглядають не лише ознакою наближення 
кінця світу, а й цілком реальним його потенційним чинником [9: 32–33]. З одного боку, сучасний 
адвентизм як християнська конфесія стоїть на позиціях неможливості вирахування точної дати кінця 
світу, хоча парадоксально, що сам рух виникає внаслідок декількох спроб вирахувати цю дату. З іншого 
боку, серед усіх протестантських деномінацій саме адвентизм є найбільш методологічно 
раціоналізованим напрямом у тому смислі, що для обґрунтування засад свого віровчення, теологи 
адвентизму використовують усю повноту інформації наукового характеру з різних галузей знань : 
медицини, біології, генетики, фізики, математики та ін.  

Ту ж суперечність спостерігаємо і в розумінні того, яким чином завершиться історія землі і людства. 
З одного боку, Біблія дає чіткі вказівки щодо цього : "відкриється небо", з'явиться Ісус Христос судити і 
воювати (Одкр. 19 :11) [2: 239], з іншого, ядерний потенціал людства і присутність на політичній арені 
світу цілого клубу ядерних держав, у якому їх вісім, за непідтвердженою (як і не спростованою!) 
інформацією – дев'ять (Російська Федерація, Сполучені Штати Америки, Великобританія, Франція, 
Китай, Пакистан, Північна Корея, Індія, можливо, Ізраїль), дає усі підстави до стурбованості з цього 
приводу.  

Сучасні локальні війни і військові конфлікти, які для свідомості людини в добу засобів масової 
комунікації сприймаються як буденне явище, мають усі перспективи набути глобального масштабу. 
Вони так чи інакше зачіпають глобальні процеси, які відбуваються у світі : масові міграції населення із 
зон конфліктів до розвинених країн, посилення економічного тиску на економіку цих країн як наслідок; 
зміна релігійної карти світу; нова поляризація світу, що проявляється у спробах територіального 
перерозподілу, створення нових політично-економічних блоків тощо.  

Сьогодні існує тенденція військові конфлікти офіційно не визнавати військовими, застосовуючи до 
них термін "антитерористичні операції". Прикладом такого дуалізму можна навести події на Донбасі, які 
тривають ще з 2014 року, але досі офіційно не мають статусу військових. Відтак, не можна у контексті 
проблеми війни обійти увагою явище тероризму, яке сягає таких масштабів, що дозволяє говорити про 
переростання у терористичну війну і формування терористичної організації-держави ІДІЛ.  

Наймолодша авраамічна релігія – іслам значною мірою успадковує есхатологію Біблійного характеру, 
але надає їй самобутніх рис. Співвідношення понять "есхатологія" і "війна" в ісламі також заслуговує на 
увагу. Особливості ісламського розуміння цієї проблеми висвітлено у хадисах. Як і в інших авраамічних 
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релігіях, в ісламі розроблено цілу систему "знамень" наближення Судного дня, про які говорив ще 
пророк Мухаммед.  

Чільне місце серед пророцтв займають "війни і смута всередині ісламу" : "Не наступить година 
(Судний день), поки не битимуться між собою дві величезні спільноти. І відбудеться між ними велике 
побоїще, хоча обидві (спільноти) закликатимуть один одного (до ісламу)" [10]. Іншою однакою 
проголошуються "зовнішні війни", якими Мухаммед обіцяв розширення території ісламської держави . 
Пророцтво вважається здійсненим, оскільки ще за другого халіфа Омара були завойовані більшість з 
територій, про які говорив Мухаммед [10]. Проте ідея джихаду як війни за віру у філософських 
розмислах ісламських мислителів розглядається також в етичному аспекті, у тісному зв’язку з 
проблемою співвідношення добра і зла. Так, представник ісламської філософської думки епохи пізнього 
середньовіччя Шраф ад-Дін аль-Киримі (?–1440) стверджує, що джихад стає добром лише тому, що 
"звеличує слово Боже та перемагає Його ворогів", проте не вважається добром сам по собі, оскільки 
"завдає страждань творінням та спустошує землю" [11: 53].  

Апокаліптизм усвідомлення загрози третьої світової війни гармонійно вписується у підняте 
М. Бердяєвим питання співвідношення християнської есхатології і прогресу [7]. Кінець світу 
усвідомлюється як потенційно можливий і "рукотворний", як наслідок розв'язання ядерної війни, яка 
зачепить усіх без винятку на землі. Серед інших причин есхатологічної свідомості сучасної людини 
можна назвати також екологічний фактор, який сприймається як безпосередній атрибут прогресу.  

Есхатологія, як кінець світу, може бути не лише наслідком війни, чи навпаки : результатом 
есхатологічного завершення світу може бути не лише війна. Є й інший сценарій – "преображення світу" 
через істинну творчість, вільний акт, що є моральним і духовним і який закінчує "цей світ". Така 
інтерпретація есхатологізму виходить із розуміння співвідношення добра і зла. Прояви зла неминуче 
мають наслідком Страшний Суд, який, відтак, не є зовнішнім покаранням Бога [7: 8–10]. Таким чином 
мислитель вирішує проблему Теодицеї, знімаючи з Бога відповідальність за есхатологію "цього світу" як 
покарання, залишаючи Йому роль Того, Хто звільняє і просвітлює. Зворотним боком Страшного Суду в 
есхатологічному сценарії є перетворення світу на "нове небо" і "нову землю". 

Сприйняття есхатологічної ідеї у її "песимістичному" варіанті [7: 8–9] у жодному випадку не 
передбачає пасивності, зокрема соціальної. Навпаки, її намагаються використати для виправдання нібито 
"угодних Богу" справ, встановлення панування сильної влади / класу/ нації/ держави, спираючись на 
постулат гріховності людської природи і як наслідок – необхідності запровадження жорстких засобів 
контролю над її проявами. Есхатологічна проблема, яку в історії людства ставлять війни, на думку 
М. Бердяєва, полягає в проблемі особи, її безумовної і найвищої цінності, адже найбільші злочини і війни 
здійснюються не окремими особами, а колективами, державами, націями, суспільствами [7: 11]. 
Прикладом взяття відповідальності за війни та інші злочини Католицької церкви за всю історію її 
існування можна назвати каяття папи Івана Павла ІІ у 2000 році, а також його звернення до Церкви із 
закликом зробити те ж саме. При цьому Іван Павло ІІ урочисто пообіцяв ніколи не порушувати заповідь 
любові до ближнього в найширшому її розумінні.  

Навіть найбільш поширений сьогодні есхатологічний сценарій – кінець світу, представлений 
уявленнями авраамічних релігій, не має однобічного негативного забарвлення. Історія світу в 
есхатологічній парадигмі авраамічних релігій має дуалістичний характер, вона закінчується як страшною 
війною, так і вічним миром [7: 13]. Такий дуалізм передбачає свободу індивідуального морального 
вибору : життя як підготовки до кари чи преображення світу. Виходячи у сферу морально-етичної 
проблематики, не можна оминути заповідь блаженства, що стосується миротворців, які "синами Божими 
стануть" (Мф. 5 :9) [2: 7]. Християнство, як струнка теологічна система, дивовижно поєднує 
есхатологічні мотиви з моторошними картинами Страшного Суду із настроями Нагірної проповіді, 
заповідями любові, що вважаються "головними", і "золотим правилом моральності". Такий широкий 
тематичний діапазон дає простір для тлумачень і їх екстраполяцію на сучасність.  

Висновки. Присутній у сучасному глобальному світі образ майбутнього значною мірою перебуває у 
межах есхатологічної парадигми релігійного чи позерелігійного характеру. Есхатологічна свідомість 
сучасної людини не обмежується релігійним чинником і не можна стверджувати, що на сто відсотків 
закорінена у ньому. Проте пожвавлення військової активності в різних "гарячих точках" світу сьогодні, з 
одного боку, і достатня (хоча й досить поверхова) поінформованість про конфлікти сприяють росту 
популярності ідеї "кінця світу", як і спекуляцій довкола неї. У таких умовах потенційно можливе 
впадання у крайнощі – чи то масову істерію, з пошуками знамень кінця світу в кожній події, що 
відбувається, чи навпаки, тенденції до ескапізму, уникнення будь-яких згадок про них. Безперечним 
залишається факт актуальності есхатологічних концепцій, як релігійних, так і секулярного характеру, що 
з одного боку, постають як результат викликів сьогодення, а з іншого – водночас є викликом для людини, 
її здібностей перетворювати цей світ, робити його кращим. Людина завжди живе майбутнім, його 
очікуванням і плануванням, спираючись на досвід минулого і передбачення бажаного прийдешнього. 
Наше сьогодні для нащадків буде історією, яка формуватиме антиципації завтрашнього дня. І людина-
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сучасник в силах перетворювати наявні очікування таким чином, щоб вибір наступних поколінь був на 
користь майбутніх сценаріїв неесхатологічного характеру. 
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Витюк И. К. Война в контексте эсхатологической парадигмы современного мира. 

В статье анализируется эсхатологическая парадигма современного мира, которая формируется в 
результате экстраполяции эсхатологических ожиданий религиозного и нерелигиозного характера на те 
процессы и события, которые в современном глобальном мире актуализируют эсхатологическую идею. 
Акцентируется, что среди факторов, которые способствуют усилению эсхатологического сознания 

современного человека, особое место занимает проблема войны. В статье проанализирована 
взаимосвязь между войной и формированием эсхатологических концепций авраамических религий 

(иудаизма, христианства, ислама). 

Ключевые слова: эсхатология, эсхатологическое сознание, эсхатологическая концепция, 
эсхатологическая парадигма, образ будущего, конец света, война. 
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Vityuk I. K. War in the Context of Eschatological Paradigm of the Modern World. 

The research deals with eschatological paradigm of the modern world that is formed as a result of 
eschatological expectations (both religious and non-religious) extrapolation on the processes and events which 
in contemporary global world make eschatological idea actual. The aim of the article is to analyze problem of 

war in the context of eschatological paradigm of the modern world. The attempt to interpret role of war in 
eschatology formation process is made. Global processes that take place in the modern world escalate human 
feeling of uncertainty about the future and that is the reason why eschatological expectations penetrate into 
different spheres of social life. As a result we can say that eschatological consciousness is considered to be 

inherent of a person living nowadays as information space is full of data concerning eschatological 
expectations. It is stated in the article that eschatological paradigm is characteristic of the modern world. It is 

emphasized that among factors that are favourable for eschatological consciousness escalation war is 
considered to be the most determinative. In the article correlation between war and eschatological concept of 

abrahamic religions (Judaism, Christianity, Islam) formation is analyzed. 

Key words: eschatology, eschatological consciousness, eschatological concept, eschatological paradigm, image 
of the future, doomsday, war. 
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ФІЛОСОФІЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ У СУЧАСНИХ ВУЗАХ 

У статті автором проаналізовано питання місця соціально-гуманітарних дисциплін (зокрема 
філософських) у навчальних планах сучасних вузів. З’ясовано, що соціокультурна ситуація вимагає не 
лише визначення сутності й змісту сучасної філософії, уточнення її предмету як науки та навчальної 
дисципліни, а й необхідність перегляду світоглядних позицій викладачів. Констатовано необхідність 
відновлення філософії та її галузей не тільки в межах вузівської освіти, а й в українському суспільстві 

загалом. 

Ключові слова: філософія, соціально-гуманітарні науки, світоглядні позиції, реформування освіти, 
обов’язкові дисципліни, вибірковий блок. 

''… Кожен народ тим більш цивілізований і освічений,  
чим краще в ньому філософствують…'' 

Рене Декарт 

Постановка проблеми. Сучасне українське суспільство під впливом глобалізаційних процесів 
опинилося у ситуації достатньо жорстких вимог щодо професійної підготовки майбутніх фахівців. 
Остання ж вимагає змістовної освіченості та компетентності не зважаючи на галузь знань. Зокрема в 
статті 1 Закону України "Про вищу освіту" зазначено, що вища освіта – сукупність систематизованих 
знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 
якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у вищому навчальному 
закладі [1]. Відтак перед освітніми закладами постає досить складне завдання – не лише дати достатній 
рівень знань, а й сформувати у сучасних студентів вміння й навички безперешкодно орієнтуватися в 
інформаційних потоках, виконувати пошук та опрацювання даних, вільно обирати раціональні 
алгоритми роботи з інформацією й застосовувати їх у майбутній фаховій діяльності. Відповідно, 
важливим на цьому етапі є реформування вищої школи, результатом якого буде підготовка не 
закомплексованої генерації фахівців, нової української еліти. А відтак, не втрачають актуальності й слова 
екс-міністра освіти і науки С. Квіта, який ще в лютому 2015 року зазначав : ''Сьогодні Україна потребує 
комплексної стратегії гуманітарної політики в усіх сферах'' [2]. Саме освіта є вагомим інструментом 
ефективного розвитку країни, важливою основою фахового, морального, політичного рівня та процесу 
духовного формування молодої людини, її світогляду. Як підтверджує досвід, особливо на сучасному 
етапі розвитку, ми не повинні нівелювати значення дисциплін соціально-гуманітарного циклу, що 
закладають базис методології пізнання, формують світогляд майбутніх фахівців.  

Ігнорування необхідності максимального використання потенціалу гуманітарної освіти й історичної 
спадщини, небажання формувати в суспільній свідомості позитивний образ національної історії вже 
призвели до підриву основ національної безпеки України. Підтвердженням безвідповідальної, 
непродуманої та непослідовної гуманітарної політики впродовж 20 років незалежності, стало вторгнення і 
захоплення російськими терористами частини наших земель. Ворогуюча сторона готувалася до нападу, 
агресивно вела інформаційну війну за цінності, пропагувала свої світоглядні орієнтири та історичні міфи. У 
результаті таких дій значна частина українського населення (особливо на Сході та Півдні) опинилася під 
впливом ''русского міра'' і як наслідок – анексія Криму, АТО на Сході і тисячі загиблих і знівечених. Крім 
того, чи не призведе захоплення сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями до поглинання 
Всесвітньою мережею Інтернет, до формування "віртуального світогляду", що стане чинником нівелювання 
буденної свідомості та світогляду? Сучасна ситуація в Україні характеризується новими тенденціями 
розгляду буттєвих засад реальності. Такі тенденції визначають специфічну методологічну ситуацію – 
поширення ідей деконструкції, деструкції, децентрації. У цьому контексті особливої актуальності 
набуває проблема збереження і переосмислення традиційних, смисложиттєвих цінностей культури. 
Філософія ж як культурний феномен, символічно репрезентує онтологічні основи культури та буття 
людини у світі. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій. До питань важливості філософії і її значення у житті 
людини звертались ще в найдавніші часи. Актуальність проблеми в сучасному світі та її 
багатоаспектність підтверджує значна кількість публікацій та обговорень не лише в наукових колах, а й 
відповідними реакціями з боку МОН України. Окреслена проблематика та гуманітарна криза були 
висвітлені у працях сучасних дослідників Л. Губерського, С. Дацюка, В. Деревинського, П. Кралюка, 
М. Кругляка, М. Поповича, П. Сауха та інших. 
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Метою статті є обговорення значення соціально-гуманітарних наук у сучасній системі вищої освіти 
та їх місця у начальних планах, а також обґрунтування необхідності викладання філософських дисциплін 
для якісної професійної підготовки майбутніх фахівців. 

Виклад основного матеріалу. Слушною, на наш погляд, є думка Сергія Дацюка про те, що ''Філософія 
є найменш захищеною державою, бізнесом та суспільством в цілому в порівнянні з наукою, мистецтвом 
чи релігією. Якщо майже ніколи не буває так, що в суспільстві повністю вмирає релігія, мистецтво чи 
наука, то філософія в тих чи інших суспільствах може вмирати, болісно народжуватися чи бути 
мертвонародженою – є цілі історичні періоди і цілі народи, які ніколи не знали філософії. Але навіть 
наявність філософії в тій чи іншій країни не відроджує духовну потугу філософії, бо вона корениться 
тільки у фундаментальній філософії [3]. Дійсно, як підтверджує історичний досвід, держави, де свідомо 
чи несвідомо руйнувалася і занепадала гуманітарна політика, суспільні дисципліни ставали 
непотрібними, а особливо непотрібною – філософія. Для нашої ''нової еліти'' це взагалі щось ''зарозумне'' 
й до того непрагматичне. Як результат: ''Ми ризикуємо втратити гуманітарну складову в навчальному й 
виховному процесі студентів. І це в умовах гібридної війни, де велику роль відіграє інформаційна, власне 
гуманітарна, складова, коли ворог свідомо нав’язує нам через пропаганду своє бачення світу, культурні 
та суспільні цінності. Тут мимоволі пригадується кадр з класичного Довженківського фільму, коли 
розлючений селянин, згорьований війною, злиднями, починає бити коняку, а вона говорить йому 
людським голосом: ''Не туди б’єш, Іване!'' Невже наші високопоставлені не розуміють, що нинішня наша 
війна з Росією – це не тільки результат розвалу нашої армії, силових структур, а й результат недолугої 
гуманітарної політики? Тепер ми, схоже, ризикуємо отримати Іловайськ на гуманітарному фронті'' [4]. 

Слід наголосити, що нівелювання статусу соціально-гуманітарних дисциплін у навчальних планах 
ВНЗ, як однин із кроків ''удосконалення вітчизняної системи вищої освіти'', яке розпочалося у 2014 році 
ще раз підтвердило болючість та актуальність окресленої проблеми і необхідність її обговорення. 
Оскільки згідно з новим Держстандартом, такі дисципліни як етика, естетика, культурологія, 
релігієзнавство, логіка, онови права та інші переведені у розділ курсів за вибором. Відтак, у кращому 
випадку майбутніми фахівцями можуть вивчатися дві з перерахованих дисциплін, а в гіршому – лише одна, 
або й жодної. Питання набуло неабиякого резонансу, особливе занепокоєння висловлювали спільноти 
філософів і істориків. Дискусія набула публічного виміру, тому в Уряді було прийняте рішення провести 
нараду, аби напрацювати спільні шляхи виходу із ситуації. На нашу думку, обурення й звернення науковців 
до влади сприяли проведенню в той час МОН України спільно з іншими установами спільного брифінгу 
Віце-прем’єр-міністра, Міністра культури В. Кириленка, Міністра освіти та науки С. Квіта, директора 
Інституту філософії імені Г. С. Сковороди М. Поповича, ректора Київського національного університету 
імені Т. Г. Шевченка Л. Губерського та директора Інституту історії України НАНУ В. Смолія щодо 
обов’язковості вивчення гуманітарних дисциплін в українських ВНЗ і ще раз засвідчили актуальність 
окресленої проблеми. За підсумками наради В. Кириленко повідомив : ''Ми усвідомлюємо необхідність 
збереження викладання філософських, історичних і загалом українознавчих дисциплін у вищій освіті. 
Кількість години буде не зменшуватися, а збільшуватися'' [5]. Доцільність такого рішення підтверджує й 
те, що не зважаючи на науково-технологічний прогрес та розвиток інформаційних технологій сучасний 
випускник, майбутній фахівець з вищою освітою житиме і працюватиме не в технічному середовищі, серед 
технологічних ліній, новітніх пристроїв, машин, а у світі соціальному, у нескінченій мережі людських 
стосунків, вчинків, дій. На наш погляд, трудовий потенціал кваліфікованих кадрів буде недостатньо 
підготовленим до суспільного життя, якщо не знатиме, як функціонує держава і вся система економічних, 
політичних чи юридичних інститутів, які він має права, свободи і обов’язки як громадянин країни.  

Багато поглядів, думок та висловлювань щодо кризи гуманітарних наук зустрічаємо впродовж 
останніх років у ЗМІ та мережі Інтернет. Зокрема ресурс TheConversation.com провів опитування з 
колишніми президентами американських університетів з приводу того ''Що все це означає для освіти? 
Чому гуманітарні науки переживають кризу легітимності? І чому це важливо?''. які у своїх відповідях ще 
раз наголосили на вагомості й підтвердили значення гуманітарного знання. ''Зрештою, в університетської 
освіти має бути як мінімум три цілі: допомогти людині зрозуміти, хто вона така, що її хвилює і що 
мотивує; допомогти їй зрозуміти своє місце у великому світі; підготувати її до майбутньої роботи'' – 
зауважив Берні Махен з Університету Флориди. А Кевін Рейлі, який керував Вісконсинським 
університетом стверджував : ''Вміння, які компанії прагнуть бачити у своїх людей, формуються і 
тестуються в процесі вивчення гуманітарних предметів'' [6]. 

Легковажне ставлення до суспільно-гуманітарних предметів, як до баласту навчального процесу, 
викликало також занепокоєння громадськості. Тому що, як підтверджує досвід, реформуючи систему 
вищої освіти, потрібно зважено і ретельно прораховувати, щоб новації не послаблювали основ 
національної безпеки. Крім того, ліквідація гуманітарного циклу у вишах не лише суперечитиме інтересам 
держави загалом і освітянським зокрема, а й вплине на ефективність підготовки висококваліфікованих 
кадрів. У суспільстві й державі не лише зростатиме соціальне напруження, а й відбудеться нівелювання 
соціальної компетенції фахівців. Переміщення з блоку нормативних історичних, політологічних, 
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соціологічних, філософських дисциплін призведе до випуску вузькопрофільних виконавців, непридатних 
оцінювати тенденції суспільного розвитку та соціальне значення власної діяльності. 

Аналізуючи європейські інтеграційні процеси, на які ми зазвичай орієнтуємось, потрібно усвідомлювати, 
що засадничим світоглядним принципом європейської освіти є єдність у розмаїтті. Не викликає жодного 
сумніву, що нині в Україні існує гостра необхідність переглянути й ''відформатувати'' базові освітні програми, 
які допоможуть підготувати інтелектуально активного, поінформованого й енергійного громадянина, фахівця 
і лідера своєї справи. Адже ще давньогрецький філософ Геракліт говорив про те, що ''усе плине, усе 
змінюється'' і ''не можна двічі ввійти в одну і ту саму ріку''. Відтак, ми можемо зазначити, що й філософія теж 
не стоїть на місці, вона трансформується, набуває нових форм, шукає модерні засоби та форми опису 
дійсності й вираження самої себе. Тому на зауваження ''прихильників'' філософії про те, що не завжди легко 
оцінити той чи інший процес з точки зору категорій введених Платоном, Сократом, Г. Гегелем, Р. Декартом, 
Дж. Локком, С. Кєркегором, Б. Спінозою та іншими хочемо зазначити, що оскільки філософія допомагає 
осмислити смисложиттєві питання чи проблеми в певний історичний час, у конкретному місці й культурній 
ситуації, це робить її ''виявом духу епохи'', етносу, нації, ''квінтесенцією культури''. Тобто філософія та її галузі 
відображають культурне життя конкретної спільноти у визначений час, даючи свою відповідь-''істину'' на 
''одвічні'' питання. У наш час, однією із головних функцій філософії, котра ''постає з її духовної потуги, є 
подолання цивілізаційної кризи, спроба знайти відповіді на епохальні питання сучасності, запропонувати нове 
мислення та бачення Світу, а тепер вже і Позасвіту – новий світогляд чи навіть нову світо конструкцію'' [3]. 
Філософія сьогодні не претендує на пошук абсолютної істини, оскільки саме поняття абсолютної істини у 
певному сенсі перестало бути вживаним. Втрачаючи старі метафізичні амбіції, філософія не здрібніла, а 
навпаки, розвивається, стає більш багатобарвною і багатогранною. Ця філософія (чи філософії) шукають по 
суті те ж саме і вирішують ті ж проблеми, що й завжди, хіба що не обмежуються полемікою у межах 
метафізичних конструкцій. Швидше вони виходять із них у напрямку до реальності, а не до абстракцій.  

Нині у філософії можна помітити яскраво виражене прагнення розглядати проблеми людини та її 
існування з практичної точки зору. І немає, власне, іншої області знання, яка б досліджувала їх так детально 
і всебічно, робила б такі основоположні висновки, як це робить філософія та її галузі. Навіть засновник 
iPad Стів Джобс у 2010 році під час її презентації наголошував, що : ''у ДНК Apple закладена ідея про те, 
що одних тільки технологій недостатньо. Потрібна технологія, ''одружена'' із загальноосвітніми 
предметами, з гуманітарними науками, що породжує результати, які змушують наші серця співати'' [6]. 
На нашу думку, філософія насправді повинна бути невід’ємною складовою життєвого світу представників 
сучасного глобалізованого суспільства, оскільки філософські ідеї дозволяють людині свідомо орієнтуватися 
у всесвіті й соціумі, а також аналізувати й вмотивовувати власні дії та вчинки й осмислено сприймати 
поведінку оточуючих. Можливо нам дійсно потрібно дослухатися до слів колишнього президента 
університету Клемсона Джима Баркера, який зазначав : ''Щоб процвітати в суспільстві, потрібно бути 
допитливим і творчим, вміти критично мислити і добре комунікувати'' [6]. У підтвердження цієї думки 
хочемо згадати той факт, що учителем Олександра Македонського був Аристотель, який навчив його 
більш важливим речам ніж військова справа – широко дивитися на світ, а також позбавив його 
провінційності, притаманної македонським правителям, навчив бути ''володарем світу''. 

У той же час, філософія не була б соціокультурною цінністю, якби не розвивалася і водночас не 
володіла внутрішньою стійкістю. Можливо, окремі із зазначених аргументів, і зробили крок на її користь 
у ситуації, коли особливо гостро постало питання викладання філософсько-українознавчих дисциплін і 
уряд, зваживши на це, все ж таки пообіцяв залишити їх у блоці предметів для обов’язкового викладання 
у вищих навчальних закладах, хоча фактично в окремих вузах це і нині залишається у вигляді 
''нормативні vs вибіркові''. Навіть на сучасному етапі реформування освітньої галузі не можливо 
підтвердити цілковите дотримання і виконання обіцянок екс-міністра освіти і науки С. Квіта, який у 
лютому 2015 року зазначав : ''Ми будемо заохочувати університети, кафедри, викладачів робити цікаві 
інтегровані курси з філософсько-українознавчих дисциплін, щоб запроваджувати принцип 
конкурентоздатності між викладачами кафедр, у наслідок чого зростатиме якість навчання'' [7]. 
Повернення соціогуманітарного знання в блок обов’язкових дисциплін дозволить створювати науково 
обґрунтовані моделі випускника ВНЗ, здійснювати необхідний аналіз потреб у висококваліфікованих 
кадрах, впроваджувати систему зворотного зв’язку ''вуз-роботодавець'', удосконалювати методи, засоби 
навчання, управління і самоврядування вузом. Вивчення філософських дисциплін не лише сприятиме 
розвитку і формуванню мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-
етичних цінностей у майбутніх фахівців, а й допоможе зрозуміти складні та суперечливі процеси 
суспільного розвитку. Своєрідним узагальненням вищезазначеного є висловлювання Л. Губерського про 
те, що ''без гуманітарного знання неможливе осмислення соціальної реальності і розробка стратегії 
поступу, оскільки саме воно найбільш адекватно моделює цілісну картину і динаміку світу, дозволяє 
вийти на метарівень аналізу соціальних проблем. Носіями такого знання мають стати всебічно 
підготовлені спеціалісти, які відчувають себе спадкоємцями світової і вітчизняної культури і адекватно 
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відповідають сучасним вимогам професійної та світоглядної компетенції'', яке ще раз підтверджує 
необхідність'' [8]. 

У якості висновків, на нашу думку, доречно вжити вислів Аристотеля про те, що ''мудрість – 
найточніша з наук''. А оскільки філософія – це ''любов до мудрості'', то вона є важливою і необхідною для 
вивчення. А завданнями викладача мають стати не лише доведення, що філософія – це не просто 
світогляд (знання про світ) і підстава для самовизначення людини, а й переконання та підтвердження, що 
саме філософські знання дозволять будувати мости довіри й толерантності, взаємоповаги й терпимості, а 
не стіни і фортеці в процесі діалогу з суспільством у складному сучасному глобалізованому світі. 
Допоможуть майбутнім фахівцям класичних, юридичних, економічних та інших спеціальностей не лише 
вирішувати смисложиттєві питання, а й сприятимуть їхньому кар’єрному зростанню.  

Таким чином, можемо зазначити що, у сучасних студентів, а відповідно й у майбутніх фахівців 
XXI століття не повинні домінувати технократичне мислення і захоплення новітніми інформаційними 
технологіями. Керівництву вузів та професорсько-викладацькому складу в процесі навчання та 
формування професійних вмінь і навичок необхідно звертати увагу на розвиток майстерності організації 
комунікативних процесів та взаємодії, налагодження відносин в колективі, з урахуванням індивідуальних 
особливостей працівників (їх внутрішнього світу). Оскільки випускник не тільки займатиметься 
професійною діяльністю, а й братиме участь у функціонуванні й відтворенні економічних, політичних та 
інших соціальних інститутів, а тому повинен бути підготовленим до врахування людського фактору та 
використання гуманістичних цінностей. Сприяти зазначеному спектру соціальної творчості й покликані 
соціогуманітарні науки. 
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Горохова Л. В. Философия и социально-гуманитарные дисциплины в современных вузах. 

В статье автором проанализирован вопрос места социально-гуманитарных дисциплин (в том числе 
философских) в учебных планах современных вузов. Выяснено, что социокультурная ситуация требует 
не только определения сущности и содержания современной философии, уточнение ее предмета как 

науки и учебной дисциплины, но и необходимость пересмотра мировоззренческих позиций 
преподавателей. Констатировано необходимость восстановления философии и ее отраслей не только в 

пределах вузовского образования, но и в украинском обществе в целом. 

Ключевые слова: философия, социально-гуманитарные науки, мировоззренческие позиции, 
реформирование образования, обязательные дисциплины, выборочный блок. 

Gorokhova L. V. Philosophy, Social Sciences and Humanities in Modern Universities. 

In the article the author analyses problem of the place of social and humanities studies (particularly 
Philosophic) in modern universities curricula. It is emphasized that not only facts of history but also events 

taking place in modern Ukraine prove actual character and importance of the problem in question as well as 
substantiate at least place which these courses should take in courses on the selection if it is impossible to 

include them into rank of compulsory ones. Law of Ukraine "On Higher Education" says that the aim of the 
university education is a personality development by means of patriotic, legal, environmental education, approve 
in participants' of educational process consciousness moral values, social activity, citizenship and responsibility. 
It was found out that social and cultural situation requires not only outlining the essence and content of modern 
philosophy, clarification of its subject but also necessity to revise teachers' outlook positions (which system of 

values should be offered to future economists, engineers, managers, doctors, teachers, lawyers). It is highlighted 
that according to modern tendencies of society development should guarantee an outlook aspect of humanitarian 

education, form basis of students' philosophical thinking and i.e. be a compound part of future professionals' 
training. 

The author emphasized that it is historical development itself that refutes opinions about irrelevance and 
outdated character of Philosophy. The necessity of restoration Philosophy and its branches as university courses 

is stated.  

Key words: philosophy, social and human sciences, outlook, educational reform, compulsory courses, courses 
on the selection. 
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ПОРЯДОК В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МЫШЛЕНИИ ЛЮДЕЙ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА 

Вопрос формирования эстетического вкуса через художественные представления о порядке 
рассматривается путем анализа самого понятия порядка, его формирования на художественно-
эстетическом и естественнонаучном уровнях. Если в древности космоцентристское мировоззрение 

формировало у древних людей представления о мире и себе в соответствии с гармонией и 
соразмерностью, системностью и структурированностью мира, Вселенной, то в последующие эпохи 
углубление самосознания, усложнение общественных отношений, развитие науки и техники привело к 
новому подходу к понятию порядка в эстетическом мышлении. На сегодняшний день представления о 
порядке в художественном мышлении исключительно разнообразны, хотя общая база, связанная с 

пространственно-временным измерением, сохраняет свою силу и актуальность. 

Ключевые слова: порядок, эстетический вкус, порядок в мире, порядок в сознании, порядок в 
художественном мышлении, формы искусства как выражение представлений о порядке. 

Актуальность проблемы. Порядок – пространственное расположение предметов, явлений, 
представлений, соответствующее определенной норме, принятой на обыденном или научном уровне 
сознания. В широком, философском смысле слова – это наличное явление или существование, т.е. 
проявление сущности. С точки зрения развития – определенный этап становления, перехода от хаоса к 
упорядоченности. Таким образом, это – статичный момент динамических процессов, устойчивое 
образование, основанное на определенных закономерностях. Понятие порядка широко используется в 
быту, в научной деятельности, в хозяйственных структурах и т.д., особенно важно понятие порядка в 
процессе построения системы гармонических взаимоотношений между человеком и Космосом. Переход 
от хаоса к порядку и есть процесс формирования эстетического вкуса в сознании человека, когда он 
видит преимущества системности вхождения в мировой порядок. Именно через системность осознается 
порядок, человек познает красоту своего совместного с бытием существования. 

Степень исследованности проблемы. Вопросы мифологического сознания древних людей 
привлекали внимание исследователей в связи с тем, что в эти периоды властвовал космоцентризм, когда 
величие и красота космоса заставляли людей верить в некий мировой порядок, составной частью 
которого они являются. Из российских исследователей А. И. Буров, В. П. Крутоус, П. С. Трофимов, 
В. П. Шестаков, из западноевропейских – Т. Адорно, Э. Берк, Д. Лукач, К. Штрац и многие другие 
рассматривали проблемы развития эстетической мысли под разным углом, в том числе затрагивая такую 
составляющую понятия прекрасного, как порядок. Вместе с тем, понятие порядка на сегодняшний день 
больше разработано представителями естественных наук и в какой-то мере – социальным управлением 
на уровне социального прогнозирования и моделирования. Вопросы формирования представлений о 
порядке в художественном мышлении людей как основы для становления художественного вкуса почти 
не рассматривались. 

Цели и задачи статьи. Исходя из важности рассматриваемой проблемы, с точки зрения роли 
представлений о порядке в формировании мировоззрения, в том числе эстетического, у людей, мы 
поставили перед собой цель рассмотреть процесс формирования понятия порядка в художественном 
самосознании, как в далеком историческом прошлом, так и в современный период. 

Методы и методология исследования. Для анализа нами были привлечены материалы по истории 
философии, эстетики, развития искусства, а также факты по развитию представлений о порядке в 
естественнонаучных отраслях науки. Были сделаны необходимые обобщения.  

Основное содержание. Впервые осознавший свое существование человек начал с того, что увидел 
порядок в своем ближайшем окружении, а именно понял, что сам он является частицей природы, причем 
неразрывно связанной с ней. Социализация, развития общественной жизни нарушили гармонию с 
природой, т.е. имеющийся порядок, что сегодня проявляется в экологическом кризисе, который, по-
видимому, будет только углубляться. 

Проблема порядка в мифологических представлениях, как древних, так и современных, достаточно 
актуальна. Порядок здесь обязательно предполагал развитие, становление. Процесс развития шел от 
хаоса к порядку, а не наоборот. Чем это можно объяснить? Только статичностью, необъятностью 
окружающего мира, который был для древних людей объектом страха и поклонения. С другой стороны, 
есть и психологическое объяснение: легче жить и приспособляться к статичному миру, чем бороться с 
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преградами и добиваться каких-либо изменений. Порядок – это то, что достигнуто, победа, уверенность в 
себе, удовольствие, хорошее самочувствие. Но и как все в мире, противоположная сторона порядка – 
деградация, смерть, косность, постепенное затухание, отставание. В художественной литературе 
писатели особенно хорошо ''схватывают'' моменты порядка, как одной, так и другой стороны, понимают, 
что в обществе, как и вообще в природе, время от времени все нуждается в переменах. 

Это хорошо понимали и наши предки, когда создавали картину мироздания на основе причинно-
следственных связей, им доступных, или создавали такую систему верований, которая должна была 
обеспечить мир и стабильность, как в душе, так и в окружающей среде. До сих пор есть сфера, где 
особенно сильно прижились верования, обряды, и обычаи – это быт и семья, почему и считаются они 
прибежищем ''номер один'' для каждого человека, где можно всегда уединиться и отдохнуть телом и 
душой, восстановить свои силы. ''Порядок'' во взаимоотношениях между человеком и мирозданием до 
сих пор обеспечивает религия, снабжая душевное ''пространство'' необходимыми элементами 
устойчивости и уверенности через веру в святое. 

Сила мифологии – как раз в возможности создавать впечатление порядка, осознанности и отсюда – 
уверенности в себе, что хорошо понимают современные политики, создающие мифы для воздействия на 
массовое сознание. Мифы – посредники между человеком и миром, это переложение порядка в 
мироздании на язык восприятия и мышления. Конечно, это множество других способов восприятия 
порядка в мире – интуитивный, рациональный, созерцательный. Мифология, сочетая в себе все 
указанные подходы, проявляется и в наивной вере, в которой обобщаются имеющиеся представления о 
мире. Следует отметить, что в сказках и мифах народов наблюдается разный уровень обобщения, т.е. 
степени участия человека в процессах мироздания. Степень включенности здесь определяется уровнем 
антропоморфности представлений о мире. Чем выше этот уровень, тем более на первый план выступает 
человеческая личность или его отдельные качества как активный творец мирового порядка. Это можно 
наблюдать как в восточном, так и западном мировоззрении. Антропоморфизм сильно проявляется в 
образах мифических существ, создавших фактическим современное мироздание (Пань-гу, Пуруша и др.). 
Эти существа дали начало мировому порядку. Как бы они не были чудовищны, вместе с этим они носили 
огромное множество человеческих качеств. 

Свое единство с миром и место в мироздании древние люди осознавали настолько буквально, что 
каждый жизненный момент они связывали с тем или иным качеством мира. Без этого они и не 
представляли свою жизнь. Именно с порядком в мире связаны многочисленные верования, до сих пор 
живущие среди людей и объяснить которые порой очень трудно, настолько они древние. Что интересно, 
эти верования имеют место в любой точке мира. Так, обычай не называть своего имени или иметь два 
имени, из которых одно предназначено для отвлечения внимания, в том числе духов, чертей, о котором 
писал в своем бестселлере ''Золотая ветвь'' Дж. Дж. Фрезер, до сих пор распространен у многих народов, 
в том числе азербайджанцев [1: 282–283]. Ребенка обязательно называют уменьшительно-ласкательным, 
иногда даже иносказательным именем (например, на юге Азербайджане, в Ленкорано-Астаринской 
местности, женщин называют именами плодов, деревьев и т.д. ''Пюста'' (фисташка), ''Бадам'' (миндаль) и 
др.). 

Раз и навсегда установленный мировой порядок следует беречь, т.е. сохранять от различных 
разрушительных процессов, а целостность можно обеспечить и в том числе через борьбу с 
противоположными силами. 

Можно сказать, что мифологический период в жизни общества был довольно большим, и главное его 
предназначение было сохранение единства человека и природы. Циклы смерти и возрождения природы 
как неразрывные части общей гармонии и порядка, нашли свое отражение не только в древних 
мифологических верованиях, но и сформировавшихся впоследствии мировых религиях. Общий ход, 
размеренность развития, вечность законов природы навсегда запечатлелись в сознании древних людей в 
виде мифов, верований, обычаев и традиций, причем даже в условиях локального развития цивилизаций 
подобные представления кочевали от одного материка к другому. Так, многие мифы и мистерии 
народностей майя, ацтеков и инков аналогичны мифами и мистериям ближнего Востока, что 
основательно показано в работах З. Ситчина [2]. 

Осознание мирового порядка на разных уровнях (в космосе, на Земле, в человеческом обществе, в 
собственной душе) – неотъемлемое качество человеческой личности. Осознанное восприятие 
окружающих явлений завершается стремлением определить здесь свое место (не только личное, но и 
место семьи, социальной группы, этноса и т.д.). Отсюда – извечное стремление, хотя и бесплодное, к 
познанию смысла жизни, проблем жизни и смерти, которое связано с желанием упорядочить свои 
представления об окружающем мире в целом. С желанием порядка связаны догматический подход в 
исследовании и оценке общественных явлений, который никогда не срабатывает: порядок всегда связан с 
хаосом, цикл их смен извечен. 

Следует учесть, что понятие порядка в эстетическом смысле отличается от любого другого понятия 
тем, что здесь есть аксиологическая сторона отношения. Поскольку в эстетике одно из основных понятий 
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– понятие прекрасного, то порядок входит составной частью в это понятие. Хотя в целом, сущность 
порядка и не может не выражаться в прекрасном, естественнонаучное представление о порядке 
соотносится с такими величинами, как хаос, система, структура, строение, развитие, эволюция, 
целостность и ряд других понятий. Порядок лежит в основе причинно-следственных отношений, 
который обеспечивает мировую гармонию и систематическое, последовательное развитие.  

Так, к сегодняшнему дню относительно подробно изучены соотношение порядка и хаоса в природе, в 
частности, на уровне физических и химических процессов. Имеются многочисленные законы и 
принципы взаимодействия процессов порядка и хаоса, осмысленные и выдвинутые на протяжении 
последних столетий. Процесс физического и химического размещения вещества и энергии с точки 
зрения формирования порядка исследован, также изучаются вопросы порядка как проявления гармонии 
и красоты в эстетическом смысле, в человеческом сознании. Здесь важно помнить, что восприятие 
человеком порядка связано, прежде всего, с тем, что сам мир предстает перед нами в виде отдельного, 
или единичного, особенного и всеобщего. Соотношение этих понятий известно как один из принципов 
диалектики. В рамках этих представлений можно говорить об ограниченности в пространстве и времени. 
Поскольку это ограничение дано человеку через его мышление и эмоциональный мир, то формируется 
также и оценочное отношение к данным понятиям. Мир бесконечен и многообразен, и понятия 
единичного и особенного, а также всеобщего помогают человеку структурировать его, в том числе и с 
позиции порядка. Если порядок, пусть даже приблизительно соответствующий представлению о нем, 
удовлетворяет эстетическому вкусу и потребностям людей, то человек получает эстетическое 
удовлетворение и наслаждение.  

Следовательно, порядок – это определенный настрой, на уровне которого воспринимается 
реальность. Если соответствие между этими двумя сторонами есть, то эта реальность воспринимается 
как порядок, от которого человек получает определенное удовлетворение. Это мы видим в восприятии 
человеком цвета, запаха, движения, расположения предметов в пространстве, в ощущениях. Все сферы 
искусства имеют свой четкий идеал красоты, в котором принята определенная структурированность, или 
упорядоченность, причем своя, непохожая на другие структуры. Отсюда и неповторимость творчества 
отдельных художников, творцов искусства, неповторимость отдельных периодов в искусстве и духовной 
жизни, сгруппированных по принципам этой упорядоченности или структурированности, имеющей 
определенный замкнутый характер. 

Почему именно порядок стал одним из ведущих компонентов понятия прекрасного, лежащего в 
основе представлений эстетической науки? Человек, воспринимающий мир в четырехмерном измерении, 
видит его, благодаря трехмерности пространства, в определенной симметрии и системности. Благодаря 
этому и складывается его представление о том, как ''должно быть'', т.е. о порядке.  

Т. Адорно прямо заявил о том, что ''эстетический вердикт, вынесенный безобразному, опирается на 
верифицируемую социально-психологическую склонность людей приравнивать со всем основанием 
безобразное к выражению страдания и предавать его поруганию, перенося на него свое отношение к 
страданию. Это не что иное, как ''навязчивая идея'', она обозначает им все, что противится 
формированию идеала, рассматривая все враждебное искусству как его движущую силу, которая 
расширяет понятие искусства, выводя его за рамки идеала [3: 71]. Следует согласиться с автором о том, 
что в эстетике идеал прекрасного, т.е. каким-то образом достигнутого идеала искусства, соотносится с 
понятием безобразного. Эти два понятия могут в одинаковой степени использовать порядок, достичь его 
в каких-либо проявлениях, однако в одном случае может быть достигнут эффект прекрасного, а в другом 
– безобразного.  

Как справедливо отмечают исследователи, развитие новой научной картины мира, произошедшее на 
основе новейших открытий в сфере естественнонаучных открытий, ''привело к пересмотру или 
значительной корректировке многих положений классической эстетики. Сегодня в ее категориальное 
поле включают не только традиционные категории и понятия, но и многие оппозиционные им (или даже 
антиэстетические с точки зрения классической эстетики) явления и категории – абсурдное, заумное, 
жестокость, шок, насилие, садизм, мазохизм, деструктивность, энтропия, хаос, телесность, 
вещность, лабиринт, энвайронмент, ландшафт, стратегия, фристайл и т.п. Новым смыслом стали 
наполняться понятия эстетического наслаждения, иронизма, композиции'' [4].  

В этом смысле наглядно видно, как пара категорий прекрасного и безобразного соотносится друг с 
другом. Т.е. понятие порядка не может однозначно быть отнесено только к понятию прекрасного, и, 
наоборот, не имеющее упорядоченности эстетическое явление (к примеру, архитектура Гауди), может 
носить в себе сущность прекрасного, поскольку дает возможность человеку удовлетворить свой 
эстетический вкус. Отсюда, другая проблема, требующая своего решения – это процесс формирования 
эстетического вкуса, который может дать человеку эстетическое наслаждение. Но характер его 
воспитания может привести к тому, что порой вещи, воспринимаемые всем обществом, как 
антиэстетические, дает некоторым людям истинно эстетическое наслаждение. Данное понимание носит 
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преходящий характер и связано с историческими этапами развития, как самого общества, так и его 
эстетического сознания.  

Следовательно, относительный характер носит содержание и порядка тоже, но в эстетическом 
смысле. Во всех других пониманиях, связанных с разными сферами наук, говорит об относительности 
содержания слова порядок можно лишь с точки зрения смены научной картины мира. Поэтапно 
отношение к порядку, как основе мироздания, можно проследить на примере истории философии и 
истории эстетики. В частности, в философии древней Греции, а также у отдельных представителей 
других региональных философских школ, сформировались представления об окружающем мире, 
основанные на сопричастности их к природе, составлении с ней единого целого. Данный комплекс 
представлений называется космоцентризмом, известным, как одно из направлений философского 
подхода к оценке окружающей действительности. Здесь эстетическое содержание порядка неотделимо от 
содержания этого термина в природе. Потому в древнегреческой философии идеал прекрасного 
содержал в себе гармонию природы, понятие ''золотого сечения'', которое искалось и в параметрах 
человеческого тела, и в гармонии светил, и в архитектуре, и т.д.  

В последующие века и эпохи развитие эстетического идеала и эстетического сознания показывает, 
что эти категории находятся под непосредственным влиянием развития науки и ремесел, формирования 
общественной идеологии и образовательных процессов. Отсюда можно прийти к выводу, что 
эстетические представления о порядке связаны с формой эстетического самовыражения. Оно различно, к 
примеру, в музыке, живописи, архитектуре, литературе, скульптуре и т.д. Так, в европейской поэзии 
начала ХХ столетия царило декадентство и имажинизм, шел отход от строгих классических форм и 
канонов. Собственно говоря, подобные ''переходы'' можно проследить в любой сфере искусства. К 
примеру, поиск ''золотого сечения'' в изображении человеческой фигуры и скульптур и живописи 
древней Греции на протяжении веков постоянно менялся, и мы это можем проследить в творчестве 
многих художников и скульпторов последующих периодов.  

История искусства показывает, как менялось представление о порядке в каждом из жанров и 
направлений искусства. Так, менялись объект и композиция, перспектива и ракурс, свет и тень, 
материалы и техника, цвет, в живописи же менялись мазки и перспектива. Все это обусловливало 
отношение к представлениям о структуре, вернее, структурированности, упорядоченности каким-то 
образом изображаемого, т.е. воссоздаваемого по каким-то жизненным представлениям. Перенос 
представлений о действительности на полотно или на камень носил всегда символический характер, и 
здесь творческое воображение, на основе существующих стереотипов прекрасного, могло сработать в 
любом направлении. Не случайно искусство различается, и иногда кардинально, по регионам, периодам, 
направлениям. Здесь проблема формы прямо связана с понятием порядка и отношением к нему. 
Особенное разнообразие в изобразительном искусстве и архитектуре наблюдается, начиная со второй 
половины ХIХ столетия. Романтизм и реализм идут рядом, но при этом зарождаются и развиваются 
импрессионизм и постимпрессионизм, символизм, кубизм, дадаизм, сюрреализм, футуризм, орфизм и 
т.д. Дальше сформировались такие направления, как дадаизм, сюрреализм, авангардизм, после Второй 
мировой войны зародились поп-арт, минимализм, суперреализм, граффити и множество других мелких 
школ и направлений. 

Все это говорит о тесной связи между творчеством представителей искусства и теми жизненными 
ценностями, которыми они руководствуются при представлении художественной картины мира. 
Характер их суждений зависит также от материалов и техники, уровня развития информационных 
технологий, общих мировоззренческих позиций. Отношение к миру определяет их представления о 
порядке и структурированности отношений в этом мире. Отметим также богатейшие возможности 
литературного творчества, с точки зрения использования возможности упорядочивать языковые 
единицы, структурировать их. В разных языках гибкость языка, словарный состав различен и это дает 
возможность для самого разнообразного использования структурирования текста, его формального 
выражения в виде упорядоченных различных систем. Богатой является поэтическая система восточной 
литературы, японская поэзия, с точки зрения поиска новых структур поэтического выражения. Со 
временем взаимовлияние стилей, школ и направлений объединило некоторые творческие школы. Тем не 
менее, различия все еще остаются. 

Выводы. Таким образом, представления о порядке на уровне эстетического, художественного 
мышления отличаются от естественнонаучных представлений, в том числе и связанных с научной 
картиной мира. Здесь закономерным образом порядок сменяется хаосом, в котором заложена уже сама 
возможность формирования следующего порядка. В эстетических представлениях, в том числе у людей с 
профессиональными художественно-творческими навыками понятие порядка, процесс формирования его 
на уровне различных художественных форм иной. Здесь учитываются физические пространственно-
временные рамки, однако, сама возможность знаковой оценки внешнего мира или его отдельного 
фрагмента другая. Виртуально можно создать любую структурированную модель художественного 
уровня, однако порядок здесь будет иметь индивидуальное выражение. От периода к периоду 
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представления о порядке и хаосе постоянно меняются, что отражается на художественных вкусах и 
предпочтениях людей. 
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Зейналова Г. К. Порядок в художньому мисленні людей як прояв естетичного смаку. 

Питання формування естетичного смаку через художні уявлення про порядок розглядається шляхом 
аналізу самого поняття порядку, його формування на художньо-естетичному та природничому рівнях. 

Якщо в давнину космоцентричний світогляд формувало у древніх людей уявлення про світ і себе у 
відповідності з гармонією і відповідністю, системністю і структурованістю світу, Всесвіту, то в 

наступні епохи поглиблення самосвідомості, ускладнення суспільних відносин, розвиток науки і техніки 
призвів до нового підходу до поняття порядку в естетичному мисленні. На сьогоднішній день уявлення 
про порядок в художньому мисленні виключно різноманітні, хоча загальна база, пов'язана з просторово-

тимчасовим виміром, зберігає свою силу і актуальність. 

Ключові слова: порядок, естетичний смак, порядок в світі, порядок в свідомості, порядок в художньому 
мисленні, форми мистецтва як вираз уявлень про порядок. 
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Zeynalova G. K. Order in People's Artistic Thinking as a Display of Aesthetic Taste. 

The issue of aesthetic taste formation through the artistic representation of the order is reviewed via analysis of 
the concepts of order itself, its formation on artistic-aesthetical and natural levels. If in ancient times 

cosmocentric world outlook formed ancient people's ideas about the world and themselves in accordance with 
the harmony and proportionality, the system and structured principle of the world, the following eras were 
characterized by new approach to the idea of order in aesthetic thinking via deepening of self-conscience, 

complexity of social relationships and development of science and technology. Today the idea of order in artistic 
thinking is very diverse, although the common base connected with the space and time dimension, remains valid 

and relevant. 
The order is a spatial arrangement of objects, phenomena, or representations corresponding to a certain norm 
adopted by the common or scientific level of consciousness. In the broad philosophical sense of the word – it is 

the actual existence of the phenomenon, i.e., manifestation of the essence. From the point of view of 
development, it is a definite stage of formation, the transition from chaos to order. Thus, it is a static moment of 
dynamic processes, sustainable entity based on certain consistent patterns. The concept of order is widely used 
in everyday life, science, economic structures, etc. Here, the order is naturally replaced by chaos, in which the 

very possibility of the formation of the next order has been laid. Depending on various eras, the concepts of 
order and chaos have been constantly changing, which is reflected in artistic tastes and preferences of people.  

Key words: the order, aesthetic taste, the order in the world, the order in the minds, the order in artistic 
thinking, forms of art as an expression of the concept of order. 
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СИНЕРГЕТИКА ЯК МЕТОД СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО ПІЗНАННЯ 

У статті розглядаються особливості застосування синергетики у соціально-філософському дискурсі, 
наводяться аргументи щодо можливості та адекватності такого використання, а також 

осмислюється проблема універсальності синергетичного підходу. Розкриваються ідеї універсального 
еволюціонізму, системності, ноосфери та ідея різних рівнів руху матерії як філософсько-

методологічного підґрунтя синергетичого підходу у соціальній філософії. 

Ключові слова: синергетика, теорія самоорганізації, суспільство, метод, соціальна філософія. 

Постановка проблеми. Соціум – надзвичайно складне утворення, складніше, ніж техніка чи окремі 
об'єкти природничих наук. У сучасному суспільстві існують проблеми, які носять глобальний характер і 
для їх осмислення недостатньо вузькоспеціалізованого погляду. Виникає необхідність в 
міждисциплінарному підході до дослідження міждисциплінарних проблем в складних системах, зокрема 
таких, як соціум. Це породжує низку проблем. По-перше, необхідна міждисциплінарна методологія, 
здатна на філософському рівні узагальнення охопити, "побачити" проблеми суспільства, насамперед 
людиновимірні, в усьому їх різноманітті й комплексності. По-друге, потрібні фахівці, які володіють 
достатніми інтелектуальними можливостями і здатні коректно застосувати міждисциплінарну 
методологію. По-третє, виникає проблема розуміння фахівцями різних дисциплін єдиної наукової 
метамови.  

У другій половині ХХ століття на перетині фізики і хімії виникла синергетика (теорія 
самоорганізації), яка претендує на роль "стикувального модуля" для встановлення міждисциплінарного 
діалогу, вироблення єдиної метамови і на універсальний філософсько-методологічний підхід. 
Традиційність наукового мислення ставить під сумнів новаторські претензії синергетики як методу 
природничих наук на нову загальнонаукову парадигму та її застосування в соціально-гуманітарній сфері. 
Виникає проблема адекватності методу (синергетичного підходу) й об'єкту (соціуму). Ситуація 
ускладнюється незавершеністю синергетики як цілісної теорії і ажіотажем на її застосування серед 
гуманітаріїв. Існує також ризик вульгарного редукціонізму, тобто спроби пояснити все розмаїття явищ та 
процесів одним законом, формулою чи теорією.  

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. Піонерами в області використання теорії 
самоорганізації, як методу пізнання й опису соціальних процесів, були "батьки" синергетики 
І. Пригожин, І. Стенгерс, Г. Хакен та їх послідовники Н. Луман, Е. Янч та інші. 

В Україні синергетична парадигма в гуманітарній сфері знайшла своє відображення у наукових 
дослідженнях таких вчених, як М. Бойченко, Д. Груба, І. Добронравова, І. Донникова, С. Лукашевич та 
інші. 

Досить активно проблема застосування теорії самоорганізації як методу соціокультурного дискурсу 
досліджувалася російськими та російськомовними вченими. Зокрема, цією проблемою займалися 
А. Болдачов, В. Бранський, В. Буданов, В. Капустін, Є. Князєва, С. Курдюмов, М. Моїсеєв, А. Назаретян, 
В. Стьопін, В. Тузов, якими самоорганізація розроблялася як чітка, формалізована методологія на базі 
математики в моделюванні соціальних процесів. Виникає й термін "соціосинергетика". 

Разом з тим, недостатньо дослідженими є багато питань, зокрема: 
1. Не проаналізовано можливості застосування синергетики як методу в соціально-гуманітарних 

науках.  
2. Не визначено рівень універсальності синергетичних висновків і, як наслідок, не встановлено 

можливості та обмеження використання їх у соціально-гуманітарному пізнанні; не встановлено 
достатньо чітко зв'язок синергетики з філософією.  

3. Не сформульовані філософсько-методологічні підстави, що забезпечують синергетиці виконання 
її методологічної функції у соціально-філософському пізнанні. 

4. Не розкрито методологічну роль та не обґрунтовано необхідність застосування синергетики у 
соціально-філософському пізнанні, незважаючи на те, що вона використовується найрізноманітнішими 
соціально-гуманітарними напрямками: економікою, соціологією, правом, педагогікою, культурологією, 
історією, у сфері державного управління та ін.  

Відтак метою статті є дослідити проблему адекватності методу синергетики та об’єкту пізнання 
(соціуму), визначити проблему універсальності синергетичної теорії самоорганізації, обґрунтувати 
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можливості (теоретичні та практичні) і межі застосування синергетики як методу соціально-
філософського пізнання.  

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на широке поширення синергетичних підходів в соціо-
гуманітарному пізнанні, існує й критика можливості такого використання. Критика пов'язана насамперед 
із природничо-науковим "походженням" синергетичних методів, які викладаються на математичній мові, 
що не може застосовуватись для цілісного опису суспільства. Як зазначає російський вчений В. Тузов, 
"...незнання денотату терміну "метод" змушує описувати методи мовою, характерною для конкретних 
галузей процесу пізнання. Хоча такий опис має утилітарне значення, воно не дозволяє методологам 
вийти за межі конкретних наукових знань. На цю проблему вказують багато синергетиків, які володіють 
мовою математики, на якій синергетика як наука і викладається. Вихід уявлень синергетики в 
гуманітарну сферу призводить, на думку низки авторів, до неточного, а іноді й спотвореного її 
тлумачення" [1: 9]. Існує також претензія теорії самоорганізації на нову наукову парадигму як 
всеохоплюючого універсального методу, що сприяє міждисциплінарному діалогу. 

Застосування самоорганізації до суспільства не враховує особливостей предмету вивчення, які 
полягають в його надзвичайній складності в порівнянні з природою, адже не враховується наявність в 
людини структур свідомості і несвідомого, які забезпечують здатність до прийняття рішень, що 
безпосередньо впливає на створення соціальної реальності. Тим більше, що при описі суспільства суб'єкт 
пізнання звернений сам на себе: людина досліджує людину, її спосіб спільного буття, вираженого в 
понятті суспільства. Саме на цій підставі синергетичний метод як один із варіантів системного підходу, 
на думку критиків, може виконувати лише допоміжну функцію, але ніяк не претендувати на роль 
загальнонаукової картини світу. 

Відтак, ми стикаємося з проблемою, по-перше, коректного перекладу математичної мови на 
соціогуманітарну; по-друге, обґрунтування адекватності перенесення методу природничих наук на 
суспільство як сукупність індивідів з їх цінностями, мотивами, цілями. Виникає небезпека вульгарного 
редукціонізму, тобто спроби звести все різноманіття органічного і психічного життя "до законів фізики 
елементарних частинок лише на тій підставі, що з них все складається" [2: 51]. Ситуація 
характеризується незавершеністю самоорганізації як цілісної теорії: "…всі ідеї, погляди, розробки, 
підходи, методи навіть приблизно не зведено в систему, залишаються ще неосмисленими багато нових 
фактів. Справа особливо ускладнюється тим, що дослідження ведуться різними конкуруючими школами, 
кожна з яких відображає не тільки свій погляд на конкретні проблеми, але часом і свою 
натурфілософську "віру", не говорячи вже про термінологію. Крім того, фахівці самих різних профілів 
будують нову теорію, спираючись на різні області традиційної науки, тобто синергетика сьогодні сама 
дуже схожа на Вавилонську вежу... " [1: 9]. 

Вивчаючи історію людської думки, ми можемо спостерігати прагнення пояснити все розмаїття світу 
однією наукою, однією теорією, звести всю пізнану й непізнану суть до однієї формули. Вважається, що 
після епохи вчених-енциклопедистів, гігантів думки, які мали цілісне уявлення про зв'язок природних і 
соціальних наук, спроби редукціонізму почастішали в силу відсутності цілісного бачення. Так, "…кілька 
століть назад успіхи класичної механіки порушили розмови про детермінізм і можливості розрахувати 
все. Теорія Дарвіна змусила всюди бачити дію принципу відбору. Теорія відносності викликала 
міркування на тему відносності будь-яких соціальних уявлень. Квантова механіка ініціювала суперечки 
про дуалізм суспільних процесів, кібернетика – про інформаційну природу соціальних взаємодій" [3: 45]. 
Не виключенням стала і нова парадигма науки – синергетика, суперечки про статус якої не вщухають 
протягом більш ніж півстоліття її існування. 

Станом на сьогодні ведеться дискусія про легітимність синергетики в її застосуванні при розгляді 
людини і суспільства. На думку академіка В. Буданова, синергетика може розглядатися філософією в 
контексті картини світу. При цьому відсутність суворого формалізму дозволяє говорити про 
синергетику, за визначенням В. Буданова, як про метафору, придатну на перших етапах моделювання. 
Він розглядає синергетику в трьох іпостасях: як науку, як методологію і як загальнонаукову картину 
світу, з різним рівнем формалізації [2: 19]. Її можна представити одночасно і як об'єкт (зміст), і як метод. 

Як об'єкт пізнання синергетика – це, перш за все, процес самоорганізації (виникнення упорядкованих 
структур) в об'єктах різної природи. Залежно від природи досліджуваного об'єкта, самоорганізація 
визначається як фізичний, хімічний, біологічний, соціальний процес. Однак, "в міждисциплінарних 
дослідженнях наука, як правило, стикається з такими складними системними об'єктами, які в окремих 
дисциплінах часто вивчаються лише фрагментарно, тому ефекти їх системності можуть бути взагалі не 
виявлені при вузькодисциплінарному підході, а лише при синтезі фундаментальних і прикладних завдань 
у проблемно-орієнтованому пошуку" [4: 628]. Це, власне, і є теорія самоорганізації, закономірності якої 
досліджуються та описуються за допомогою математичного апарату в межах окремих природничих 
дисциплін.  

Сформульовані синергетикою закономірності дозволили припустити наявність самоорганізаційних 
процесів в об’єктах найрізноманітнішої природи. В свою чергу, це дало можливість стверджувати про 
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"вихід" синергетики за межі конкретних наук у сферу метафізики. Філософський рівень узагальнення 
синергетичних висновків дозволяє говорити про методологічну функцію цих висновків щодо конкретних 
наук, в т. ч. і соціально-гуманітарних.  

Розбіжності серед дослідників виникають через злиття або нечіткість розмежування синергетики як 
об'єкта і методу. З одного боку, мають рацію апологети соціосинергетики, стверджуючи про існування і 
можливості спостереження самоорганізаційних процесів у суспільстві; з другого, праві й скептики, які 
заперечують адекватність перенесення математичних моделей і самої мови їх опису з об'єктів "неживої 
природи" на людину, культуру і суспільство. Тому слід чітко розрізняти синергетику як об’єкт, де цілком 
доцільне використання математичних засобів опису, і як метод пізнання, який у своїх висновках є більш 
широким, ніж ті науки, де традиційно застосовувалась математика і де вона вже "не працює".  

Синергетика як об’єкт і як метод розглядається в контексті одного із видів людської діяльності –
 пізнання. Але, говорячи про процеси самоорганізації на рівні суспільства, слід виокремити ще один 
аспект: предмет синергетики (самоорганізація) як вид соціальної діяльності. Саме в цьому контексті, на 
наш погляд, найбільш продуктивно говорити про самоорганізацію суспільства. Оскільки людська 
діяльність передбачає результат, який визначається наявністю мети та алгоритму її досягнення, теорія 
самоорганізації виявляє потенціал до обґрунтування цього алгоритму і побудови моделі досягнення 
мети. Тобто, тут вона виступає як безпосередня теорія людської діяльності і як її вид одночасно. Це, в 
свою чергу, підвищує рівень результативності в соціально-економічній практиці, створює передумови 
для економічного ефекту людської діяльності. Постаючи альтернативою методу проб і помилок, теорія 
самоорганізації підвищує шанс на успішне досягнення мети завдяки її теоретичному обґрунтуванню, 
знанню механізму її досягнення. Людина включається в соціальний процес, перетворюючись зі 
спостерігача на учасника, що відповідає постнеокласичній науковій парадигмі (про це нижче). Через 
більш широку категорію діяльності (а не пізнання) теорія соціальної самоорганізації зближується з 
такими прикладними напрямками, як теорія організації, кібернетика, менеджмент, теорія систем та ін. 
Самоорганізація виступає тут не тільки як "метафора" або спроба редукувати розмаїття внутрішнього 
світу людини до математичного формалізму (абсолютизація кількісних методів), а й як якісний метод, 
придатний для соціально-філософського пізнання і практики. 

Соціальна філософія як теоретичний базис соціальної діяльності покликана найбільш широко і 
цілісно пояснити особливості та механізм процесу самоорганізації соціуму, описати його як якісний 
метод соціально-філософського пізнання і соціальної практики. 

Оскільки, "основний зміст методів науки утворюють, перш за все, наукові теорії, перевірені 
практикою: будь-яка така теорія є функцією методу при побудові інших теорій в даній або навіть в інших 
областях знання" [1: 8], то саме крізь призму соціальної філософії слід розглядати методологічний 
потенціал теорії самоорганізації в застосуванні до суспільства. 

Ґенеза синергетичних ідей свідчить про первинну неоднорідність і міждисциплінарність синергетики, 
її зв'язки з багатьма математичними, фізичними, хімічними теоріями. Своїм виникненням синергетика 
зобов'язана саме природничим наукам. Наступним кроком у становленні синергетики стало розширення 
її "сфери впливу" на живі системи – біологію. Дослідниками висловлювалися припущення про високий 
рівень узагальнення теорії самоорганізації, її інтегративну функцію в загальній системі наук. Стрімкий 
розвиток нового наукового напрямку призвів до спроб уточнити і скорегувати наукову картину світу. 
Щоб уникнути вульгарного редукціонізму на цьому етапі стало необхідністю звернення до філософсько-
методологічних ідей, які обґрунтовують коректність діалогу наук про живі й неживі системи, а також 
наук про природу, людину і суспільство. 

Для теорії самоорганізації таким підходом стала ідея універсальної еволюції природи, людини і 
суспільства. Сутність універсального еволюціонізму виражається в тому, що "всі еволюційні процеси, які 
відбуваються в світі, починаючи з виникнення Всесвіту, утворення речовини, зірок й галактик і до 
соціокультурної динаміки, є єдиним цілісним процесом самоорганізації і саморозвитку в онтологічному 
просторі" [5: 2]. Відповідно до цієї ідеї, процес еволюції відбувається за одними і тими ж законами, 
спільним як для об'єктів самої різної природи ("нежива" і "жива" природа, людина і її мислення, цінності, 
мотиви), так і для об'єктів різного масштабу (від мікросвіту атомів і молекул до макросвіту – 
суспільства). В. Стьопін підносить ідею універсальної еволюції в категорію основи наукової картини 
світу: "Концепція універсального еволюціонізму базується на певній сукупності знань, отриманих в 
межах конкретних наукових дисциплін, і в той же час містить низку філософсько-світоглядних 
установок. Вона відноситься до того рівня знання, який прийнято позначати поняттям "наукова картина 
світу"" [4: 643]. 

Проблемою, з якою зіткнулися при становленні теорії універсальної еволюції, стало протиріччя двох 
фундаментальних принципів – другого закону термодинаміки і теорії еволюції біологічних видів. 

Біологія, як слабо формалізована наука, не претендуючи на універсальність своїх висновків, 
запропонувала принцип еволюції – розвитку і поступового ускладнення живих організмів. Класична 
фізика розглядала свої об'єкти вивчення як ідеалізовані, замкнуті, такі, що не розвиваються, перебувають 

50 



Філософські науки. Випуск 1 (83). 

у стані рівноваги і поза часом. Розвиток термодинаміки і формулювання другого закону термодинаміки 
розширили уявлення класичної фізики. Тепер фізичні об'єкти стали розглядатися як такі, що прагнуть до 
зростання ентропії і в кінцевому підсумку "теплової смерті" Всесвіту, що суперечило еволюційному 
принципу в біології. Протиріччя в розвитку живих і неживих об'єктів вирішив І. Пригожин, 
спостерігаючи особливі стани термодинамічних систем – нерівноважні стани, що призводять до 
виникнення так званих дисипативних структур в результаті якісних змін в організації об'єкта. Таким 
чином, в атемпоральну фізику було привнесено темпоральну еволюційну ідею, яка дозволила розглядати 
живі й неживі об'єкти як об'єкти єдиної природи, говорити про "генетичний зв'язок між живим і 
неживим" [4: 655], але які перебувають на різному рівні організації. Це дозволило пояснити походження 
живої матерії з неживої, що стало поштовхом до розвитку не тільки біології і фізики, а й філософії, 
вперше за довгий час побудованої на емпіричній основі, а не метафізичній. 

З теорією універсальної еволюції тісно пов'язана концепція біо- та ноосфери. Уже в 20-х роках ХХ 
століття у біології почав формуватися новий напрямок еволюційного вчення, яке було пов'язане з ім'ям 
В. Вернадського і котре називають вченням про еволюцію біосфери і ноосфери. Його, без сумніву, слід 
розглядати як один із суттєвих чинників природничо-наукового обґрунтування ідеї універсального 
еволюціонізму [4: 656]. Біосфера розуміється як самовідтворювана і самопідтримувана система, що 
перебуває в стані не просто рівноваги, а "динамічної рівноваги", тому здатна розвиватися. Такі 
характеристики біосфери свідчать про високий рівень її організації. Розглядаючи роль антропогенних 
факторів, В. Вернадський констатував "зростаючу могутність людини, в результаті чого її діяльність 
призводить до зміни структури біосфери. <...> Еволюційний процес живих речовин, що охопив біосферу, 
позначається і на її застиглих природних тілах й отримує особливе геологічне значення завдяки тому, що 
створив нову геологічну – наукову думку соціального людства" [4: 657]. Людський розум при цьому 
відіграє роль нового рівня еволюції живих організмів і є тим фактором, який сприяє якісній 
трансформації біосфери в ноосферу. Біосфера розуміється як планетарне явище в загальній космічній 
еволюції. Людина і цивілізація постають домінуючою силою і невід'ємною складовою біосфери, що 
впливає на її стан і розвиток.  

Крім того, як зазначає В. Стьопін, створення теорії універсального еволюціонізму було б неможливим 
без розвитку теорії систем і системного аналізу: "Універсальний еволюціонізм якраз і є поєднанням ідеї 
еволюції з ідеями системного підходу. В цьому відношенні універсальний еволюціонізм не тільки 
поширює розвиток на всі сфери буття (встановлюючи універсальний зв'язок між неживою, живою і 
соціальною матерією), а й долає обмеженість феноменологічного опису розвитку, пов'язуючи такий опис 
з ідеями і методами системного аналізу" [4: 645]. Ключовим тут є поняття "система", яким оперують такі 
науки як кібернетика, теорія динамічних систем, теорія організації та ін. "Предмет синергетики – це 
системи, що розвиваються, а це майже "все"..." [2: 18]. Класифікація політичних, релігійних, 
економічних, екологічних, соціальних систем як дисипативних структур, відкритих, тобто таких, що 
розвиваються, перебувають поза станом рівноваги, надало можливість застосовувати закономірності 
самоорганізації при описі таких систем. 

Крізь призму цього поняття можна розглядати й соціум у всій його повноті, з огляду на всі 
функціональні та архітектурні зв'язки між його елементами, аналізувати з різних сторін. Основна 
характеристика застосування поняття "система" щодо суспільства – універсальність, інваріантність. Роль 
теорії самоорганізації полягає в тому, щоб вивчати суспільство як самоорганізовану систему, таку, що 
розвивається, тобто як систему, яка підпорядковується законам універсальної системної еволюції. 
Відтак, у зв'язку з поняттям "система" виявляється міждисциплінарний статус синергетичної парадигми. 

Підсумовуючи теоретичні передумови розгляду самоорганізації як напряму, що забезпечує 
міждисциплінарний діалог, необхідно зупинитися на ідеї про різні рівні руху матерії. Фактично, вона 
нерозривно пов'язана з ідеями універсальної еволюції, системності та концепцією ноосфери. 

Завдяки теорії самоорганізації стало можливим обґрунтувати єдину генетичну природу процесів 
розвитку, тобто ускладнення, еволюції системи будь-якої якісної природи. "Самоорганізація починає 
розглядатися як одна з основних властивостей рухомої матерії і містить всі процеси самоструктуризації, 
саморегуляції, самовідтворення. Вона виступає як процес, який призводить до утворення нових 
структур" [4: 650–651]. Пояснивши механізм виникнення нових якостей системи в результаті зміни 
структури останньої – самоорганізації її елементів і встановлення нових зв'язків між ними, синергетика 
дозволила поєднати в єдине ціле різні рівні організації матерії. Внаслідок процесів самоорганізації 
відбувається якісний перехід від одного рівня організації матерії до іншого і система набуває 
принципово нову якість, яка не була властива жодному з її елементів окремо. Зміни на рівні 
елементарних частинок, молекул, органів, організмів, екосистем і суспільства – це фізичний, хімічний, 
біологічний, соціальний рухи матерії. Виникнення органічних сполук з неорганічних, виникнення життя, 
людини розумної і людського суспільства (цивілізації) пояснюється здатністю матерії до особливого 
виду руху і змін – самоорганізації.  
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Що стосується розуміння руху в найширшому сенсі цього слова, тобто як змін, то на рівні 
соціальному він проявляється як соціальні рухи. Соціальна форма руху матерії, або просто соціальний 
рух, за визначенням – рух соціальних мас, спрямований на зміни в соціумі. Вони можуть бути 
спрямовані на боротьбу проти нововведень, або за якнайшвидше реформування соціальної, економічної, 
політико-правової, культурної чи релігійної підсистеми суспільства. У соціологічній літературі соціальні 
рухи визначаються як "різні форми колективної дії, спрямованої на соціальну реорганізацію" [6: 181]; як 
"сукупність колективних дій, спрямованих на підтримку соціальних змін або підтримку опору 
соціальним змінам в суспільстві чи соціальній групі" [7: 57]. У кожному визначенні є свої відмінності, 
але вони подібні в тому, що соціальний рух – це обов'язково вид людської діяльності, в якому бере 
участь велика кількість людей (соціальні маси) і котрий спрямований на зміну соціальної реальності. 
Одиницями соціальних змін вважаються соціальні події. Це події, котрі або впливають на велику 
кількість людей, або ініційовані великою кількістю людей, яких можна вважати соціальною масою. Без 
масових соціальних рухів неможливо було б створити штучний світ, іншими словами цивілізацію. 

Звідси випливає, що людська діяльність в соціальній сфері передбачає рух людей як фізичних тіл, 
біохімічних і нейробіологічних суб'єктів, чиї дії пов'язані з вищою нервовою діяльністю і підпорядковані 
людській психіці, мотивам, поглядам. Таке розуміння соціального руху дозволяє говорити про його 
багатовимірність і структурну складність, що підтверджує ідею про розвиток як ускладнення систем 
різноякісної природи в межах універсального еволюціонізму. 

Отже, синергетика розширила й уточнила уявлення філософії про процес розвитку. Теорія 
самоорганізації стала сполучною ланкою між різними науковими напрямками, оскільки закономірності, 
які спостерігаються в процесах самоорганізації, носять загальний характер. Будучи міждисциплінарною, 
синергетика доповнила діалектику як науку про рух матерії, вийшовши на філософський рівень 
узагальнення [1: 13]. 

Оскільки саме філософія покликана забезпечити найбільш загальний погляд на світ, сформувати 
картину світу, остільки саме в її межах необхідно осмислити всі парадигмальні наслідки виникнення і 
формування теорії самоорганізації як нового наукового напрямку. Продуктивний розвиток синергетичної 
співпраці без комунікативних розривів, на думку В. Буданова, "можливий лише при поділі праці та 
розуміння місця і ролі кожного на міждисциплінарному ландшафті, який ще треба побудувати, і крім 
філософів тут допомогти нікому. Фактично, ми в реальній практиці зіткнулися з необхідністю глибокої 
філософської роботи з дослідження процесів вкорінення синергетики як ядра загальнонаукової картини 
світу" [2: 21]. 

Виокремимо деякі найважливіші характеристики і наслідки теорії самоорганізації як методу 
соціально-гуманітарного пізнання. 

Досліджуючи суспільство, ми пізнаємо в кінцевому підсумку людину. Виникає ситуація, коли суб'єкт 
пізнання обертає на самого себе свої пізнавальні здібності та працює на межі своїх можливостей. Такого 
розмаїття видів соціальної та інтелектуальної діяльності, коли людина досліджує людину як надзвичайно 
складний феномен, немає в жодної тварини або групи тварин.  

З одного боку, класичний науковий підхід вимагає поділу на суб'єкт і об'єкт пізнання, а з другого –
 тут ця межа розмивається, суб'єкт і об'єкт зливаються в єдине ціле. Однак, виокремивши суспільство як 
об'єкт, ми неминуче зіткнемося з неповнотою уявлення, коли суб'єкт є частиною суспільства, але не 
враховує себе як такого в своєму дослідженні. Вирішенням цієї проблеми стала постнекласична наукова 
парадигма, де "людина задає питання природі, природа відповідає, але відповідь тепер залежить і від 
властивостей об'єкта, і від способу запитування, і від здатності розуміння того, хто запитує. Тобто, в 
розгляд доводиться вводити культурно-історичний рівень суб'єкта, його психологічні, професійні та 
соціальні установки, які наука розглядала раніше як несумісні з критеріями об'єктивності та науковості. 
Тепер ми маємо справу з людиновимірними системами. У філософії та психології це, перш за все, 
діяльнісний підхід, герменевтика, філософія та методологія науки останньої третини ХХ століття" 
[2: 46]. Включення суб'єкта, тобто людини та її особистісно-ціннісних характеристик в процес пізнання і 
моделювання світу є яскравою рисою постнекласичної наукової парадигми. 

Одним із принципів, який характеризує постнекласичну парадигму, є нелінійність. Саме завдяки 
принципу нелінійності стало можливим "примирити" фізику, що займається стаціонарними об'єктами, і 
біологічну теорію еволюції. Справа в тому, що фізики розглядали в основному ідеалізовані об'єкти і 
лінійні процеси в станах, близьких до гомеостазу, тобто до стійких рівноважних станів. Синергетична ж 
методологія, зокрема теорія самоорганізації, досліджує стан систем поза стійкістю, в станах 
перетворення структур, властивих гомеостазу. Системи в нерівноважних станах характеризуються 
непередбачуваністю поведінки, через непридатність ретроспективного аналізу для моделювання 
перспективної поведінки. В. Буданов слушно зазначає: "Люди будують прогнози, засвоюючи досвід, як 
правило, свідомо чи несвідомо, лінійно екстраполюючи (продовжуючи) в майбутнє те, що відбувається 
зараз або те, що було в найближчому минулому. Найчастіше очікування не виправдовуються – звідси й 
афоризм "історія вчить нас, що нічому не вчить", оскільки, історія, безумовно, нелінійний процес і її 

52 



Філософські науки. Випуск 1 (83). 

уроки не зводяться до вироблення умовного рефлексу на те, що відбувається" [2: 54]. Детермінізм в 
таких системах замінюється на багатоваріантність сценаріїв розвитку ситуації.  

Принцип нелінійності застосовується в складних системах, що перебувають у станах, далеких від 
гомеостазу, в зоні кризи. Синергетика вивчає такі системи та їх поведінку в кризових станах. І саме 
такими системами є людиновимірні системи, адже "людські відносини носять вкрай нелінійний характер, 
хоча б тому, що існують межі почуттів, емоцій, пристрастей, поблизу яких поведінка стає 
"неадекватною". Крім того, колективні дії не зводяться до простої суми індивідуальних незалежних дій. 
В цьому і полягає психологічна складність, нелінійність завдання підбору колективів фірм, кафедр, 
компаньйонів по бізнесу з професіоналів, що формально гарантують успіх. Нелінійне завжди і завдання 
прийняття рішення, вибору" [2: 55]. 

Постнекласичність та нелінійність логіки розвитку дозволяють сформулювати обмеження на 
застосування синергетики. Вони пов'язані з поняттям розвитку і станів (фаз) розвитку складних систем. 
Дисциплінарні дослідження придатні й необхідні, якщо ми розглядаємо систему в її стаціонарному 
стійкому режимі, як гомеостатичну, і мова не йде про її розвиток, зміну, якісні переходи. Що ж 
стосується вивчення суспільства як різновиду вищезазначеної системи, то тут цілком достатньо 
дисциплінарного підходу соціології з її методами опису свого об'єкту. Для дослідження суспільства в 
ширшому сенсі, з урахуванням його переходів від одного гомеостазу до іншого в процесі розвитку, 
врахування людини як суб'єкта діяльності та історичної особистості необхідний міждисциплінарний 
синергетичний підхід, осмислений на соціально-філософському рівні узагальнення. Саме синергетика 
досліджує розвиток системи в кризових умовах, далеких від стійких. Теорія самоорганізації розкриває 
механізми побудови нових структур системи, які можна позначити як фази зростання системи. Тому 
"методи синергетики надлишкові там, де немає розвитку системи" [2: 44].  

Висновки. Отже, існує принципова несумісність синергетичного методу й об’єкта соціально-
філософського пізнання – суспільства, оскільки синергетика виникла передусім серед природничих наук, 
основною мовою опису яких є математичний формалізм. Останній, спираючись на логіко-функціональні 
зв’язки, не може у повній мірі описати суспільство, що складається з людей, які здатні чинити алогічно. 
Проте наведений аргумент втрачає силу при розрізненні синергетики як об’єкту, де математичний 
формалізм застосовується, та синергетики як методу, що у своїх висновках досяг філософського рівня 
узагальнення і тому викладається на мові, специфічній для філософії, без застосування будь-якого 
формалізму.  

Становлення синергетики як самостійного наукового напрямку актуалізувало питання її 
міждисциплінарності та універсальності, формування соціосинергетики та формулювання філософсько-
методологічних принципів застосування теорії самоорганізації для опису суспільних процесів. Такими 
принципами є ідеї універсального еволюціонізму, системності, ноосфери та ідея про різні рівні руху 
матерії. Звернення до філософських ідей дозволяє уникнути вульгарного редукціонізму. Саме завдяки 
цим ідеям стало можливим говорити про методологічну функцію синергетики в соціогуманітарних 
науках. Завданням же соціальної філософії є опис самоорганізаційних процесів на соціальному рівні руху 
матерії, що є найбільш цілісним описом самоорганізації в суспільстві.  

Синергетичний підхід у соціальній філософії дозволяє по-новому описувати соціальну реальність уже 
в межах постнекласики. Разом із тим, синергетика як міждисциплінарний підхід, що розширив на 
емпіричній основі уявлення філософії про розвиток, не може претендувати на роль універсального 
підходу, оскільки розглядає системи лише в одному із можливих станів – у стані становлення. Тому 
можна стверджувати про адекватність синергетичного методу досліджуваному об’єкту – суспільству – 
лише частково, за умови розгляду його як такого, що перебуває у стані розвитку, у фазі становлення.  
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Каралаш Ю. И.  Синергетика как метод социально-философского познания. 

В статье рассматриваются особенности применения синергетики в социально-философском дискурсе, 
приводятся аргументы о возможности и адекватности такого применения, а также осмысливается 

проблема универсальности синергетического подхода. В частности, рассматриваются идеи 
универсального эволюционизма, системности, ноосферы и идея разных уровней движения материи как 

философско-методологическое основание синергетического подхода в социальной философии. 

Ключевые слова: синергетика, теория самоорганизации, общество, метод, социальная философия. 

Karalash Ju. I. Synergetic as a Method of Social and Philosophical Cognition. 

Synergetic has arisen within the natural sciences as an interdisciplinary area of the research set out a 
formalized language. Subsequently, there were attempts to use synergetic methodology in social studies and 
humanities, which, however, have the qualitative difference and specificity. Among researchers there was a 

discussion about the correctness and adequacy of using a synergistic approach to objects of inaccurate sciences. 
This problem is added synergetic incomplete as science, sharp criticism for its use in social studies and 

humanities and even is trying to present it as a universal theory. This is reflected in national and international 
publications on the subject. 

In addition to analysis, synthesis and comparison, the theoretical and methodological basis of Article is 
systematic and activity theories. From the standpoint of the activity theory is considered the basic concept of 

synergetic – self-organization. This concept is explored with the category of social activities as one of the types 
of the motion of matter – social. The article deals the idea of universal evolutionism, systematic, noosphere as a 

justification for synergetic approach in social philosophy. 
As a result, it concludes about the philosophical level of generalization of synergetic approach. This was done 

through a significant contribution to the philosophical understanding of motion and development. The concept of 
self-organization introduced the clarification into the scientific picture of the world and in philosophy, made it 
possible to explain the many processes of diverse nature. However, synergetic approach has its limitations and 

is not universal, touching only processes in objects that are in the phase of development. Also it will be incorrect 
using in inaccurate sciences nonspecific for their object the mathematical formalization. So synergetic approach 

is a kind of qualitative method of social philosophy is suitable to study the self-organizational processes in 
developing system – society. 

Key words: synergetic, theory of self-organization, society, method, social philosophy. 
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КРИЗА СВІТОГЛЯДНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ В СИТУАЦІЇ ТРАНЗИТИВНОСТІ 
ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА 

У статті розглянуто деформацію і розмивання ціннісних орієнтацій епохи Просвітництва в умовах 
глобальних трансформацій у постіндустріальному суспільстві. Значна увага у дослідженні присвячена 

вивченню співвідношення просвітницьких ціннісних орієнтацій і розширення бази суспільного 
волевиявлення. Автором встановлено, що в умовах суспільства масового споживання у розвинутих 
країнах Заходу ідеали свободи, рівності, братерства, толерантності вступили у суперечність з 
орієнтаціями соціуму на досягнення надприбутку. Очевидним наслідком цього стала деградація 
гуманітарної сфери соціального буття сучасної людини. Особлива увага у статті зосереджена на 
аналізі необхідності державної підтримки і регулювання викладання гуманітарних дисциплін як 

засадничих для вироблення, селекції і ретрансляції гуманістичних ціннісних орієнтацій, базових для 
існування людської цивілізації. 

Ключові слова: цінності, моральні цінності, ціннісні орієнтації, прекаріоти, Просвітництво, 
постіндустріальне суспільство. 

Глобальні трансформації в сучасному світі, які втілилися у наростанні військових конфліктів, 
поширенні тероризму й екстремізму, "ісламській весні" у країнах Північної Африки і Близького Сходу, 
агресії Росії в Грузії, Україні й Сирії, "сланцевій революції" у видобуванні газу та в "четвертій 
технологічній революції", в результаті якої відбувається занепад вуглеводневих моноекономік, втілюють 
перехід людської цивілізації до тривалого стану турбулентності, наслідком якого є наростання 
міждержавних і міжрелігійних конфліктів, посилення боротьби за природні ресурси, непрогнозовані 
міграційні процеси, зростання бідності і економічної відсталості країн "третього світу" та загроза 
дезінтеграції і дестабілізації розвинутих країн Заходу. 

В умовах інформаційної і комунікаційної глобалізації жодна з країн сучасного світу не зможе 
уникнути наслідків прийдешньої глобальної економічної і геополітичної кризи. Практично в епіцентрі 
цієї кризи перебуває й українська держава. У контексті цього значної актуальності набуває проблема 
визначення джерел і рушійних сил цієї кризи, насамперед, впливу ідеалів Просвітництва, 
європоцентризму та концептів суспільства масового споживання на становлення світоглядно-ціннісних 
орієнтацій сучасної цивілізації. 

У науковій парадигмі проблема кризових станів у розвитку людської цивілізації має давню історію 
дослідження. У новоєвропейський і новітній періоди розвитку науки важливу роль у дослідженні 
вказаної проблематики здійснили праці Е. Берка, А. Сміта, Т. Мальтуса, К. Маркса, О. Шпенглера, 
А. Тойнбі, К. Ясперса, А. Камю, Ж.-П. Сартра, С. Хангтінгтона, Е. Сміта, Ф. Фукуями. У вітчизняній науці 
соціально-економічні та політичні аспекти кризових явищ у сучасному світі стали предметом особливої 
зацікавленості М. Бойченка, Є. Головахи, С. Дацюка, І. Загрійчука, М. Козловця, Е. Лібанової, 
В. Мандрагелі, М. Михальченка, П. Сауха та ін. Однак, вплив просвітницьких ідей на поглиблення 
соціально-політичної і економічної кризи постіндустріального суспільства не став предметом системного 
соціально-філософського аналізу. 

Метою дослідження є аналіз впливу ідей Просвітництва, європоцентризму та концепту суспільства 
масового споживання на поглиблення глобальної суспільно-політичної кризи сучасності. 

Хоча критика ціннісних орієнтацій Просвітництва у європейській традиції розпочинається ще з 
філософії ірраціоналізму С. К'єркегора і волюнтаризму А. Шопенгауера, до нашого часу ідеали 
новоєвропейської раціоналістичної філософії у значній мірі визначають світогляд значної частини 
людей. Засадничий характер для просвітницьких світоглядних орієнтацій має ідея необхідності побудови 
справедливого соціального і економічного устрою на засадах розуму, свободи, рівності і братерства. 
Подібні світоглядні позиції тяжіють ще до концепції етичного раціоналізму Сократа, за якою людина 
творить зло лише тому, що не знає, що таке добро. Якщо людину просвітити, надавши їй відповідний 
рівень освіти і виховання, вона з необхідністю має стати доброчесною. Незважаючи на наявність в 
історичному минулому десятків правителів-диктаторів, які поєднували високий рівень розумового 
розвитку й схильність до насильства, принцип етичного раціоналізму безсумнівно вплинув на 
формування соціального ідеалу Просвітництва, за яким побудова суспільства соціальної справедливості 
має виходити з необхідності освіти широких верств населення задля їх участі у громадській активності та 
діяльності органів представницької влади. 
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Під впливом ідей лібералізму й конституційного парламентаризму просвітницькі світоглядні 
орієнтації ввібрали в себе і концепти поваги до свободи і гідності громадянина, права на свободу 
віросповідання та гарантії приватної власності. При цьому ініціатором вироблення й ретрансляції 
світоглядних орієнтацій Просвітництва стає буржуазія. Завдяки усвідомленню власних економічних, 
соціальних і політичних потреб її вольові зусилля спрямовуються не тільки на революційні зміни в 
суспільстві, а й на становлення парламентських інституцій як осередку впровадження волі широких верств 
населення. Ретрансляція індивідуальної волі на суспільний рівень відбувається через механізми 
впровадження свободи слова, свободи віросповідання, а в перспективі й обмеженого виборчого права. 
Натомість у ХХ ст. в умовах індустріального суспільства розширення соціальної бази суспільного 
воління відбувається через упровадження загального виборчого права. Певний вплив на вироблення 
суспільної волі у цей період здійснюють і громадські організації. 

Однак розширення бази суспільного волевиявлення містило у собі й серйозні ризики. Всезагальні 
"права людини і громадянина" набуваються, на думку Х. Ортеги-і-Гассета, за "інерцією, задарма і за 
чужий рахунок, роздаються всім порівну і не вимагають зусиль" [1: 193]. Таким чином використання 
всезагальних прав переходить від "творчої меншості" до рук "масової" людини, яка часто нехтує ними, 
навіть не усвідомлюючи, скільки зусиль пішло на їх здобуття. У минулому аристократ, який володів 
особливими правами, у будь-який момент був готовий відстоювати їх, використовуючи силу. Натомість 
сучасна людина "масового типу" часто прагне звести нанівець виявлення будь-яких вольових зусиль у 
суспільній сфері. 

При цьому вища політична воля до співіснування з Іншим у контексті просвітницьких світоглядних 
орієнтацій якнайповніше втілена за Х. Ортегою-і-Гассетом у ліберальній демократії. У її межах якою б 
всесильною не була влада, вона сама себе обмежує і прагне, навіть на шкоду собі, зберегти у державному 
моноліті простір для виживання тих, хто думає і відчуває наперекір більшості. "Лібералізм – і сьогодні 
варто про це нагадати – це межа великодушності; це право, за яким більшість поступається меншості, і 
це найбільш благородний заклик, який коли-небудь звучав на Землі. Він сповістив про рішучість 
миритися з ворогом, більше того – ворогом слабшим" [1: 199]. Державне воління в таких умовах 
спрямовується на забезпечення прав меншості. Однак, такий спосіб політичної організації робить 
демократію потенційно слабкішою у протистоянні з більш монолітними традиціоналістськими, 
авторитарними і тоталітарними спільнотами. Яскравим прикладом цього став провал політики 
мультикультуралізму щодо мусульманських спільнот мігрантів у країнах Європи на початку ХХІ ст. 
Водночас означені тенденції стали безпосереднім продовженням століття "повстання мас", коли 
основним суб’єктом суспільних перетворень стали широкі верстви населення, апофеозом активності 
яких став прихід у результаті цілком демократичних виборів до влади А. Гітлера у 1933 р. 

Кризові явища у світоглядній парадигмі сучасного соціуму базуються не тільки на низькому рівні 
суспільно-політичної самосвідомості значної частини громадян, а й на протистоянні просвітницьких ідей 
рівності і братерства засадничому положенню ринкової економіки – досягненню прибутків і 
надприбутків. Поряд з цим у постіндустріальному соціумі зруйнувалася ще одна просвітницька ілюзія. 
Мається на увазі теза, що саме соціально активна людина, беручи участь у капіталістичних відносинах, 
може самореалізуватись як особистість. Однак в умовах постіндустріалізму на фоні активної 
експлуатації просвітницьких ідей особистісного вдосконалення навіть найбільш соціально активні й 
освічені верстви населення не просто не можуть самореалізуватись, а й втрачають будь-яку надію на 
постійну роботу.  

У соціально-економічному житті постіндустріального суспільства зайвою виявилася не лише 
індустрія застарілих фабрик, заводів і цілих міст (Детройт, Клермонт, Ордос, Сан Жі, Фамагуста, 
Хуейчжоу), а й цілі соціальні верстви прекаріотів. Внаслідок "четвертої технологічної революції" 
прекаріотами стали не тільки звільнені робітники заводів і фабрик, а й значна частина представників 
сфер освіти і культури. Означені тенденції уповні простежуються і в сучасному українському 
суспільстві. Навіть в умовах неймовірного ідеологічного й інформаційного протистояння з Росією 
новітні українські "реформатори" у вищій школі вихолостили зміст і скоротили до мінімуму обсяг 
викладання дисциплін гуманітарного циклу – історії України, філософії, політології, соціології, 
релігієзнавства, культурології та ін. Фактично сфера освіти і науки виявилася чи не єдиним в Україні 
джерелом, за рахунок якого провладні еліти вирішили проводити модернізацію. Складається враження, 
що сучасний олігархічний режим поставив собі за мету звести нанівець освітній рівень громадян. При 
цьому за останні десятиліття громадяни України неодноразово (2001, 2004–2005, 2013–2014 рр.) 
виявляли високий ступінь соціальної активності у боротьбі за розбудову суспільства соціальної 
справедливості. Натомість провладні еліти ні в економічній, ні в інтелектуальній, ні в морально-етичній 
площині не спромоглися на адекватну відповідь на жорсткі внутрішні та зовнішні запити, які постали 
перед Україною. 

Зауважимо, що процес дегуманізації світоглядної сфери розвитку соціуму став загальносвітовою 
тенденцією. Цілком слушними з цього приводу є міркування українського дослідника С. Дацюка. Процес 
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дегуманізації, на його думку, має свідомий характер, він підтримується державами і корпораціями, 
олігархами і корумпованими політиками. Гуманітарні інтелектуали неспроможні самотужки опиратися 
цьому процесу 2. Безпосереднім наслідком дегуманізації світу стало наростання насильства й агресії в 
ньому. Зростання рівня насильства у світі прямо пов’язуються філософом з країнами, які впадають в 
архаїзацію, використовуючи механізм масового ресентименту (перекладання на інших своїх невдач, 
недоліків та проблем) у формі свідомого масового поширення агресії й конструювання образу "ворога" 
як носія й ініціатора цих проблем. Така політика у підсумку поставила світ перед реальною загрозою 
Великої Війни 2. У неї вже є безпосередні ініціатори – країни, які програли технологічну конкуренцію у 
процесі глобалізації. 

Чи не єдиним способом уникнення війни цілком слушно С. Дацюк вважає розвиток гуманітаристики, 
в якій можуть сформуватися новітні теорії та моделі виходу з нинішньої світової кризи у ситуації 
поглиблення нерівномірності наукового та інженерно-технологічного розвитку різних цивілізацій. У 
цьому випадку хоча й залишається ймовірність локальних конфліктів, утім з’являється можливість 
уникнення Великої Війни 2. Ця стратегія може стати успішною через створення центрів гуманітарних 
інновацій, стимулювання позадержавних (корпоративних і громадських) гуманітарних процесів. Має 
відбутись і консолідація зусиль інтелектуалів різних країн, маргіналізованих сьогодні державними 
інституціями і корпораціями. 

Тим більше, що за останні два-три роки в інтелектуальному дискурсі на зміну розчаруванню "від 
стагнації науки та технологій впродовж останніх двадцяти років (1991–2011) прийшла стурбованість 
тим, що процеси наукових та технолого-інженерних проривів не супроводжуються соціальними 
інноваціями. Гуманітарна деградація відбувається у всьому світі. Десь це дійшло до архаїзації (як-от, в 
Росії чи Ісламському світі), десь це перебуває у стані нестійкого балансу (як-от, в Європі та Китаї, а десь 
деградація помітна лише на фоні науково-технічних успіхів (як-от, в США)" 2. Майже в усіх країнах 
світу означена деградація супроводжується скороченням викладання гуманітарних дисциплін, які й 
формують моральні цінності як основу світогляду людини. Все це робиться з утилітарною метою 
скорочення видатків на начебто "непотрібні" предмети, що не здатні забезпечити досягнення ще вищого 
рівня доданої вартості в економіці. 

Однак, якщо суспільство не генерує морально-ціннісні орієнтації, спрямовані на повагу до свободи і 
гідності іншої людини, толерантність до її релігійних переконань, пошану до батьків і наставників, 
права, закону і державних інституцій, воно потенційно руйнує соціальну базу для економічного 
споживання, яке визначається діалектичним зв’язком між економікою як базисом і надбудовою (різними 
сферами соціокультурної дійсності). Не тільки економічні відносини з необхідністю визначають 
суспільний розвиток, а й релігійні, моральні, естетичні, мистецькі цінності уповні визначають вектор 
розвитку економіки. Відтак, орієнтація лише на продукування нових технологій без виховання людини 
як суб’єкта творення і використання інновацій у найближчому майбутньому призведе до того, що з біля 
кнопки з "ядерним кейсом" буде сидіти релігійний фанатик або людина не обтяжена жодними 
моральними цінностями. Промовистим прикладом можливості реалізації цих тенденцій стала ініціатива 
конгресменів у січні 2017 року щодо обмеження повноважень президента США у сфері застосовування 
ядерної зброї. 

Перебільшеність очікувань від результатів технологічного прогресу в сучасному інформаційному 
просторі засвідчує і той факт, що більшість футурологічних прогнозів 60-70-х років ХХ століття про 
технологічні інновації майбутнього (польоти в космос, освоєння інших планет, винайдення 
революційних джерел енергії, атомні холодильники й автомобілі та ін.) виявилися на сучасному етапі 
розвитку нездійсненними. Натомість відбувся радикальний технологічний прорив у системі 
комунікацій – Інтернеті, соціальних мережах, смартфонах та ін. За твердженням С. Дацюка, чи не 
єдиним поясненням цього факту є підсвідоме прагнення людства досягнути не енергетичного достатку, а 
подолати основне джерело будь-яких воєн – побороти роз’єднаність людства і нерівномірність доступу 
до інформації. Відтак радикальний прорив у розвитку телекомунікацій стався тому, що людство 
підсвідомо прагнуло порозумітися і об’єднатися 2. Подібна інформаційна консолідація стала 
закономірним продовженням універсалістських тенденцій у консолідації людської цивілізації в 
економічній, політичній, культурній та релігійній площинах, що посилилися в середині ХХ століття. 
Щоправда становлення глобального інформаційного простору може мати й деструктивні наслідки, 
пов’язані зі стрімким поширенням неправдивої, оманливої і пропагандистської інформації. 

Загалом поглиблення процесів дегуманізації і дегуманітаризації сучасного світу зумовлюється 
різними типами чинників. До найголовніших з них С. Дацюк відносить наступні: по-перше, науково-
технологічні інновації значно більш корпоратизовані, віддалені від держави і від громади, а відтак більш 
ресурсно забезпечені; по-друге науково-технологічні інновації продукуються стараннями вузького кола 
вчених та інженерів і мають швидкі очевидні результати у формі технологій, що підвищують якість 
життя, натомість соціальні технології завжди мають віддалені результати, які важко сприймаються в 
суспільстві через неочевидну корисність та потрібність; по-третє, більшість гуманітаріїв зазвичай 
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заангажовані через пропаганду та участь у політичних проектах, іншими словами соціально корумповані; 
по-четверте, громада погано розуміється в науці й технологіях, а щодо гуманітарних питань завжди існує 
стійка суспільна думка, набір соціальних шаблонів, упереджень і міфів; по-п’яте, гуманітарії-новатори 
завжди маргінальні – їм не дають лабораторій та інвестицій, як представникам природничих дисциплін 
чи інженерам-технологам; по-шосте, у нових концепціях гуманітаріїв-новаторів правлячі класи бачать 
зазвичай потенційну загрозу існуючому соціальному режиму 2. Хоча в умовах постіндустріалізму 
насправді реальну загрозу становлять саме наукові відкриття у сфері технічних і природничих 
дисциплін, які без відповідного гуманітарного супроводу здатні за хвилини знищити людство. 

Погоджуючись у значній мірі з міркуваннями філософа, зауважимо, що існують більш 
фундаментальні причини деградації гуманітарної сфери у загальноцивілізаційному контексті. Будь-які 
гуманітарні соціальні інновації можуть дати результат лише у перспективі. Відтак, безпідставними є 
надії на розвиток цього сектору через приватний капітал, зорієнтований на отримання швидкого 
прибутку. Натомість джерелом і рушійною силою розвитку гуманітарної складової освіти і науки має 
бути громадянське суспільство, яке має спонукати державу і наддержавні загальноцивілізаційні 
інституції до тяглої цілеспрямованої гуманітарної політики. Слід враховувати й те, держава нерідко 
постає як сила, яка нівелює і спотворює розвиток гуманітарної сфери. Такі тенденції властиві переважно 
для авторитарних і тоталітарних режимів, зорієнтованих на продукування і поширення у гуманітарній 
сфері зразків пропаганди. Однак, навіть демократичні режими у країнах зі слабким громадянським 
суспільством нерідко зовсім не зацікавлені у розвитку гуманітарної сфери, адже малоосвічене населення 
з більшою ефективністю піддається соціальному контролю та маніпуляціям. Представники владних еліт 
у таких країнах добре усвідомлюють, що зростання рівня гуманітарної освіти населення з необхідністю 
підвищує й рівень вимогливості громадянського суспільства щодо якості й ефективності діяльності 
державних інституцій, що неодноразово засвідчили соціальні виступи в Грузії (2003 р.), в Україні (2004–
2005 рр., 2013–2014 рр.), у Румунії (2017 р.) та феномен "арабської весни" (2011 р.). У цілому під 
впливом занепаду саме гуманістичних ціннісних орієнтацій людська цивілізація зіштовхнулася з 
серйозною загрозою дезінтеграції в економічній, політичній, соціальній та релігійній сферах буттєвості. 
Подолання вказаних кризових явищ неможливе без концентрації загальноцивілізаційної волі на 
впровадженні цілого комплексу заходів. До них належить, насамперед, необхідність регулювання на 
державному і наддержавному рівнях переходу від вуглеводневого типу економіки до відновлюваних 
джерел енергії, що дало б можливість адаптуватись до нових економічних реалій країнам, в яких 
сформувались моноекономіки сировинного характеру. Водночас у зв’язку з переведенням багатьох 
виробництв у країни "третього світу" має зростати роль держави у розвитку сфери обслуговування та 
створенні інфраструктурних проектів, які б забезпечили робочими місцями сотні тисяч робітників, 
звільнених внаслідок роботизації виробництва. У суспільно-політичній й світоглядній сферах розвитку 
суспільства має відбуватись впровадження принципу солідарної відповідальності за стан розвитку 
держави між місцевими політичними елітами і суб’єктами міжнародної політики. Необхідним для 
подолання загальноцивілізаційної кризи сучасності залишається впровадження на державному і 
наддержавному рівнях виваженої політики регулювання демографічних процесів, спрямованої на 
забезпечення гідного рівня життя громадян та переведення міграційних процесів у конвенційну 
площину. Нагальною у сучасному соціумі є й необхідність розробки і впровадження стратегії щодо 
обмеження продукування ненависті, розбрату і насильства глобальних інформаційних ресурсах, через які 
деякі державні і транснаціональні "фабрики тролів" маніпулюють індивідуальною і суспільною свідомістю. 
Вирішення згаданого комплексу глобальних загроз з необхідністю вимагає системних підходів, 
заснованих на запровадженні принципів біофільності та гуманності як засадничих для посилення 
координації і взаємодії як між окремими державами, так і міжнародними організаціями (ООН, ЄС, 
ОБСЄ, УНІСЕФ, СОТ, НАТО, та ін.).  
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Ковтун Н. М. Кризис мировозренчески-ценностных ориентаций в ситуации транзитивности 
постиндустриального общества. 

В статье рассмотрено деформацию и размывание ценностных ориентаций эпохи Просвещения в 
условиях глобальных трансформаций в постиндустриальном обществе. Особое внимание в исследовании 

посвящено изучению соотношения ценностных ориентаций Просвещения и расширения базы 
общественного волеизъявления. Автором доказано, что в условиях общества массового потребления в 

развитых странах Запада идеалы свободы, равенства и братства, толерантности вступили в 
противостояние с ориентациями общества на достижение надприбыли. Непосредственным 

следствием этого стала деградация гуманитарной сферы социального бытия современного человека. 
Особенное внимание в статье сконцентрировано на анализе необходимости государственной 

поддержки регулирования преподавания гуманитарных дисциплин как исходных для формирования, 
селекции и ретрансляции гуманистических ценностных ориентаций, которые имеют ключевое значение 

для существования человеческой цивилизации. 

Ключевые слова: ценности, моральные ценности, ценностные ориентации, прекариоты, Просвещение, 
постиндустриальное общество. 

Kovtun N. M. The Crisis of Outlook and Value Orientations in Transitiveness Situation in Post-Industrial 
Society. 

In the article deformation and erosion of value orientations of Enlightenment in conditions of post industrial 
society global transformations are highlighted. Much attention is paid to the analysis of correlation between 

value orientations of Enlightenment and social willing base enhancement. It is stated that in conditions of mass 
consumption society in well developed western countries ideals of freedom, equality, fraternity and tolerance 
contradict orientations on state and private capital excess profits achievement. The obvious result of that is 

humanitarian spheres of a modern person's social being total degradation. 
The author deepens understanding of real threat of scientific and technical discoveries which nowadays make it 

possible to destroy mankind in no time if not conducted by humanitarian values. Humanitarian Education 
development has to be sphere of long lasting purposeful activity of state and supranational civilization 

institutions. Private capital cannot perform such functions as it is interested in development the spheres of social 
being which make it possible to get quick overprofit only. It is civil society that must be source and the driving 

force of humanitarian compound part of education, science and culture. Necessity of state support and 
regulation of teaching humanities as fundamental for humanistic value orientations development, selection, 
consolidation and relay is emphasized in the article as they are basic ones for human civilization existence. 

Key words: values, moral values, values orientations, prekarioty, Enlightenment, post-industrial society. 



Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка 

© Ковтун Ю. В., 2017 
60 

УДК 316.722 
Ю. В. Ковтун, 

кандидат філософських наук, старший викладач 
(Житомирський національний агроекологічний університет) 

cliosophia@mail.ru 
ORCID: 0000-0002-8825-6996 

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ І ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТРАДИЦІОНАЛІЗМ У КОНТЕКСТІ АНАЛІЗУ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

У статті розкрито сутнісні ознаки мультикультуралізму і традиціоналізму через призму їх впливу на 
формування національної ідентичності. Якщо політика мультикультуралізму спрямована на збереження 
культурної багатоманітності на основі принципів полікультурності, толерантності та терпимості, 
то в традиціоналізмі обґрунтовується орієнтація на збереження культурної традиції титульної нації 
та уніфікацію етнічних культурних традицій іммігрантів. Автором встановлено, що використання 

традиціоналістських підходів в умовах постіндустріального суспільства має базуватися на виробленні 
сталого співвідношення між різними елементами соціальної системи, на балансі між уніфікацією і 
збереженням соціокультурної ідентичності, між повагою до традиції і дотриманням прав і свобод 

Іншого. 

Ключові слова: мультикультуралізм, традиціоналізм, міграція, міграційна криза, національна 
ідентичність, постіндустріальне суспільство. 

Невід’ємною складовою глобальних транзитивних процесів у сучасному світі стала міграційна криза, 
апогеєм якої став рух на європейський континент мільйонів біженців з Сирії і Північної Африки. Одним 
з чинників вказаних процесів стала мультикультурна міграційна політика у багатьох європейських 
державах, що призвела до формування закритих національних груп, представники яких практично не 
інтегруються в європейський соціокультурний простір. Провал мультикультуралізму в Європі 
супроводжується не тільки зростанням етнічної злочинності, а й масовими заворушеннями, які мають 
етнічний або релігійний характер. Актуальність аналізу мультикультуралізму ще більше зросла після 
жорстоких заворушень і сутичок молодих емігрантів у містах Великої Британії, Франції, Німеччини, 
Нідерландів у 2005–2006 рр., міграційної кризи в Європі 2013–2017 рр., вуличних протистоянь і 
заворушень, вчинених вихідцями з Близького Сходу і Північної Африки у Кельні напередодні 2016 р. 
Фактично виявилося, що в Європі вже сформувалася хоча й інтернаціональна за походженням, однак 
об’єднана й духовно цілісна за релігійними і соціокультурними параметрами багаточисельна 
мусульманська громада. 

Політика мультикультуралізму стала закономірним продовженням глобалізаційних процесів, які 
супроводжувалися становленням транснаціональних економічних та політичних структур, посиленням 
інформаційної сфери комунікацій, зростанням економічної, соціальної і культурної мобільності 
населення і як наслідок посиленням міграційних потоків. Внаслідок цього більшість європейських 
соціумів втратили не лише гомогенність, а й національну ідентичність. Закономірним наслідком цього 
стало зростання в електоральному полі країн Європи (Австрії, Бельгії, Нідерландів, Польщі, Угорщини, 
Франції) партій консервативного і націоналістичного сегментів. Актуальність аналізу співвідношення 
концептів мультикультуралізму і традиціоналізму посилюється й тим, що глобалізаційні процеси 
сприяють значній мобільності громадян України. Для нашої держави вкрай важливим є досвід вирішення 
зростаючих міжкультурних суперечностей, з якими наразі зіштовхуються країни Європи. Саме у такий спосіб 
можна визначити, які позиції міжкультурного діалогу можуть бути використані для вирішення проблем у 
сфері міжкультурних, міжконфесійних і міжетнічних відносин в Україні. Аналіз кризи європейського 
мультикультуралізму має важливе значення для України й у контексті становлення національної 
ідентичності. 

Аналіз проблеми мультикультуралізму у науковій парадигмі вже став предметом ґрунтовного 
дослідження. Зокрема, атрибутивні ознаки мультикультуралізму, його еволюція та специфіка виявлення 
у різних країнах стали предметом зацікавленості багатьох українських дослідників О. Арцішевської, 
С. Дрожжиної, М. Козловця, А. Колодій, Т. Метельової, П. Сауха, В. Солошенко, В. Ткаченка, К. Яценка 
та ін. Натомість вплив мультикультуралізму на розвиток полікультурних спільнот став основою для 
досліджень російських науковців В. Малахова, А. Коена, Є. Панюгіної, С. Погорєльської, А. Федосєєва 
та ін. Утім, найвизначніший внесок у дослідження феноменy мультикультуралізму у сучасному 
соціокультурному просторі здійснили С. Бенхабіб, У. Кімличка, Ч. Кукатас, Б. Парех, С. Паттерсон, 
Дж. Ролз, Е. Сміт, Г. Тернборн, Ч. Тейлор, Ю. Хабермас. 

Метою статті є аналіз співвідношення концептів мультикультуралізму і традиціоналізму у контексті 
проблеми збереження національної ідентичної європейських держав. 



Філософські науки. Випуск 1 (83). 

У науковій парадигмі феномен мультикультуралізму розглядається у різних площинах: "як політика 
гармонізації суспільно-політичних процесів у поліморфних соціумах (А. Лейпхарт, Ч. Тейлор); 
переосмислення понять "громадянство", "ідентичність", "етнічність" у мультикультурних суспільствах 
(У. Кімличка, Л. Пітерс); мультикультуралізму як стратегії розвитку майбутніх суспільств (А. Гангон, 
Н. Глейзер, Ч. Кукатас); мультикультуралізму як засобу вирішення етнічних і мовних проблем (О. Биков, 
Е. Бомешко, В. Вардеккер, І. Воронов, С. Саржан); мультикультуралізму як новітнього напряму в 
освітньо-виховній діяльності (А. Перотті, М. Рогозін); мультикультуралізму як напрямку у сучасній 
соціальній філософії (В. Малахов)" 1.  

Вказані аспекти мультикультуралізму якнайповніше виявили себе у Великобританії, Німеччині та 
Франції, в яких мультикультуралізм був спрямований не на асиміляцію й уніфікацію іммігрантів, а на 
можливість збереження культурної багатоманітності на основі принципів полікультурності, 
толерантності та взаємної терпимості. При цьому, якщо французька модель мультикультуралізму 
базувалася на просвітницьких принципах республіканізму, свободи і братерства, рівності перед законом 
усіх громадян незалежно від етнічного походження і віросповідання, то політики німецького 
мультикультуралізму ґрунтувалася на економічних потребах у робочій силі, насамперед, з Туреччини. 
При цьому ФРН гарантувала збереження культурної і національної ідентичності іммігрантів за умови їх 
лояльності державі. 

Утім, як засвідчують останні події, політика мультикультуралізму і в цих країнах у значній мірі 
зазнала невдачі. Самі спроби заміщення національного співтовариства мультикультурними, за 
твердженням Д. Глазова, спричинили розрив єдиного соціально-політичного простору, створюючи 
загрозу цивілізаційного розламу у суспільстві 2: 285. Більше того, спроби вирішити зростаюче 
міжкультурне, міжрелігійне і міжетнічне протистояння акцентацією на необхідності впровадження 
принципів толерантності призвело до зворотних результатів. Емігранти у першому і другому поколіннях 
часто не просто не прагнуть опановувати мову і знайомитися з соціокультурною традицією Європи, 
зберігаючи власну культурну і релігійну ідентичність, а й починають агресивно насаджувати її в 
найбільш екстремістських і терористичних формах. 

Загалом, можна виділити три основні наслідки політики мультикультуралізму в країнах Європи. По-
перше, в деяких країнах, насамперед, Франції і Німеччині значно зросла частка мусульманського 
населення і ця тенденція посилюється. По-друге, відбувається зростання екстремізму і тероризму, 
пов’язаного з середовищем іммігрантів. По-третє, зростає соціальна напруженість між корінним 
населенням Європи та представниками етнічних і релігійних меншин. 

Ці тенденції з необхідністю зумовили критику мультикультуралізму у загальноєвропейській 
суспільній думці. У європейців "все більше прокидається інстинкт самозбереження і бажання зробити 
Німеччину тільки для німців, Англію тільки для англійців, а Францію тільки для французів" 3: 399. В 
результаті цього все більше жителів Європи закликають скасувати політику мультикультуралізму, а 
керівники Німеччини, Великобританії та Франції публічно заявили про її провал. Тим більше, що 
непродумана політика мультикультуралізму призвела й до стрімкого втягнення релігійного ісламізму й 
тероризму у глобалізаційні процеси. Якщо ще в кінці ХХ ст. ісламський фундаменталізм виявляв себе 
лише у деяких країнах Близького Сходу, то політика мультикультуралізму сприяла його вкоріненню і 
поширенню не лише в європейських країнах, а практично в усіх куточках світу. Саме в період розквіту 
мультикультуралізму, сформувалися транснаціональні терористичні організації (Талібан, Аль-Каїда, 
ІДІЛ, Аль-Нусра та ін.) 

У глобалізованому світі криза національної ідентичності пов’язана не тільки з потужними 
міграційними процесами, а й з інформаційним перенасиченням. В європейському культурному просторі 
національна ідентичність не встигнувши сформуватись, зазнає дезінтегруючого впливу. Криза 
національної ідентичності в Європі не просто загрожує втратою конкурентоспроможності у світі, а й 
загрожує національному виживанню. Як слушно стверджує М. Козловець, у традиційних і навіть 
індустріальних суспільствах ідентичність особи була чітко фіксованою, оскільки соціальні ролі були 
визначені, а відповідна міфологія й ідеологія суворо регламентувала сферу мислення і поведінки 4: 132. 
Натомість у глобалізованому світі замість надмірної регламентації часто бачимо ненадійність і 
уразливість умов існування і окремих людей, і цілих соціальних спільнот. 

Аналіз концептуальних положень мультикультуралізму засвідчив необхідність не тільки вирішення 
проблеми соціокультурного протистояння корінних жителів Європи та іммігрантів, а й потребу 
вироблення ефективної стратегії інтеграції іммігрантів за умови збереження культурної і національної 
ідентичності європейців. Одним зі стратегічних напрямків цієї інтеграції може бути використання 
елементів традиціоналізму і консерватизму. Традиціоналізм виходить з домінування в соціальній картині 
світу прийомів і методів освоєння і перетворення дійсності, які базуються на усталених цінностях, 
здатних консолідувати й активізувати соціальну спільноту. В сучасних умовах традиціоналізм можна 
розглядати як інтегральну доктрину розвитку соціальної системи, в якій за висхідні структури 
функціонування розглядаються як стійкі форми соціального буття. При цьому у його межах визнається 
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потенційна можливість змін на основі осмислення традиційних цінностей. На сучасному етапі розвитку 
традиціоналізм є альтернативою не тільки консерватизму й лібералізму, а й мультикультуралізму у 
контексті розуміння функціонування соціальних систем.  

Якщо традиціоналісти-класики (Е. Берк, Ж. де Местр, Ф. Савіньї) ще розраховували на реформування 
суспільства через "реставрацію" й "реконструкцію", то традиціоналісти ХХ ст. (Р. Генон, М. Еліаде, 
Ю. Евола, Ф. Шуон) виходили з ідеї цілковитого розриву з пануючими світоглядними тенденціями й 
суспільною ідеологією. У широкому розумінні під традиціоналізмом розуміється орієнтація на 
підтримання і підкорення авторитету традиції. У вужчому розумінні під традиціоналізмом розуміють 
конкретно-історичні ідеології, які виникли у середині ХХ ст. у країнах третього світу в якості зворотної 
реакції на вестернізацію. Класичний традиціоналізм сформувався як реакція на Французьку революцію 
кн. ХVІІІ ст. і як спроба захисту традиційного суспільного устрою. Його засновниками були Е. Берк, 
Ж. де Местр, Л. Бональд, Р. де Шатобріан. 

Праця Е. Берка "Роздуми про французьку революцію" вважається чи не першою філософською 
роботою, де викладені основні положення традиціоналізму. У ній мислитель, з одного боку, пропонує 
дескрипцію англійської політичної традиції як своєрідного культурного зразка, з іншого – визначає 
принципи функціонування традиції у політичній сфері. Це дає можливість розглядати традицію як 
базову цінність у вченні Е. Берка. А відтак, мислитель надає перевагу конструкції історично складених 
норм певного суспільства, порівняно з писаною конституцією. Не менш вагому особливість англійської 
політичної традиції, складає релігійний характер політичних норм і інститутів [5: 362]. Альтернативою 
Суверенітету Розуму, за Е. Берком, є авторитет традиції. Істина, винесена за межі мінливої реальності і 
закарбована у біблійних текстах, має захищати суспільство від спекуляцій і небажаних змін. Ще однією 
рисою англійської самобутності є дух свободи, витворений через функціонування давньої політичної 
конституції, в якій простежується рівновага трьох елементів: монархії, народу й аристократії.  

Англійський мислитель ставив під сумнів теорію суспільного договору, обґрунтовуючи це тим, що 
людина ніколи не існувала поза суспільством, а від самого народження пов’язана з іншими людьми і 
суспільством спільними обов’язками. Сумнівною, на думку Е. Берка, є й теорія народного суверенітету, 
адже народ розглядається ним як кількісна спільнота, яку не можна розглядати як єдину особистість. 
Багато в чому такий підхід і пояснює чому не піддаються процесу інтеграції в структуру європейських 
соціумів мільйони іммігрантів з країн мусульманського Сходу, які на протязі декількох поколінь 
проживають в Європейському Союзі. 

На цей аспект свого часу звернув увагу Н. Саркозі. Інтеграції іммігрантів, на його думку, не відбулося 
тому, що "в усіх наших демократичних спільнотах занадто сильно стурбовані ідентичністю тих, хто 
приїжджає, і недостатньо – ідентичністю тих, хто їх приймає". Іммігранти мають ставати частиною 
французького співтовариства і поважати місцевий спосіб життя, адже французьке суспільство у 
контексті збереження національної традиції, цілком виправдано не хоче змінювати свій спосіб життя, 
втрачаючи зокрема свободу і рівність між чоловіками і жінками. 

Е. Берку належить обґрунтування й ідеї про включення традиційної спадщини у сферу політичного, 
про співвідношення традиції й змін, про межу авторитету традиції: "Держава, яка не має сили нічого 
змінити, не здатна себе зберегти" [5: 85]. А відтак межею традиції є потреба у змінах заради підтримання 
життєздатності системи. При цьому оптимальним засобом збереження традиції є дія на випередження 
задля адаптації суспільної системи до нових викликів.  

Сучасний стан людської цивілізації уявлявся традиціоналістам спотвореним, позбавленим сакральної 
традиційної основи. Безкомпромісність щодо сучасного їм світу стала атрибутивною ознакою світогляду 
традиціоналістів ХХ ст. У 1945 р. відбулося видання книги Р. Генона "Царство кількості і знаки часу", в 
якій послідовно й обґрунтовано дається критика західного способу життя, його головних виявів і 
дефініцій (демократії, прав людини, вільного ринку, гуманізму, промисловості, психоаналізу, 
протестантської етики та ін.). Мислитель виходить з міркування, що на початковій стадії розвитку 
суспільства всі речі мали для людини традиційний характер. А тому "профанна" діяльність індивіда, 
спрямована на ігнорування або порушення усталених норм, була неможливою ні у повсякденності, ні у 
сфері наук, мистецтва і ремесла, адже "у всіх традиціях є нерухома точка, що всіма одноголосно 
називається символічним "полюсом" буття, навколо якої здійснюється обертання світу" [6: 102]. І якщо 
не брати до уваги часи "класичної" античності, то можна, за Р. Геноном, констатувати, що "профани" 
з’являються лише у сучасній цивілізації.  

Якщо Р. Генон лише говорив про "кризу сучасного світу", то його послідовник Ю. Евола відкрито 
закликав до "повстання проти сучасного світу". Згідно з ним у сучасному суспільстві є два типи людей. 
Перший тип – дріб’язкового міщанина, толерантного конформіста, псевдоінтелектуала або пустого 
ідеаліста. Натомість для другого типу людини стихійні аспекти героїчного досвіду стають засобом 
перетворення і сходження до цільності особистості у трансцендентному зрізі існування [7: 147]. 
Утіленням ієрархічності суспільства є, за твердженням Ю. Еволи, родина, яка у традиційних цивілізаціях 
була не лише природнім, а й релігійним союзом.  
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Ця ієрархічність, структурованість суспільства була підірвана, на думку західноєвропейських 
традиціоналістів, формуванням ліберального суспільства в Європі. І, коли це суспільство зіштовхнулося 
з цілісною ієрархічністю і релігійною ідентичністю ортодоксальної мусульманської "Умми", воно почало 
втрачати власну соціокультурну ідентичність, насамперед національну. 

Західні ліберальні режими дуже слабкі перед лицем трансформації звичаїв. "Ліберальне суспільство 
завжди перебуває під загрозою повільного самогубства. Воно базується на плюралізмі, а він може тривати 
лише в тому випадку, коли послуговується плодами широкого консенсусу; суспільство не може покласти 
край плюралізму, не ставлячи під сумнів власні засади" [8]. Справді у ліберальному суспільстві 
політичний плюралізм підважує самі суспільні засади. Прикладом цього є утвердження в Європі 
мусульманської діаспори, яка послуговуючись благами демократії, зміцнюється і, будучи 
традиціоналістською, заперечує саму систему ліберальних цінностей. 

Провал політики мультикультуралізму у країнах Європи ще раз засвідчує, що суспільство є складною 
нелінійною за напрямком розвитку системою. Системоутворюючий характер у ньому має соціокультурна 
традиція, яка залишається основою національної ідентифікації. При цьому засадничий характер для 
збереження національної ідентичності має мова. Свого часу, критикуючи позиції мультикультуралізму, у 
жовтні 2010 р., канцлер Німеччини А. Меркель проголосила, що вивчення мови має стати обов’язком для 
емігрантів, а не добровільною опцією, як це відбувалося дотепер. Ця позиція була згодом підтримана і 
керівництвом Великобританії і Франції. 

В цілому, у контексті незворотності глобалізаційних процесів провал мультикультуралізму як дієвого 
механізму кроскультурної комунікації засвідчує необхідність вироблення альтернативних стратегій 
взаємодії представників різних етнічних та релігійних спільнот. При цьому, якщо концепт 
мультикультуралізму спрямований на збереження культурної багатоманітності на основі принципів 
полікультурності, толерантності та взаємної терпимості, то в межах традиціоналізму обґрунтовується не 
лише орієнтація на збереження усталених принципів і норм титульної нації, а й на уніфікацію етнічних 
культурних традицій іммігрантів. Однак в умовах інформаційного глобалізованого суспільства 
традиціоналізм як можлива альтернатива мультикультуралізму має базуватися й на виробленні сталого 
співвідношення між різними елементами соціальної системи, встановленні балансу між уніфікацією і 
збереженням соціокультурної ідентичності, між повагою до традиції і дотриманням прав і свобод 
Іншого, між прагненням до збагачення і загрозою поглиблення бідності на індивідуальному і 
суспільному рівнях розвитку. 
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Ковтун Ю. В. Мультикультурализм и европейский традиционализм в контексте анализа 
национальной идентичности. 

В статье рассмотрено сущностные характеристики мультикультурализма и традиционализма через 
призму их влияния на формирование национальной идентичности. Если политика мультикультурализма 

нацелена на сохранение культурного разнообразия на основе принципов поликультурности, 
толерантности и терпимости, то в традиционализме обосновывается ориентация на сохранение 

культурной традиции титульной нации на унификацию этнических культурных традиций 
иммигрантов. Автором доказано, что использование традиционалистских подходов в условиях 
постиндустриального общества должно базироваться на разработке устойчивого соотношения 
между разными элементами социальной системы, на балансе между унификацией и сохранением 
культурной идентичности, между уважением к традиции и соблюдением прав и свобод Другого. 

Ключевые слова: мультикультурализм, традиционализм, миграция, миграционный кризис, национальная 
идентичность, постиндустриальное общество. 

Kovtun Yu. V. Multiculturalism and European Traditionalism in the Context of National Identity Analysis. 

In the article peculiarities of multiculturalism and traditionalism in the context of their influence on national identity 
formation are revealed. If the policy of multiculturalism is aimed at the opportunity preservation of cultural 

diversity on the basis of multiculturalism, tolerance and mutual patience principles within traditionalism 
orientation on preservation of established principles and rules of titular nation as well as ethnic cultural traditions 
of immigrants' unification are justified. The analysis of correlation between the concept of multiculturalism and 

migration crisis in Europe of 2013–2017 is emphasized. 
Despite irreversible nature of globalization multiculturalism failure as an effective mechanism of cross-cultural 

communication confirms necessity of alternative strategies of interaction between representatives of various 
ethnic and religious communities' formation. The author proved that in situation of modern society overtransitivity 

traditionalism may be an effective alternative to multiculturalism. Social and technological progress as 
traditionalists understand them is based on not only in the spiritual and moral development of a person but also 
should precede economic and political transformation. However, the use of traditionalist approaches in post-

industrial society should be based on sustainable correlation between different compound parts of social system 
formation which would make it possible to balance unification and preservation of socio-cultural identity, 

respect for tradition and the Other's rights and freedoms, desire for enrichment and the threat of deepening 
individual and social poverty. 

Key words: multiculturalism, traditionalism, migration, migration crisis, national identity, Post-industrial 
society. 
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ІВАН ФРАНКО ЯК ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ БУДІВНИЧИЙ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ 

У статті досліджено роль і значення постаті Івана Франка в етнонаціональному духовному просторі 
українського народу, в обстоюванні державної незалежності та духовності, в утвердженні 

національної ідеї. Доведено, що своєю творчістю й діяльністю І. Франко обґрунтовує і практично 
реалізує концептуальні засади культурного націоналізму, розкриває діалектику національного та 
загальнолюдського в історичному розвитку, окреслює роль та перспективи феномену нації. 
Проаналізовано розуміння поетом проблеми єдності української нації і націєтворчу функцію 

інтелігенції, її історичне покликання. 

Ключові слова: Іван Франко, українська нація, культурний націоналізм, національна ідея, духовність, 
український народ, відродження, націєтворення, державотворення. 

Постановка проблеми. Іван Франко увійшов в українську та світову історію як учений-
енциклопедист, філософ, економіст, літературо- та мистецтвознавець, поет, прозаїк, драматург, 
перекладач, критик, як громадський та політичний діяч. Український народ в особі Івана Франка має чи 
не найвищий творчий злет своєї духовно-інтелектуальної культури. Це справді ренесансна людина, велич 
і значення якої для України ми ще не усвідомили. Не було такого явища в політичному й культурному 
світі другої половини ХІХ – початку ХХ ст., яке залишилося б поза увагою письменника і не знайшло б 
живого відображення в його творчості. 

Творчість Івана Франка є невичерпною скарбницею колективного досвіду української нації та 
засадничих джерел її духовності й культури, боротьби за українську державність. У його художніх 
творах, статтях із соціології, історико-культурних статтях, літературній критиці та публіцистиці значне 
місце посідала тема національно-культурного будівництва України, що не втрачає актуальності й 
сьогодні. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Складність, багатовимірність уявлень про Івана 
Франка, які побутують у сучасному франкознавстві, зумовлені неосяжним розмаїттям інтелектуальних 
запитів до його постаті та творчої спадщини, що створило строкату й суперечливу палітру візій, підходів 
та оцінок письменника в суспільній свідомості, соціально-філософській та політичній думці, 
публіцистиці. Кожна генерація дослідників по-новому переосмислює поетичні та публіцистичні роздуми 
Івана Франка, його практичну діяльність, додаючи щось власне, набуте епохою й особистим досвідом. 
Разом з тим, існує певний розрив між академічним франкознавством і запитами суспільства.  

Метою статті є дослідження творчої спадщини Івана Франка як засадничого джерела духовного й 
культурного поступу української нації, духовно-інтелектуальної домінанти національної свідомості та 
національної ідеї, сучасного націєтворення.  

Виклад основного матеріалу. Умови бездержавності та поневолення, у яких впродовж тривалого 
часу перебував український народ, спонукали мислителів неодноразово ставити питання про 
незалежність України, про її місце як окремої політичної одиниці в світових процесах. Одним із 
головних речників самостійної України наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. був Іван Франко.  

Погляди І. Франка зазнали помітної еволюції. Почавши з позитивістського раціоналізму та соціалізму 
(навіть наближеного до марксизму), оспівування ''розуму владного'', утвердження ідеї громадянського 
змісту мистецтва та його доступності, письменник згодом наблизився до ''філософії життя'' та засад 
''ідеалістичного реалізму'', опертого на віру в творче призначення духу, що, наприклад, бачимо в 
філософській поемі ''Мойсей'' [1: 113–114]. 

У пошуках відповіді смисложиттєві засади національного буття українців Іван Франко обґрунтував 
етико-антропологічне розуміння національної ідеї, а його філософський пошук набув екзистенційно-
художнього характеру. Тлумачення національної ідеї мислитель виводив з того, що субстанційною 
основою нації є ''дух народу''. ''Дух, що тіло реве до бою...'' – цими словами І. Франко стверджував, що у 
людському поступі дух визначальний. Він реалізується в понятті ідеалу, котрий є важливим як у житті 
окремої людини, так і в житті нації загалом. Кожна нація має свої специфічні риси, самобутню культуру, 
традиції, звичаї, те, що в сучасній науці називається генокодом. Людина, родина, рід у своїх 
національних ''обрамленнях'' (зі своїми неповторними архетипами, психікою, предками, віруваннями, 
традиціями, історією, культурою) – ось ''першооснова'' нації, а не знаряддя праці, класи і прошарки між 
ними. Національне творення майбутнього здійснюється на вічних цінностях духу, який є умовою 
розвитку будь-яких економічних засад. Саме момент самовизначення, самопізнання нації, на думку 
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І. Франка, й становить поняття ''національна ідея'' [2: 76].  
Культурний фактор, зазначав мислитель, передує політичному, бо національне будівництво 

передбачає набуття спільнотою ідентичності, а вже на цій основі – політичної організації та суспільної 
гармонізації в межах певної території. І. Франко практично довів, що нації і національність можна і слід 
визначати ''на основі спільності культури''. Саме ж поняття ''культура'', за ним, ''містить у собі …багато 
політичних чинників (плекання мови, письменства, школи, народної освіти і т. ін.)'' [2: 74]. Пізніше ці 
ідеї обстоюватимуть Дж. Гатчінсон, Е. Ґелнер, Е. Гобсбаум, Е. Сміт та інші дослідники. Так, Е. Ґелнер, 
обґрунтовуючи у праці ''Нації та націоналізм'' концептуальні засади культурного націоналізму, 
стверджує, що багато доведеться докласти зусиль і витратити часу для того, щоб гармонія культури і 
держави стала ''націоналістичним імперативом'' [3: 34–47].  

Будучи глибоким знавцем марксизму, Іван Франко не сприймав трактування останнім національних 
проблем. Поет відкидав марксистську методологію при аналізі історичного процесу, зокрема, що 
стосується реалізації національної ідеї. Людський поступ, за І. Франком, зумовлюється не тільки і не 
стільки чинниками соціально-економічними, скільки національними. З цього приводу він писав: ''Люди 
починають переконуватися, що само багатство, сама наука, сама штука не може дати чоловікові повного 
щастя. Наскільки чоловік може бути щасливим у житті, він може се тільки в співжитті з іншими людьми, в 
родині, громаді, нації. Скріплення, уточнення того почуття любові до інших людей, до родини, до громади, 
до свого народу – отсе основна підвалина всякого поступу; без неї все інше буде лише мертве тіло без 
живої душі в ньому'' [4: 345].  

Іван Франко стверджував, що тільки ідеал національної самостійності, вічні та незмінні цінності нації 
ведуть до її справжнього поступу й процвітання. Поет категорично заявляв: ''Все, що йде поза рами нації, 
се або фарисейство людей, що інтернаціональними ідеалами раді б прикрити свої змагання до панування 
одної нації над другою, або хворобливий сентименталізм фантастів, що раді б широкими ''вселюдськими'' 
фразами покрити своє духовне відчуження від рідної нації'' [2: 76]. При цьому І. Франко був вище 
вузьконаціонального розуміння історії, культури, політики. Національна ідея для нього – шлях до величі 
загальнолюдської, у кінцевому підсумку –планетарної. ''Синтезою усіх ідеальних змагань, будовою, до 
якої повинні йти всі цеглини, буде ідеал повного нічим не в’язаного і не обмежуваного (крім 
добровільних концесій, яких вимагає дружнє життя з сусідами) життя і розвою нації'' – висновував 
мислитель [2: 76]. Розвій нації – це закономірний етап культурної еволюції людства, природний 
історичний процес, якого не уникнути й не стримати соціально-економічними здобутками.  

У процесі своєї ідеологічно-світоглядної еволюції та практичної діяльності І. Франко дійшов до розуміння 
неможливості вирішення українського питання лише з позицій соціально-економічних проблем. Він 
критикував надмірну фетишизацію економічних закономірностей, які без активної діяльності нації не 
вирішать національного питання. Поет констатував, що ''національно-економічні питання самі собою, з 
залізною консеквенцією пруть усяку націю до виборювання для себе політичної самостійності, а в противнім 
разі розкривають перед нею неминучу перспективу економічного невільництва, занидіння, пауперизації, 
культурного застою й упадку'' [2: 74]. Потужним чинником національного розвитку є національний ідеал. 
Останній не повинен зводитися до бажання ''добре жити'', а має передбачати пріоритетне значення духовних 
цінностей. Якщо у сфері матеріальної продукції рушієм діяльності стають індивідуальні потреби, то ще 
більшого значення у сфері суспільного й політичного життя набуває національний ідеал [2: 76]. Письменник 
вірив, що без поступу духовного і культурного'' не здобути омріяну волю на рідному ґрунті, не досягнути 
національної єдності, національного звільнення та власної самостійної держави. 

Отже, не фатум економічного поступу, на думку письменника, а суб’єктивний чинник є вирішальним, 
творчим, змістовним при якісному переродженні інертної, у собі-сущої етнічної маси в самостійний і 
діяльний національний організм. І. Франко справедливо вважав, що тільки відчуваючи себе нацією 
суцільною й солідарною в духовних та економічних інтересах, українці знайдуть тут вогонь і запал до 
праці, якого їм так часто бракує, що суттю своєю відчувають той ''спільний ідеал'', брак якого багатьох з-
поміж нас гонить на поклони ''чужим богам''. Водночас поет застерігав: ''Доки не подамо народові надії на 
соціальну реформу, тобто на поліпшення його матеріального існування, він не стане гуртом для 
виборення своєї і нашої політичної незалежності'' [5: 55]. Поза всякими сумнівами, мислитель бачив у 
майбутньому українську національну державу, з вільною українською людиною, державу, яка 
ґрунтується на справедливому розподілі національних благ.  

У рецензії ''Україна irredenta'' на однойменну брошуру Ю. Бачинського, а пізніше і в праці ''Поза 
межами можливого'' І. Франко розгорнув українську національну ідею в могутню національно-
державницьку концепцію, обґрунтував неминучість державного становлення української нації. Поет зазначав, 
що незалежно від того, чи під оглядом ''шлункових'' ідей, чи під тиском ''національних ідеалістів'' українці 
неодмінно прагнутимуть державного самовизначення. Реалізацію національного ідеалу митець вбачав 
шляхом утвердження України як держави української нації. Так, полемізуючи з Ю. Бачинським, поет 
солідаризується з останнім в його твердженні: ''Україна не тільки існує, але мусить раніше чи пізніше стати 
самостійною державою, витворити свою літературу і штуку, зукраїнщити всі різнорідні елементи на своїй 
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території…'' [6: 68]. Іван Франко був переконаний, що ''проблема політичної самостійності України… ввійде 
на порядок дня політичного життя Європи і не зійде з нього, поки не здійсниться'' [6: 70]. Зазначимо, що у 
статті немає згадки ні про автономію України, ні про її федеральний зв’язок з іншими країнами. На противагу 
тим діячам, що мислили автономію чи федерацію як перший ступінь національного життя, всілякі ''союзи'' тут 
виключаються зі сфери найближчих завдань.  

Серед причин, які заважають поступу української нації, найганебнішим явищем І. Франко називав 
''внутрішнє соціальне рабство''. Письменник писав: ''...незалежність політична взагалі нічого не значить для 
людей порівняно з внутрішнім соціальним рабством. Яка користь буде для нашого народу з того, що наші 
податки замість росіянина чи пруссака буде брати і витрачати уряд, який складається з наших власних 
панів, що дбають так само як росіянин і пруссак лише про самих себе, а не про благо народу?'' [5: 55]. 
Політична незалежність, за І. Франко, буде лише формальною, якщо не спиратиметься на духовні й 
інтелектуальні, а також економічні та матеріальні підвалини. Разом із тим, мислитель добре розумів 
важливість і одних, і других. Він усвідомлював, що держава не може існувати без потужної економіки, та 
водночас розумів, що самі ''жолудкові потреби'' не визначають буття держави, яка народжується з певних 
ідеалів. 

Накреслена І. Франком у статті ''З кінцем року'' й розвинена в низці інших праць, насамперед у статті 
''Поза межами можливого'', в ''Одвертім листі до гал[ицької] української молодежі'', посланні – поемі 
''Мойсей'', програма національного будівництва має комплексний характер. Мислитель уявляв майбутню 
українську націю як ''суцільний культурний організм, здібний до самостійного культурного й політичного 
життя, відпорний на асиміляційну роботу інших націй, звідки вона б не йшла, та при тім податний на 
присвоювання собі в якнайширшій мірі і в якнайшвидшім темпі загальнолюдських культурних набутків, 
без яких сьогодні жодна нація і жодна хоч і як сильна держава не може остоятися'' [7: 404]. Для 
становлення України як суб’єкта історії потрібна інтегральна праця в усіх галузях – як у культурі, так і в 
економіці та політиці. На чільне місце ставився ним і розвиток науки, освіти, преси, збереження мови.  

У художній творчості, де поет найбільшою мірою був сам собою, національна ідея, як і у романтиків, 
базується на духовних пориваннях творити добро, благо для своєї нації. Хоча у публіцистичних і 
наукових статтях суб’єктом соціальної дії він уважав трудящий люд, а не героїв-романтиків. Проте в 
зрілих художніх творах (''І. Вишенський'', ''Мойсей'') поет стверджував, що справжнім рушієм 
національного життя, його керманичем є прошарок провідників, ''каменярів'', які самохітно беруть на 
себе тягар рушія історичного поступу, а останній є виявом природних законів еволюції. Поступ нації до 
самої себе, за І. Франко, відбувається не з волі Бога через його обранців, як стверджували романтики, а 
через пізнання законів загальної еволюції жертовними індивідами, що пройнялися духом народу і вірять 
в його ідеали.  

Івану Франку, національно свідомому українцю, було боляче за те, що одна частина тогочасного 
суспільства запліднена бацилами москвофільства, а інша демонструє ''своє духовне відчуження від рідної 
нації'', ''нехіть до всякої боротьби, до всякого ідеального (отже й національного) змагання, коли воно має 
бути важким здобуванням'' [2: 74]. Чи не тому ''ідеал національної самостійності'' в погляді ''культурнім і 
політичнім'', із прикрістю визнає поет, лежить ''з нашої теперішньої перспективи, поза межами 
можливого''? [2: 77]. Водночас письменник зазначав: ''…тисячні стежки, які ведуть до його осущення, 
лежать просто-таки під нашими ногами, і що тільки від нашої свідомості цього ідеалу, від нашої згоди на 
нього буде залежати, чи ми підемо тими стежками в напрямі до нього, чи може звернено на зовсім інші 
стежки'' [2: 77]. Не фаталізм матеріалістичного світогляду, а національна ідея, віра в неї й активна 
діяльність виведуть нас за межі можливого. І як заповіт звучить фінальний акорд цього послання до 
нинішніх українців: ''Ми мусимо серцем почувати свій ідеал, мусимо розумом уяснювати собі його, 
мусимо вживати всіх сил і засобів, щоб наближуватись до нього, інакше він не буде існувати і ніякий 
містичний фаталізм не створить його там, а розвій матеріяльних відносин перший потопче і роздавить 
нас, як сліпа машина'' [2: 77].  

Пізніше І. Франко дійшов висновку, що шлях до української політичної самостійності проходить, у 
першу чергу, через бажання українського народу хотіти цього. Тому життєво важливою постала потреба 
морально-політичного та психологічного визрівання народу до рівня свідомого державотворця із 
розумінням мети національної самостійності. Письменник застерігав: ''…горе, горе нашій нації, коли 
велика доба застане нас малими і непідготовленими!'' [8: 402]. Відтак екзистенційний ''страх неготовності'' 
спрямовується на кожну свідому ''людську одиницю'', зобов’язуючи її до практично-дієвої самореалізації у 
сфері, так би мовити, ''національного приготування'', національного усвідомлення нас. Без цього ''Україна 
готова знов опинитися в ролі ковадла, на якому різні чужі молоти вибиватимуть свої мелодії, або в ролі 
крілика, на якому різні прихильники вівісекції будуть доковувати своїх експериментів'' [7: 404].  

І. Франко усвідомлював необхідність змін і творення нової національно-духовної ментальності 
українців: ''Наш голосний, фразеологічний та в більшій частині нещирий, бо ділами не попертий 
патріотизм мусить уступити місце поважному, мовчазному, але глибоко відчутному народолюбству, що 
виявляє себе не словами, а працею. Наша масова інерція, що приймає безкритично слова тих, які сим чи 
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іншим припадком були поставлені ''на чоло народу'', стали послами, професорами, головами товариств і 
т. і., мусить уступити місце живій, критичній праці думок і готовності – все і всюди подати й свій голос у 
загальній справі, виконувати дільно, на власне ризико, але з повною свідомістю своє горожанське право. 
Наша аж до границь безхарактерності посунена толеранція хиб та слабостей наших ближніх, навіть тоді, 
коли вони зі сфери приватних відносин переходять у сферу товариської та громадської діяльності, 
мусить уступити місце живішому моральному почуттю і енергічнішій реакції проти усякої моральної 
гнилизни, що грозила б розпаношитися в наших товариських відносинах'' [7: 406–407]. Мало 
задекларувати державну незалежність, оскільки реалізувати ідею надзвичайно важко, коли ідея 
державності й незалежності ледве жевріє в отруєній століттями імперським гнітом свідомості вождів і 
народу. Разом із тим, і маса часто не чула своїх пророків – як у поемі ''Мойсей'' гебреї не чують пророка, 
а починають дослухатися до Датана й Авірона[8 : 631–636]. На жаль, так само й нині. Дослухаються до 
галасливих популістів, які намагаються видати себе за провідників народу, проте насправді є ''датанами'' 
й ''авіронами'', а справжніх мудреців, чільних українських, патріотично свідомих діячів натомість 
ігнорують. 

Історичний досвід та сучасна практика свідчать, що відбутися як політична нація може лише соціально 
розвинений народ, який має власну провідну верству, життєздатну еліту. Про це в загостреній формі 
говорив поет вустами одного зі своїх героїв: ''Поки ви, русини, не маєте своїх дідичів і міліонерів, поти 
ви не є жаден народ, а тілько купа жебраків та невольників'' [9: 369]. Без утвердження еліти, 
патріотичного смислового наповнення та спрямованості її діяльності не може бути повноцінним й буття 
нації. Але гіршим лихом для нашого національного розвитку І. Франко вважав настрій, що опанував 
певною частиною суспільності, – настрій ''байдужий, а навіть ворожий для розвою української 
національності''. Брак віри у свою націю призводив до того, що найкращі українські сили тонули ''в 
общеросійськім морі'', а ті, які залишалися, впадали в зневіру та апатію, до кінця життя лишалися ''gente 
Ukrainі, natione Russі'' (за походженням українці, за національністю росіяни) [7: 403–404]. Через те, що 
''егоїстично-матеріалістичне'' розуміння потреб нації веде українців до зневіри та апатії, Каменяр 
застерігав від проявів національної меншовартості, засуджує тих, хто закликає займатися лише 
неполітичною культурою, тобто ''плекати рідну мову, письменство, освіту'', але не втручатися в 
політичну діяльність.  

Для І. Франка незаперечним було те, що в створенні модерної нації з народу, який ''мовчить, молиться 
і платить'' (М. де Унамуно), вирішальну роль покликана відігравати інтелігенція, вносячи в маси 
національну ідеологію. Саме в цьому він вбачав її найсвятіший обов’язок, історичне покликання: ''От тут 
стає перед нами… велика історична задача… – здвигнення нашої національної будови в усій її цілості… 
Чи і наскільки ми почуємося до того обов’язку, чи і наскільки совісно, обдумано візьмемося до його 
сповнювання, від того буде залежати в дуже великій мірі наша будущина яко нації, здібної зайняти місце 
в хорі інших культурних націй'' [7: 404]. Поет відчував неготовність і неспроможність інтелігенції до 
цього всеохоплюючого завдання. І його причину він вбачав у тому, що всі покоління української 
інтелігенції (і його в тому числі) були виходцями або російської, як київські ''громадівці'', або 
західноєвропейської, передусім німецької культури, цураються своєї окремішності, у душі соромляться 
свого походження [7: 404].  

Фокус проблеми ''будитель і маса'' лежав для І. Франка в зіткненні цілеспрямованої ''деміургічної'' 
активності ''будителя'' із, сказати б, опором людського матеріалу, маса-бо не є підданою, покірною 
активно-формувальному впливові матерії. Називаючи себе ''пекарем, що пече хліб для щоденного 
вжитку'', ''письменник-робітник'' закликав духовних провідників терпляче і жертовно нести в народні 
маси слово правди, віри і надії рідною мовою, ''по всіх частинах і окраїнах нашої землі будити почуття 
народної єдності, піднімати общеукраїнське народне самопізнання'' [10: 528–529]. Вони мають не своєю 
особою зацікавлювати публіку, а передусім ''розбуркати в ній ідейне, духовне життя, бажання освіти й 
поступу, бажання естетичних вдоволень…'' [10: 528]. 

Не любив І. Франко й сучасну йому українську еліту – ''обважнілу, незграбну, сентиментальну, 
позбавлену гарту й сили волі, так мало здатну до політичного життя на власному смітнику, а таку плідну на 
перевертнів найрізнороднішого сорту'' [11: 30]. Мислитель наполягав на необхідності формувати та 
витворювати, створювати освічену, твердої волі громаду, яка б не пошкодувала своїх сил для служіння 
народові, готова була стати речниками культурного націоналізму, тими, хто мобілізовує життєву силу нації 
і формує її ідентичність. І. Франко звертався насамперед до молоді, патріотичним обов’язком і 
національним завданням якої має стати мобілізація життєвої і творчої енергії рідного народу, здійснення 
культурної інтеграції всього українства. Він закликав молодь ''до інтенсивної, невсипущої праці над 
собою самими!'', а саме – здобувати теоретичні й практичні знання, гартувати свою волю, наповнювати 
свої серця любов’ю до свого народу і виявляти цю любов ''невтомною, тихою працею'' [7: 409].  

Іван Франко давав слушні поради своїм землякам щодо їхньої громадянської і політичної роботи: ''Ми 
мусимо навчитися ч у т и с е б е у к р а ї н ц я м и – не галицькими, не буковинськими, а українцями без 
офіційних кордонів. І се почуття не повинно бути у нас голою фразою, а мусить вести за собою 
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практичні консеквенції. Ми повинні – всі без виїмка – поперед усього пізнати ту свою Україну, всю її в 
етнографічних межах, у її теперішнім культурнім стані, познайомитися з її природними засобами і 
громадськими болячками і засвоїти собі те знання твердо, до тої міри, щоб ми боліли кождим її 
частковим, локальним болем і радуватися кождим хоч і як дрібним та частковим її успіхом, а головно, 
щоб ми р о з у м і л и всі прояви її життя, щоб почували себе справді, практично частиною його. 

…Ми мусимо почувати себе не піонерами, валерядовими в великім ряді і не сміємо своїх дрібних, 
локальних справ виставляти як справи всенародні, своїх дрібних персональних амбіцій висувати на 
першу лінію загального інтересу'' [7: 405].  

Творення української нації як культурного організму і набуття національної ідентичності І. Франко 
розглядав як інтеграційний процес, спрямований на вироблення певної системи цінностей, яку б 
сприйняли і засвоїли не лише етнічні українці, а й усі етноси, які проживають на українській території. 
Але для того, щоб усі етнічні території могли об’єднатися в одну соборну державу, злитися у єдину 
державно-територіальну цілісність, необхідно, наголошував мислитель, організувати свідому працю ''на 
полі нашого ділання'' заради формування культурно суверенної української нації. При цьому митця 
хвилювала роз’єднаність української нації не так геополітична, як ідейна, роз’єднаність у підходах до 
базових духовних підвалин буття народу. Не випадково, ідея згуртованості українців, осуд розбрату є 
наскрізними у багатьох його творах, зокрема у віршах ''Національний гімн'', ''Розвивайся ти, високий 
дубе'', в романі ''Петрії і Довбощуки'', в повістях ''Захар Беркут'', ''Навернений грішник'', ''Boa constrictor''.  

Леймотивом багатьох творів І. Франка був заклик до готовності відстоювати власні інтереси, якого 
українці не чули. Добре розуміючи, що загроза йтиме з крайнього східного рубежу України, він у поемі 
''І досі нам сниться'' пророче написав: ''Якби-то нам з Дону / Та не було грому, / То вже б ми над Бугом, 
Сяном / Не дались нікому. // Якби-то над Доном / Стали ми рядами, / Залізними панцирями / Сперлися з 
ордами!'' [12: 391–392]. Це про нинішній конфлікт на Сході України, на початку якого ми ''залізними 
панцирями не сперлися з ордами'', тому й маємо таку ситуацію. Вражає далекоглядність письменника, який 
зміг передбачити те, що збулося через стільки років.  

Напередодні глобальних революційних потрясінь мислителем оволодівало передчуття неготовності 
українців до практичної реалізації національної ідеї. Гальванізована маса, лебонівська ''юрба'', яка 
перебуває під владою несвідомих інстинктів, на його думку, ще не є народом, колективним суб’єктом. 
Потрібен пасіонарний поштовх, який би вирвав його з сонно-інертного існування, спричинив би 
одномоментний перехід від поступового накопичення кількісних змін до нової якості – від юрби до народу. 
Функцію такого пасіонарного поштовху й виконує Мойсеєва смерть чи радше зникнення, відсутність 
Мойсея на горі, його не-буття, пустота: ''І було те ''нема'', / Мов жах смерти холодний, / Чули всі : щезло те, 
без чого / Жить ніхто з них не годний'' [8: 664]. І бунтується-постає він у кінцевому підсумку, саме 
опираючись цій новоутвореній пустоті, тобто, це і є в чистому вигляді ''бунт духа'': ''Із номадів лінивих ся 
мить / Люд героїв сотворить'' [8: 665]. Місія героя-інтелігента завершилась – з ''маси'' викристалізувався 
''народ-творець''. Отже, Мойсея ''не признано'' й вигнано не народом, а юрбою (недонародом) – отим 
''кочовиськом ледачим''[9: 618], що постає з перших розділів поеми. Обраний богом народ покликаний 
пройти тяжкий шлях випробувань для того, аби, ''розбивши всі карби'', ''розвіятись в світ здобувань'' уже як 
''народ-творець'', ''народ духа'', який здолав притягання земних царств. 

Специфіка постаті І. Франка полягає і в тому, що він зумів спочатку у власній особі, а згодом у своїй 
спільноті об’єднати українську національну та європейську ідентичність. Інтеграція в європейські й 
світові структури, на його думку, сприятиме утвердженню української нації та держави в Європі й світі 
загалом. Разом із тим, письменник усвідомлював, що, йдучи на Захід, Україна повинна сформувати 
власний національний проект – модель самодостатньої держави, реалізувати місію остаточного 
самоутвердження як суверенної країни. З цього приводу він писав: ''…консолідування якихось вольних 
міжнародних союзів для осягнення вищих міжнародних цілей… може статися аж тоді, коли всі 
національні змагання будуть сповнені і коли національні кривди та неволення відійдуть у сферу 
історичних споминів'' [2: 76]. Сьогодні, обґрунтовуючи конкретні проблеми євроінтеграційної політики, 
ми ні на мить не можемо послабити уваги до головного: на Захід потрібно йти з дієздатною державою, 
конкурентоспроможною економікою та сформованою національною ідентичністю. У контексті 
європейськості І. Франко розумів, що Європа – це не стільки поняття чисто географічне чи політичне, а 
насамперед психологічне.  

Розглядаючи геополітичну історію України, І. Франко уважав, що вона має всі шанси стати 
розвиненою європейською державою. Своє бачення вирішення українського питання й осмислення місця 
України в світі письменник подав у художньо-політичній формі у пролозі вже згадуваної поеми 
''Мойсей''. На початку твору поет показав важке становище українського народу, який опинився в складі 
імперських держав, став ''тяглом'' у бистроїздних поїздах сусідів: ''Народе мій, замучений, розбитий, / 
Мов паралітик той на роздорожу, / Людським презирством, ніби струпом, вкритий! / Твоїм будущим 
душу я тривожу, / Від сорому, який нащадків пізніх / Палатиме, заснути я не можу'' [8: 619].  

Іван Франко був переконаний, що український народ має величезний потенціал. Інша річ, що цей 
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потенціал нерозкритий. Українці служать іншим народам, які використовують його сили й ресурси. 
Однак він вірив, що так вічно тривати не буде. Письменник висловлював впевненість, що український 
народ зуміє вибороти самостійність і стати рівноправним серед європейських народів: ''Та прийде час – і 
ти огнистим видом / Засяєш у народів вольних колі, / Труснеш Кавказ, впережешся Бескидом, / Покотиш 
Чорним морем гомін волі / І глянеш, як хазяїн домовитий, / По своїй хаті і по своїм полі'' [8: 617].  

Митець глибоко вірив, що український народ осягне цей ''ідеал національної самостійності в усякім 
погляді, культурнім і політичнім'' : ''О, ні! Не самі сльози і зітхання / Тобі судились! Вірю в силу духа / І 
в день воскресний / твойого повстання'' [8: 616]. Задля досягнення цієї найвеличнішої і найбажанішої 
мети і вершив жертовний свій життєвий шлях мислитель, про що й свідчать його сповідальні рядки з 
поеми ''Мойсей'': ''Все, що мав у житті, він віддав / Для одної ідеї, / І горів, і яснів, і страждав, / І трудився 
для неї'' [8: 619]. Попри тяжкі обставини життя, І. Франко невтомно трудився над наближенням 
національної самостійності українців, піднесенням ''почуття національної свідомості й солідарності в 
масах усього русько-українського народу'', над формуванням модерної української нації.  

Сьогодні ми є свідками неефективної розбудови української держави та модернізації українського 
суспільства, що призвело, як висновує академік М. Жулинський, до духовного знесилення нації, її 
морально-етичної і духовної анемії. Скорочується вплив державних органів на формування життєвих – 
духовних, моральних, соціальних – цінностей народу, без яких не можливі національна солідарність, 
суспільна консолідація, врешті-решт, формування української нації як цілісного культурного організму 
[13: 21]. Сучасна Україна, по суті, втратила національний культурно-інформаційний простір, не виробила 
системи національних цінностей і пріоритетів. Відтак необхідне забезпечення національних цінностей і 
пріоритетів у культурно-інформаційній, етнонаціональній, духовній, освітній, науковій, конфесійній 
сферах. Без цього ми не розв’яжемо найважнішої ''величезної дійової задачі'' – ''здвигнення нашої 
національної будови''. Україна конче потребує таких речників і провідників культурного націоналізму, 
яким був Іван Франко. 

Висновки. За своєю значущістю, ідеологічно-світоглядною актуальністю, глибиною, інноваційним 
потенціалом постать Івана Франка – українського Мойсея – й досі залишається неперевершеним взірцем 
''духовно-інтелектуального подвигу'' (Є. Маланюк). Своєю подвижницькою працею, титанічною 
багатогранною діяльністю мислитель зіграв винятково важливу роль у духовному й культурному 
поступу української нації, у формуванні в українців національної свідомості й почуття колективної 
етнонаціональної цілості. Як речник культурного націоналізму І. Франко закликав українців до 
культурницької націєтворчої роботи, солідарно працювати ''для культурного розвою на національному 
ґрунті'', утверджувати та зміцнювати національні пріоритети в усіх сферах життєдіяльності, до активного 
державного самоздійснення.  
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Козловец Н. А. Иван Франко как духовно-интеллектуальный созидатель украинской нации. 

В статье исследовано роль и значение личности Ивана Франко в этнонациональном пространстве 
бытия украинского народа, в отстаивании государственной независимости и духовности, в 

утвеждении национальной идеи. Обосновано, что своим творчеством и деятельностью И. Франко 
обосновывает и практически реализует концептуальные начала культурного национализма. 

Расскрывает диалектику национального и общечеловеческого в историческом развитии, очерчивает 
роль и перспективы феномена нации. Проанализировано понимание поэтом проблемы единства 
украинской нации и нациесозидательную функцию интеллигенции, ее исторического призвания. 

Ключевые слова: Иван Франко, украинская нация, культурный национализм, национальная идея, 
духовность, народ, возрождение, нациестроительство, государственное строительство. 

Kozlovets M. A. Ivan Franko as a Spiritual and Intellectual Creator of the Ukrainian Nation. 

The article studies the role and importance of the figure of Ivan Franko in the ethnonational spiritual space of 
the Ukrainian people, in the process of defending of the state independence and spiritualit, in establishing of the 
national idea. With his scientific, literary, social, publishing and educational activities Ivan Franko grounds and 

practically implements conceptual basis of cultural nationalism. Thew thinker considers the creation of 
Ukrainian society as a cultural body and the development of ethnic collective integrity as an integration process 

aimed at developing a particular value system that would be perceived and learned not only by ethnic 
Ukrainian, but all ethnic groups residing in Ukrainian territory. Recognizing the Ukrainian people as the 

subject of historical action, and understanding the historical fate of Ukraine, Franko advocates the destruction 
of social and national oppression proclaims basic values, which should guid the development of the Ukrainian 
nation. According to Ivan Franko the supertask of the process of cultural solidarity community formation is to 
develop the conscious orientation of each of its members to personal political responsibility for the future of 

dismembered empires native people, the right of a nation to be the masters of their land, in their national home - 
their own country, the independence of Ukraine in terms of free nations. It analyzes the problems of the unity of 

the Ukrainian nation and the creation of nation function of intellectuals, its historical vocation. It gives 
arquments that Ivan Franko as an active spokesperson of cultural nationalism wanted to mobilize and unite the 

new creative forces, especially youth, national elite, intellectuals in order to createintegrity and unity of the 
Ukrainian people. It is proved that Ivan Franko's work gave the Ukrainian people understanding of their 

destiny, needs and objectives in the context of human history and the human conquest of the mind and the spirit, 
world development. 

Key words: Ivan Franko, Ukrainian nation, cultural nationalism, national idea, spirituality, people, renaissance, 
nation-building, state-building. 



Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка 

© Лісовський П. М., 2017 
72 

УДК 323.2+342.7(477) 
П. М. Лісовський, 

доктор філософських наук, доцент, 
професор кафедри міжнародних відносин та суспільних комунікацій 

(Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ) 
syngaipm@i.ua 

ORCID: 0000-0002-0022-5483 

ІМПЕРАТИВ МОДЕРНІЗАЦІЇ БЕЗПЕКИ В ПОСТСУЧАСНІЙ РИТОРИЦІ: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА 
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ 

У статті розглянуто основні критеріальні конструкти, серед яких ментальна репрезентація 
координат людинокосмізму та людиноцентризму. При цьому з’ясовано, що сутнісний рівень 

партнерського типу у класифікаційній моделі міжнародних відносин характеризує наявність ефективно 
діючих констант паритетності (рівності, толерантності, взаємоповаги суб’єктів 

відносин).Запропоновано концептуальний аналіз превентивних заходів у системі інформаційної безпеки 
та вияв феноменальних рецепцій мудрості. Доведено, що саме мудрість як шляхетна модель 

постсучасної риторики в академічному дискурсі обирає смислотворчі обрії любові до сущих речей як 
прорив у майбутнє. 

Ключові слова: імператив, модернізація, безпека, страх, постсучасна риторика. 

Актуальність теми дослідження. У добу глобалізаційних змін імператив безпеки особистості, 
суспільства та держави має актуально зростаючу різноманітну палітру, що полягає у міжгалузевому 
характері даної проблематики. Все це свідчить про відсутність всебічного підходу до розробки 
означеного питання, першочергово, у теоретико-методологічному аспекті. 

Аналіз досліджень і публікацій. Представлена у статті проблема ґрунтується на аналізі джерел, у 
яких безпосередньо чи опосередковано порушувалося питання модернізації безпеки в постсучасній 
риториці. Особливо цінними стали роботи Ю. Антоняна, Д. Гільдебранда, Ж. Денисюка, 
О. Полторацького, М. Решетникова, Ю. Кальниша та ін. 

Мета статті полягає в дослідженні класифікації та критеріїв імперативу модернізації безпеки в 
постсучасній риториці. 

Виклад основного матеріалу. Постсучасна риторика, в якій відбувається рефлексивна дія на тлі 
докорінних перетворень, соціальних змін є критеріальним конструктом безпекотворчої сукупної матриці, 
що розглядається в наступній послідовності: 

1. Історична ретроспектива розвитку особистості, держави та суспільства. При цьому 
простежується біосоціальний еволюціонізм світового процесу як органічного цілого (світу сущих речей, 
в центрі уваги яких постає людська сутність). Адже у цьому зрізі Барух Спіноза першим із філософів 
Нового часу впровадив у філософський вжиток термін "модус" як розмаїття речей і процесів за певними 
станами їх світового "субстанційного цілого", тобто єдиної монолітної субстанції. Тому саме через 
власний рух (сили духу як активної соціальної діяльності) і розвивається людина, вдосконалюючи таким 
чином ірраціональні та раціональні чинники своєї свідомості. 

В цілому, проблема атрибутів і модусів у вченні Спінози набуває характеру відношень між різними 
рівнями природи, а саме: природи первісної, яка породжує, і, яка є породженою, тобто набутою на 
"первісному ґрунті". 

2. Ментально-ціннісні орієнтири. При цьому варто розглядати духовну безпеку в смисложиттєвих 
настановах мудрості, що уможливлює правову культуру з огляду інноваційного законодавчого поля, а 
саме: адміністративно-правового врегулювання та забезпечення інформаційної безпеки. 

Крім того, поширюється модельний підхід у дослідженнях ментальної репрезентації, що характеризує 
соціальний образ світу і визначає сенсорно-розумові акти людської свідомості. Саме характеристика 
соціальної репрезентації як ментального конструкту полягає в тому, що створюється думка про 
цілісність світу як фіксації різних "зрізів" соціального образу – реальності. Адже цінність ментальної 
репрезентації полягає в її здатності допомагати суспільству вижити, оскільки така інтелектуальна сила 
визначає утвердження суспільного вектору розвитку. 

Отже, репрезентація як концептуально-ментальна цінність визначає усвідомлення пережитого та 
якість її переосмислення. Тоді така мудра людина, перебуваючи в непереборних обставинах, здійснюючи 
протидію тому, чому вона раніш і помислити не могла протидіяти, набуває гостроти і переконаності з 
огляду нових впливових інтелектуальних думок на особистість, державу та суспільство. Така 
репрезентація, персонально обумовлена, є інформаційно захищеною від перманентного негативного 
впливу фактів, які їй суперечать, оскільки сила ментальної репрезентації – в засвідченні багатовимірності 
системи координат людинокосмізму та людиноцентризму. Тому постсучасна риторика і визначає 
нелінійні соціальні процеси, щосприяють зростанню міжнародних відносин. 
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3. Народознавство. У цьому зрізі крім ментально-ціннісних пріоритетів необхідно враховувати 
територіально-регіональну локалізацію релігійних організацій та їх міжнародних статус. Зокрема, серед 
характерних ознак класифікацій відносин між народами країн західного і східного світу на підставі їх 
релігійних чинників простежується певне змішування критеріїв розподілу в межах однієї класифікації. 
Однією із причин у такому світовому процесі постають сучасні умови мультикультуралізму, що, 
відповідно, викликають кризу ідентичності на рівні особистості. У цьому аспекті позначається 
семантична різноманітність націй (держав, громадських організацій) в силу їх поліетнічності: світового 
співробітництва як всебічної системи націоналізму. 

Наприклад, український дослідник Ю. Кальниш вважає з огляду відносин між державою та 
релігійними організаціями, що можна виділити три загальні моделі – "синкретичну", "антагоністичну" та 
"симбіотично-партнерську" [1: 200]. 

У цьому контексті слід зауважити таку характерну рису означених класифікацій, як довільне 
вживання терміну "модель", що має місце змішування цього поняття. Адже модель, на наш погляд – це 
відповідна теоретична схема із зазначенням його інструментів, засобів та механізму їх взаємодії, 
оскільки вихідними характеристиками суб’єкт-взаємодії є паритетність відносин. 

Таким чином, з’ясовано, що саме в духовному партнерстві потенційно закладена реалізація 
досягнення в повному об’ємі дискурсивних цілей. Сутнісний рівень партнерського типу у 
класифікаційній моделі міжнародних відносин характеризує: наявність ефективно діючих констант 
паритетності (рівності, толерантності, взаємоповаги суб’єктів відносин). 

Концептуальний аналіз превентивних заходів у системі інформаційної безпеки 
Сучасний стан розвитку інформаційного суспільства свідчить про те, що ніяка техноцивілізація, 

належний рівень добробуту життя не гарантують позбавлення суспільства від появи терористичних 
актів. Навпроти, відкрите насилля у значних випадках залишається нормою суспільного життя у 
високорозвинутих регіонах світу. Але ситуація, що викликає страх, включає ризик змінити ззовні своє 
(кожного, всіх) життя тривогою як власною реакцією на цю ситуацію. Тому у більшості випадків 
ризиковані або загрозливі ситуації є суміжними в системі превентивних заходів інформаційної безпеки 
як вияв феноменальних рецепцій мудрості. 

У цьому сенсі варто зазначити, що в сенсорних актах мудрості почуття страху є несвідомим 
осягненням трансцендентного як переходу із наявного буття в архетипно-ментальній змістовності 
духовного капіталу людини. Тому саме в період зростання сучасних нанотехнологій виникає процес 
своєрідного прагнення до звільнення природних здатностей певного індивіда, що може приймати форму 
політизації почуттів та переживань як ірраціонального компонента свідомості. Такі акції соціального 
протесту значною мірою перетворюються на екстремістський характер. 

Отже, на наш погляд, постсучасна риторика характеризується новим поворотом соціальних змін як 
рефлексивних дій, в яких має вирішуватись проблема негативних трансформацій моралі. Проявом такої 
трансформації виступає і "необґрунтовано розширене уявлення щодо застосування насильства з боку 
влади…", і перетворення світогляду окремих індивідів, пов’язане з "розподілом людей на своїх та 
чужих" та "обґрунтування у цьому зв’язку фізичного знищення" своїх супротивників" [2: 73]. 

Спекулятивні інструменти залякування та їх вияви 
Крім того, у секулярному суспільстві постсучасності, в якому політичній тероризм пов’язаний з 

боротьбою за владу, використовуються спекулятивні інструменти залякування. Мається на увазі 
маніпулятивний прийом так званої "релігійної" свободи, віри, совісті тощо. Як свідчить суспільна 
риторика, Коран ісламу є протиборством сунітської та шиїтської неорелігійних течій, що вкоренилось і 
ірано-іракській війні та сучасній Сирії. Відтак, політична, соціальна бідність та міграційний процеси 
загострюють громадські конфлікти, в основі яких посил імперативу страху сектантського типу. Так секти 
базуються як сукупна матриця з огляду іудаїзму, буддизму, індуїзму та християнства в"гаслах" 
антиамериканізму. Розглядаючи національний страх як імператив його модернізації частково можна 
погодитись із думкою дослідника М. Решетнікова, що "сучасна держава ще може когось покарати, але 
вона вже майже нікого не може захистити, включаючи депутатів, мерів, банкірів, бізнесменів, а також 
президентів, яких вбивають десятками кожного року"[3: 11]. Оскільки, на наш погляд, не обов’язково 
треба вбивати фізично ту статусну особу, яка латентно здійснила злочин, а, навпаки – такі суб’єкти 
злочину повинні бути довічно ув’язнені страхом перед чесними, працьовитими громадянами країни. Для 
вияву, діагностування таких кримінально прихованих індивідів існує відповідна розвідувальна та 
контррозвідувальна діяльність спецслужб. При цьому, акцентується увага на так званих "інтелектуалів" у 
сфері освіти, науки та виховання, оскільки елітна система знань є критеріальноціннісною в 
постсучасності. 

За цих обставин виникає потреба у пристосуванні новацій до традиції, або традиції до новацій, що 
викликає відчуття страху, знервованості, апатії. З метою такого подолання страху потрібно формувати 
нові адаптаційні механізми. "Стрімкий прогрес у галузі транспортних, комунікаційних та інформаційних 
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технологій зумовив кардинальні зміни в національному бутті людей. Суспільства стають більш 
диференційованими, гетерогенними, спостерігаються численні стратифікаційні розшарування"[4: 46]. 

Крім того, варто розуміти, що постмодерністська свідомість на рівні суспільних комунікацій 
здебільшого сприймає інновації, долаючи певні фази страху як розвиток уже існуючих традицій у тому 
випадку нововведення, що не суперечать домінантам певного етносу. Тому у постсучасній риториці 
активно діють інноваційні процеси традиційних форм культур різних народів, що амбівалентно та 
різномагістрально взаємодіють між собою. Таким чином, постає необхідність якісного переосмислення 
традицій як соціально-культурного та історичного досвіду предків з огляду розвитку шляхетного 
суспільства. Проте вітчизняна картина масовокомунікаційної системи свідчить про концентрацію медіа 
ресурсів у власності транснаціональних корпорацій та вторгнення в український інформаційний простір 
іншої ціннісно-смислової ментальності. Все це накопичує нову "хвилю" емоційного страху на рівні 
масової свідомості, оскільки серед них втрачається оптимізм, віра у майбутнє української нації – її 
добробуту, миру і злагоди. "Основною загрозою безпеки України є розшарування суспільства на вузьке 
коло багатих і переважну масу малозабезпечених громадян, збільшення питомої ваги населення, що живе 
за межею бідності, зростання безробіття, посилення соціальної напруги"[5: 38]. 

У зв’язку з цим сучасна епоха глобалізації викристалізовує таку культурну ідентичність, що 
будується на вільному виборі життя людини "в тій чи іншій спільності (етнонаціональній, 
конфесійній)"[5: 78]. Адже сучасна людина планетарного рівня, яка пройшла певні стадії ("жахи") 
земного страху, вже втрачає інтерес до власної, більш вузької релігійної ідентичності. При цьому 
''архетипно-ментальна традиція, втрачає захисну оболонку в образі "сакральної святості"[6: 112]. 
Символічний капітал культури такої людини набуває характеру свободи вибору в силу ідеї циклічності 
законів Природи. Саме в цій фазі вибору людини і модернізується її страх як діалектика терпимості та 
нетерпимості, зокрема в релігійному вимірі. Саме тому, як вважає П. Саух "новий імператив ненасилля, 
рівноправного діалогу і солідарної демократії…визначає вектор розвитку соціальних та геополітичних 
систем"[6: 46].Такий "комфорт" внутрішнього світу людини модернізує страх у царині власної мудрості, 
перетворюючи його на оздоровчу лікувальну функцію. 

Іншим концептуальним напрямком імперативу модернізації безпеки є превентивна безпека як 
передбачуваність будь-яких типів загроз для людства, в системі внутрішнього та зовнішнього страху. 

Особливо гостро такі підсвідомі очікування страху як емоційної компоненти масової свідомості 
проявляються в часи соціальних змін, переворотів, катаклізмів, пасіонарним виявом народних мас. В 
силу означених причин переважна більшість із них завершуються відповідними розчаруваннями, 
оскільки латентний рівень підсвідомого страху відіграє в даному разі переможну роль. Тому людина в 
такій ситуації заходить в глухий кут, втрачаючи значною мірою віру та надію в майбутнє. При цьому, 
останнім часом серед маніпулятивних практик штучно використовується образ ворога (агресора), який є 
тим перманентним "страховиськом", що соціогенно впливає на свідомість людини (людей, людства). 

Так, наприклад, на початку 2014 року, коли в Україні розпочався збройний конфлікт на Донбасі, у 
переважній частині суспільних прошарків розпочалась масова істерія, серед них –апокаліптичні сценарії 
щодо кінця земного світу. Адже сучасна загроза ядерної війни є потужним тривожним догматом у 
форматі соціофобію, оскільки все це викликає потенційну можливість епідемій, що можуть стати 
фатальними для людства загалом. 

Мудрість як шляхетна модель постсучасної риторики 
У сучасному академічному дискурсі саме мудрість обирає шляхетну модель, в основі якої є 

смислотворчі горизонти любові (гуманізму, добра) в життєвому світі. Адже сила рефлексії людського 
духу в її ірраціонально-раціональних прошарках мудрості, що наповнюється ефірною субстанцією 
"вібраційно" резонуючого характеру. Іншими словами, такий "антенно-фідерний" резонатор має 
відповідну низку "режекторних фільтрів" в спектрально-аналітичний характеристиці постсучасної 
риторики. За цих обставин постає можливим відрізняти справжнє (суттєве, істинне, дійсне) від 
фальшивого (спекулятивного, ілюзорного, хибного), що неслушно присвоює собі гідність. Отже, 
"ядерна" семантика в постсучасній риториці допускає рефлексію на рівні криптології як всебічного 
феноменального явища сущих природних речей: вербальної та невербальної динаміки мови та її 
динаміки. 

Всі подальші значення риторичних слів, речень лексико-семантичного тексту – духовного, 
містичного, метафоричного та алегоричного є результатом раціональних висновків з фонового чи 
фазового спектрального набору. З огляду на це саме етологічний аналіз імен і топонімів допомагає 
збагнути первісну дійсність у феноменальному пошуку істини. При цьому необхідно дистанціюватися 
від богонатхненності в постсучасній риториці, оскільки істина і кожна дійсна цінність свідчать про 
"переможну метафізичну дійсність"[7: 23]. 

Адже ідея постсучасних конфліктів – це виклик агресивного характеру протидіючих цивілізацій, в 
яких прихований примус насиллі та насадження віри є припустимим. Однак захист інтересів своєї землі є 
архетипно-ментальною потребою для більшості громадян України. Саме необхідність зберегти 
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національну ідентичність, її самобутність від знищення, а культуру від поглинання є поворотним 
імпульсом до розвитку нових творчих силу у біполярній соціальній сутності людини. Така біполярність 
нейтралізує страх і перетворює його як поштовх, як прорив у майбутнє, що становить багатогранний 
баланс між полюсами внутрішнього і зовнішнього світу людини. 

Такий баланс властивий народній мудрості, що прагне до краси та гармонії життя, намагання уникати 
будь-яких конфліктів та протиріч у стосунках з оточуючим світом. 

Підтвердженням цього є символіка як один із критеріїв народної мудрості, що пронизує життєвий 
Дух давніх народів світу. Численні символи можна віднайти в обрядах, зокрема в руні Га давньої системі 
скандинавів, оскільки кожна руна означає відповідний базовий архетип. При цьому розшифрування 
символу передбачає відблиск як окремих духовних феноменів життя, так і загальних природних процесів 
у життєвому світі. Такий стародавній світогляд (зокрема, давньобалтійський) є мудрим пошуком 
риторичних знань у символах, що трансформують страх у різні форми та способи їх перетворень як 
магічна ритуальна сила самозахисту та самовірування язичницької доби. 

Таким чином, аналізуючи імператив модернізації безпеки в постсучасній риториці, можна зробити 
висновок, що саме феноменологія мудрості містить у собі такі основні критерії людського буття: як у 
народознавчому аспекті (ефірна субстанція природних речей жити в гармонії за Природним промислом), 
так і академічному (освіта, наука та виховання). При цьому концептуальний аналіз превентивних заходів 
у системі сучасної інформаційної безпеки надає інтелектуальну можливість протидіяти страху як 
латентному примусу насилля і перетворювати його на функцію контролю, управління з добромисними, 
гуманними намірами соціогенного впливу на структуру свідомості особи, держави та суспільства. Такий 
поворот, як стратегічний прорив у майбутнє, є вирішальним моментом Істини, Краси та Блага в єдиному 
інтелектуальному просторі доби глобалізації. 
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Лисовский П. М. Императив модернизации безопасности в постсовременной риторике: 
классификация и критерии оценки. 

В данной статье рассмотрены основные критериальные конструкты человекокосмизма и 
человекоцентризма. При этом выяснено, что сущностный уровень партнерского типа в 

классификационной модели международных отношений характеризует наличие эффективно 
действующих констант паритетности (равенства, толерантности, взаимоуважения субъектов 
отношений). Предложен концептуальный анализ превентивных мер в системе информационной 

безопасности за проявление феноменальных рецепций мудрости. Доказано, что именно мудрость, как 
благородная модель современной риторики в академическом дискурсе, выбирает творческие горизонты 

любви к сущим вещам как прорыв в будущее. 

Ключевые слова: императив, модернизация, безопасность, страх, постсовременная риторика. 

Lisovskiy P. N. The Imperative of Security Modernization in Terms of Postmodern Rhetoric: Classification 
and Evaluation Criteria. 

The article analyzes the main criterial constructs of security imperatives in the epoch of globalization changes, 
including the mental representation of the coordinates of human cosmism and human centeredness. It proves 
that spiritual security should be considered within the meaningful instructions of wisdom, which makes legal 

culture possible in the context of innovative legislative space. It is stated that the model approach in the studies 
of mental representation characterizes the social image of the world and determines the sensory-mental acts of 
human consciousness. It is the postmodern rhetoric that determines non-linear social processes that contribute 

to the development and intensification of international relations. It finds out that the essential level of the partner 
type in the classification model of international relations characterizes the existence of effective constants of 

parity (equality, tolerance, mutual respect of the subjects of relations). The article offers the conceptual analysis 
of preventive measures in the information security system for the manifestation of phenomenal receptions of 

wisdom. It proves that wisdom, as a noble model of modern rhetoric in academic discourse, chooses the creative 
horizons of love for real things as a breakthrough into the future. 

Key words: imperative, modernization, security, fear, postmodern rhetoric. 
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ЕТИКА ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ХРИСТИЯНСЬКОГО 
ВІРОВЧЕННЯ  

У статті розкрито потенціал християнського віровчення у формуванні екологічної етики. Доведено, що 
основним принципом, який поєднує екологічну та християнську етику є відповідальність перед 

природою, що має глобальний характер. Християнська концепція творіння, хоча й передбачає втручання 
людини в навколишнє середовище, але водночас вимагає від неї відповідальності. Аксіологічний вимір 
діяльності людства визначається як пріоритетний щодо довкілля. Обґрунтовано, що світоглядні 

трансформації є необхідною умовою для подолання як духовної, так і екологічної кризи. 

Ключові слова: християнство, відповідальність, екологічна етика, природа, екологічні проблеми. 

Актуальність дослідження. В ХХІ століття людство увійшло з багатьма перспективами, але водночас і з 
численними проблемами. Велика кількість викликів, перед якими постала людина, не завжди дає можливість 
зосередитися на одних з першочергових – екологічних, що визначають подальший вектор розвитку цивілізації. 
Екологічні проблеми в глобалізованому світі втратили свій первинний зміст як такі, що стосуються 
навколишнього середовища. В сучасних умовах вже не викликає сумніву точка зору, згідно з якою екологічна 
криза є безпосередньо пов’язаною з духовною деградацією людства.  

Науково-технічні та технологічні досягнення не в змозі забезпечити екологічно збалансований розвиток без 
врахування етичної складової у взаємодії людини і навколишнього середовища. Для подолання окреслених 
проблем необхідним є утвердження екологічної свідомості у всіх сферах життєдіяльності людини, як на 
індивідуальному, так і суспільному рівні, що зрештою має призвести до формування екологічно орієнтованої 
цивілізації. Важливим завданням для світового співтовариства є об’єднання зусиль та залучення всіх соціальних 
інститутів з метою мінімізації негативного впливу на довкілля. На нашу думку, в цьому контексті варто звернути 
увагу на такий потужний чинник розвитку суспільства як релігія, зокрема християнство, і на його внесок у 
процес переосмислення сутності екологічних проблем та у пошук шляхів їх подолання. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Зважаючи на вищезазначене, окреслені питання, 
починаючи, з середини ХХ століття, знаходяться під пильною увагою науковців і теологів. Українські 
вчені Борейко В., Толстоухов А. акцентують увагу на морально-етичному аспекті екологічної кризи. 
Важливого значення принципу відповідальності у життєдіяльності людини надав Йонас Г., який є 
засновником етики відповідальності. Однією з головних причин виникнення окреслених проблем 
Бернар Серджо Р., Гудінг Д., Леннокс Дж. вважають споживацьке ставлення людини до навколишнього 
середовища, а також наголошують на важливості аксіологічного виміру діяльності людини. 
Християнський теолог Шеремета В. виокремлює відповідальність за природу як складову 
християнського віровчення. Доказом зацікавленості християнських церков даними проблемами є їх 
Соціальні концепції, в яких розглядається взаємодія людини і природи з християнської точки зору. Проте 
ми вважаємо, що питання співвідношення екологічної етики та християнського віровчення, що 
ґрунтується на спільному для них принципі відповідальності, потребує більш детального дослідження. 

Метою статті є розкриття потенціалу християнського віровчення у процесі формування екологічної 
етики, зокрема відповідального ставлення до природи. 

Виклад основного матеріалу. У сучасному світі перед людством постала важлива проблема: чи 
можливе у нинішніх умовах використання ідеалів техногенної цивілізації, зорієнтованих на постійне 
зростання споживання. Технократичне мислення, яке засноване на споживацько-утилітарних цінностях, 
зумовило складні відносини між людиною, суспільством і природою. Постіндустріальне суспільство 
переглядає своє ставлення до природи, відбувається переосмислення цінностей попередньої епохи. 
Відтак, надзвичайно гостро постають питання екологічної культури, пов’язані зі збереженням морально-
духовних цінностей, адже не тільки забруднення навколишнього середовища, загроза екологічної кризи, 
а й недосконалість внутрішнього світу людини, занепад її духовності наближає деградацію особистості 
[1: 290–291]. Тому виникає необхідність нового бачення людиною своєї ролі та призначення у світі, змін 
у міжлюдській комунікації, а також у взаємодії з природою.  

Згідно з християнською точкою зору, вплив на навколишнє середовище є тісно пов’язаним з духовністю, яка 
формує людське співжиття, тому екологія довкілля безпосередньо пов’язана з "екологією людини". Обов’язки, 
які людина має перед природою, пов’язані з обов’язками перед іншими людьми. Тому вирішальною проблемою 
є цілісна моральна позиція суспільства. Не можна вимагати дотримання одних обов’язків, порушуючи 
інші [2: 38–39]. Отже, світоглядні орієнтири, які ґрунтуються на утилітарному сприйнятті дійсності, і цінності, 
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що донедавна вважалися найважливішими, в сучасному світі піддаються сумнівам. Людство усвідомлює 
нагальну потребу у світоглядних трансформаціях, зокрема у взаємодії з навколишнім середовищем.  

Людина сьогодні не може відмовитись від використання природних ресурсів, від умов, які їй надані. 
Проте поглиблення розривів між штучно створеним світом та природою спричинило виникнення 
особливого духовно-соціального поля глобальної напруги. Перебуваючи в ньому, ми все більш гостро 
переживаємо відчуття занурення людства у стан формування нових моральних, духовних основ, 
необхідних для подальшого розвитку цивілізації [1: 7–8]. Таким чином, нівелювання негативного впливу 
на довкілля, подолання глобальних екологічних проблем, врахування їх етичного аспекту є однією з 
умов подальшого соціального прогресу.  

Сучасна екологічна криза виникла в результаті тривалого розвитку людства. Причин її виникнення є 
велика кількість, але вважаємо, що всіх їх об’єднує причетність людини. Зважаючи на це, виникла потреба 
регулювання відносин між людиною та природою, що можливо здійснити в межах екологічної етики, 
згідно з якою поведінка людини стосовно природи повинна регулюватися моральними нормами. Теорія 
екологічної етики повинна пояснити ці норми; розтлумачити відносно кого застосовується моральна 
відповідальність, а також встановити, чим вона обґрунтована [3: 4]. Тобто взаємодія людини з природою 
повинна ґрунтуватися, в першу чергу, на відповідальності, яка визначається як центральна категорія 
екологічної етики. Зауважимо, що засновник етики відповідальності Г. Йонас подолав обмеження етики 
лише відносинами між людьми, а й акцентував увагу на її поширення на взаємодію з навколишнім 
середовищем [4: 371–372]. Відтак, визнається важливість морального аспекту у ставленні до природи, а 
також – її самоцінність. На даному аспекті взаємодії у системі "людина – природа" наголошують 
християнські теологи. Відповідальність визначається як складова християнського віровчення, що дає змогу 
розкрити його можливості для поєднання принципів християнської та екологічної етики. 

Релігія, нарівні з екологією та філософією, пропонує норми, які можна використати при формулюванні 
положень екологічної етики. Релігія сприяє розумінню того, що людина не всесильна, що її контроль над 
природою не є безмежним, що маніпулювання природою може обернутись проти неї. Технологія дає 
людині владу над світом, в той час як релігія вчить стриманості, скромності, звільнення від егоїзму [3: 46]. 
Тому необхідним є врахування впливу релігії на свідомість віруючої людини, її можливостей для 
формулювання положень нової екологічної етики. Релігійна точка зору репрезентує етичний аспект 
розуміння сутності, причин виникнення екологічних проблем, а також пошуку шляхів їх вирішення в сфері 
моралі. 

Важливим у цьому контексті є питання, яке завжди цікавило не лише науку, а й релігію,  ставлення людини 
до земних благ та їх використання. Так, згідно з християнською точкою зору, людина є вершиною творіння, 
тому її доля пов’язана з долею Всесвіту. Панування над усім створеним передбачає почуття обов’язку, тобто 
обов’язку управляти всім, що створене Богом [5: 79]. Відтак, вдосконалення людини, розвиток її духовного світу 
співвідносні з розвитком оточуючого середовища, тобто негативний вплив на довкілля і деградація духовності є 
взаємопов’язаними. 

Відповідно до християнського світогляду, основна причина проблем у взаємодії між людиною і 
довкіллям полягає в тому, що вона зазіхає на безумовну владу над створеними речами, нехтуючи 
моральними нормами, які повинні керувати людською діяльністю. Природа вважається знаряддям у 
руках людини, реальністю, якою вона маніпулює, особливо за допомогою сучасних технологій [6: 285]. 
Проте ставлення людини до матеріальних благ не повинно зводитись до експлуатації, тобто до 
егоцентричного володіння, воно має виявлятися у відповідальній співпраці згідно з покликанням 
людини.  

Християнські теологи зазначають, що християнській концепції ставлення до матеріальних благ 
властива екологічна заангажованість, яка вимагає такого використання матеріальних засобів, яке б не 
впливало негативно не лише на людське життя, а й на збереження і відтворення всіх біологічних 
видів [5: 79]. Тобто кожна людина повинна мати достатньо засобів для існування, але разом з тим 
висловлюється застереження щодо надмірного захоплення матеріальними благами, перетворення їх на 
мету життя. Адже це може призвести до моральної деградації людини, і як наслідок – кризових явищ в 
середовищі, що її оточує. 

Зважаючи на те, що поняття економічної ефективності не можна вважати аксіологічно нейтральним, 
важливим є застосування етичного підходу щодо економічної діяльності. Вирішення екологічних проблем 
вимагає, щоб суб’єкти економічної діяльності з повагою ставилися до навколишнього середовища, 
узгоджуючи свої потреби з необхідністю захисту довкілля. Економіка, яка з повагою ставиться до природи, 
орієнтується не лише на максимізацію прибутків, а й враховує наслідки впливу на неї [6: 290–293]. Для 
збалансування економічного розвитку і стану довкілля необхідно формувати особистість з екологічно 
орієнтованою свідомістю, здатну адекватно реагувати на виклики сучасності; виховувати людей для більш 
мудрого споживання [2: 25]. Важливим є розвиток людства, заснований на взаємоповазі, виявом якої також є 
відповідне ставлення до природи.  

Розглянемо два можливі підходи щодо взаємодії людини з навколишнім середовищем. Згідно з 
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першим, природа є вираженням любові та правди, що була передана і дарована людині Богом як 
середовище для життя. Інший підхід, що спрямований на технізацію довкілля, призводить до 
інструменталізованого та свавільного користування ним, що негативно впливає і на навколишнє 
середовище, і на людину. Зведення природи до сукупності матеріальних речей стає джерелом насильства 
над довкіллям та мотивує до дій, які зневажають сутність людини [2: 35]. Тому для сучасного 
суспільства, що характеризується схильністю до гедонізму та споживання, викликом є перегляд системи 
цінностей. На наш погляд, це повинно запобігти утилітаристському зведенню природи до об’єкта 
маніпуляцій та експлуатації. Проте теологи зауважують, що не слід абсолютизувати природу і 
вивищувати її над гідністю людини, щоб не дійти до обожнення природи, що не властиво для 
християнства. 

Бачення людей і речей у сучасному світі, що позбавлене будь-якого зв’язку з трансцендентністю, 
згідно з християнським віровченням, призвело до відмови від концепції сотворіння та до визнання 
абсолютної автономності людини і природи. Зв’язки, які поєднували світ з Богом зникли, що спричинило 
розрив людини з довкіллям. Вона почала мислити себе чужою стосовно середовища, в якому живе. Хоча 
християнська традиція завжди бачила в творіннях, що оточують людину, дари Божі, які необхідно 
обробляти і оберігати, дякуючи Творцеві [6: 286–287]. Зауважимо, що хоча християнська концепція 
творіння передбачає позитивне ставлення до втручання людини в природу, але водночас рішуче вимагає 
відповідальності. Природа – це дар Творця, який наданий людству для відповідального і розумного 
використання. Втручання людини стає ганебним, якщо воно завдає шкоди [6: 293]. Тобто центральною 
категорією християнської етики стосовно навколишнього середовища є відповідальність відносно всіх творінь 
Божих.  

Отже, сьогодні людство переживає одночасно дві кризи: екологічну і духовну. У сучасному світі 
людина втрачає усвідомлення життя як дару Божого, а іноді й сам сенс життя, якщо це життя зводиться 
лише до фізичного існування. За таких умов природа не сприймається як дім, а лише як середовище 
перебування. Особа, яка духовно деградує, приводить до занепаду природу, тому вирішення екологічних 
проблем не можливе без подолання кризи духовної. Людина змінює природу відповідно до свого 
внутрішнього світу, а тому перетворення природи має починатися з трансформації внутрішнього світу, у 
християнстві – душі [7: 67]. Найважливішим шляхом подолання екологічної кризи є відновлення 
внутрішньої рівноваги людини, а також гармонії у взаємодії з навколишнім середовищем. Саме це є 
надійною основою для формування відповідального ставлення до природи.  

Християнські теологи вважають, що саме Церква має особливе покликання і компетенцію в цьому 
питанні. Одним із ключових аспектів нової євангелізації і формування християнської культури є 
поширення правди про те, що віра в Бога Творця і життя у Христі (християнський спосіб життя) 
передбачають відповідальне ставлення до створеного у Христі світу. Церква зараховує безвідповідальне 
ставлення до природи до найтяжчих гріхів. Адже, забруднюючи і руйнуючи природне довкілля, людина 
загрожує здоров’ю та життю інших, кого Господь покликав до буття, а також тих, які ще не народилися. 
Зокрема, Католицька Церква розглядає питання відповідальності за природу в контексті вимог Заповіді 
"Не вкради". Зазначається, що Божі дари природи призначені для людей всіх поколінь, тому той, хто 
охоплений духом споживацтва і бажанням мати якомога більше матеріальних благ за рахунок природи і 
людей, які в ній живуть, має суттєву провину перед Творцем і Спасителем [8]. Захист природи, як 
творіння Божого, у контексті християнського світогляду, є богоугодною справою, важливою і почесною. 
Технології роблять людину найсильнішою істотою на Землі, що у свою чергу покладає на неї 
відповідальність за збереження природи. Захист природи – це спокута гріхопадіння людини. На думку 
християнського богослова преподобного Максима Сповідника, людина може перетворити на рай землю 
тільки тоді, коли вона матиме рай сама в собі [7: 67]. Якщо людині вдасться поєднати наукові 
можливості і етичні засади їх використання, то вона зможе розвивати довкілля як власну оселю, зможе 
мінімізувати наслідки негативного впливу не нього.  

Англійські дослідники Д. Гудінг і Дж. Леннокс зауважують, що слідуючи законам природи, людина 
дійсно може досягти значних успіхів, наукові принципи, які ґрунтуються на моралі, приведуть їх до 
бажаного результату, сприйнятливого не тільки для них, але і для людства. Вони наголошують, що 
"…обов’язок дотримуватися морального Закону покладається на нас не силами природи, не нашими 
побратимами і не зведенням безособових принципів, а особистісним Богом, співчутливим і милостивим" 
[9: 59]. Тому важливим є врахування людиною етичного аспекту своєї діяльності, оскільки неодноразово 
позитивні результати наукових досягнень нівелювалися негативними наслідками їх використання. Тож 
справжню цінність мають ті наукові пошуки, на чому особливо наголошують християнські теологи, які 
ґрунтуються на релігійних принципах, оскільки вони мають моральний вимір їх впливу на довкілля і 
саму людину. 

Технологія, що забруднює, може також очищати, виробництво, що нагромаджує,  розподіляти, але 
за умови домінування етики поваги до життя, до теперішніх і майбутніх поколінь [6: 287]. Турбота про 
довкілля – виклик для всього людства, обов’язок поважати спільне благо. В міру зростання екологічної 
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кризи і неминучої потреби мінімізації її наслідків постає необхідність підвищення відповідальності 
людини за навколишнє середовище. [6: 287–288]. В цьому контексті варто звернути увагу на глобальний 
характер відповідальності, що стосується всіх творінь Божих.  

Людині дозволено здійснювати відповідальне управління природою для того, щоб не лише 
отримувати вигоди, а й берегти її. Обов’язком сучасної людини є передати землю наступним поколінням 
в такому стані, щоб вони могли гідно проживати на ній і далі обробляти її [2: 37]. Погоджуємося з цією 
думкою, адже збереження довкілля вимагає міжнародної співпраці, яка, крім економічної та політичної 
складових, обов’язково повинна мати етичний вимір.  

Висновки. Отже, формулюючи положення екологічної етики, необхідно залучати такий потужний 
чинник суспільного розвитку як релігія, використовуючи морально-релігійну мотивацію та етичні 
категорії: добро, любов, повага, совість, щастя та в першу чергу відповідальність перед природою, перед 
іншими людьми, перед наступними поколіннями. Сьогодні християнство долучається до осмислення та 
вирішення екологічних проблем, що знаходить своє вираження у проповідуванні любові до природи, 
бережливого ставлення до неї, проведенні різноманітних акцій, що безперечно сприяє формуванню 
екологічної свідомості сучасної людини. Екологічна етика, заснована на принципі відповідальності, є 
саме тією ланкою, яка робить можливим поєднання науки і релігії як взаємодоповнюючих складових для 
досягнення важливої для майбутнього людства мети – виходу з екологічної кризи. 
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Мельничук В. В. Этика экологической ответственности в контексте христианского вероучения. 

В статье раскрыт потенциал христианского вероучения в формировании экологической этики. 
Доказано, что основным принципом, который совмещает экологическую и христианскую этику есть 
ответственность перед природой, которая имеет глобальный характер. Христианская концепция 
творения, хотя и предусматривает вмешательство человека в окружающую среду, но в то же время 

требует от него ответственности. Аксиологическое измерение деятельности человечества 
определяется как главное относительно окружающей среды. Обоснованно, что мировоззренческие 

трансформации являются необходимым условием для преодоления как духовного, так и экологического, 
кризиса. 

Ключевые слова: христианство, ответственность, экологическая этика, природа, экологические 
проблемы. 

Melnychuk V. V. Ethics of Ecological Responsibility in the Context of Christian Doctrine. 

In the article the potential of the Christian doctrine for ecological ethics formation is revealed. Responsibility 
for nature is proved to be the main principle that combines ecological and Christian ethics. Religious 

comprehension of global ecological problems according to which the main reason of their appearance is human 
spiritual degradation and the way to solve them is overcoming the spiritual decay of modern humanity is 

highlighted. Though the Christian concept of creation does not provide human interference into environment but 
it demands human responsibility. Axiological principle is determined to be the main principle of interaction in 

the system "human – nature". 
It was established that Christian theologians pay much attention to human attitude to wealth as well as human 

attempts to subjugate nature entirely that's why ethical aspect of economic activity is determined to be urgent. It 
is stated that irresponsible attitude to nature according to Christian doctrine is considered to be sin. According 

to theologians there is no need to absolute nature and exalt it over human dignity in order to avoid deification of 
nature as it is not typical of Christianity. The responsibility is global that means that international consolidation 

of all social institutes is necessary for ecological problems salvation. It is substantiated that outlook 
transformations are the prerequisite for both spiritual and ecological crisis overcoming. Combining Christian 

doctrine positions and ecological ethics ones will surely contribute to solving global environmental problems as 
well as ecologically oriented civilization formation. 

Key words: Christianity, responsibility, ecological ethics, nature, ecological problems. 

 



Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка 

© Мельничук М. С., 2017 
82 

УДК 1(072.8) 
М. С. Мельничук, 

кандидат філософських наук, доцент 
(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне) 

hirow@mail.ru 
ORCID: 0000-0002-4299-968X 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФСЬКИХ ДИСЦИПЛІН В 
НЕГУМАНІТАРНИХ ВИШАХ 

В статті актуалізується увага щодо проблем сучасної вищої школи, в якості методологічних моделей 
викладання філософських дисциплін в системі базової нефілософської освіти. Поставлені автором 
проблеми, запропоновані ним ідеї, дидактичні та психолого-педагогічні знахідки і висновки зможуть 
допомогти викладачам філософії підняти рівень пізнавального інтересу студентів, змінити у їхньому 
уявленні статус філософії з негативного на позитивний і зробити викладання даної дисципліни більш 

ефективним. 

Ключові слова: філософські дисципліни, методологія викладання, методичні принципи. 

Постановка проблеми. Процеси духовного відродження в Україні актуалізують необхідність 
дослідження та аналізу новітніх тенденцій у процесі розгляду сучасних орієнтирів. Цілком закономірним 
є те, що логічним результатом соціальних змін в Україні, останнім часом, котрі сколихнули світову 
спільноту, є ситуація спільної кризи – політичної, економічної, культурної, духовної. Все це, стало 
наслідком, так званої, екзистенціальної кризи. Що мається на увазі? А річ у тім, що чітко 
прослідковується всезагальна втрата традиційних цінностей, критеріїв та морально-етичних орієнтирів. 
Котрі, по суті, є базисом у формуванні особистості духовної, культурної, високо психічної. Саме в цих 
соціально-політичних умовах викладання філософії та дисциплін філософського змісту є нагально 
необхідним. Сучасному студенту, починаючи з перших курсів, потрібна точка відліку, вектор погляду на 
світ, котрий формує життєво-світоглядні орієнтири не лише як українця, а й як члена світової спільноти. 

Актуальність дослідження. Акцентуація щодо вивчення методик та аналізу світоглядних знаків 
оклику у процесі викладанні філософських дисциплін обумовлена самими функціями даного предмету 
сучасного вишу. Оскільки, основною задачею педагога є формування особистості ї її світоглядних 
орієнтирів, то варто наголосити на тому, що філософія розглядається і як світогляд в цілому. Філософські 
дисципліни в українських вишах вивчаються студентами практично усіх факультетів, напрямків і 
профілів підготовки. Якщо, взяти суто філософію, як вишівську дисципліну, зважаючи на педагогічну 
практику, в більшості випадків даний предмет сприймається студентами як складний, малозрозумілий і 
вкрай відірваний від життя. Цілком зрозуміло, що таке негативне сприйняття та як очевидний результат 
ставлення до філософії, на все життя залишається у тих, хто вивчав її у вищому навчальному закладі. І 
це, варто відзначити заради справедливості, мимоволі формується викладачами філософії та 
філософських дисциплін. Котрі, читають лекції та проводять практичні заняття так, як їм зручно, як вони 
звикли це робити протягом багатьох років, як вважають вірним, не намагаючись при цьому підвищувати 
рівень пізнавального інтересу студентства, і ступінь їх мотивації. У своїй більшості, вузівські викладачі 
філософії не замислюються над тим, як показати учням, що філософія – не відірвана від життя 
надпремудрість, а те, що вона має до їх життя, з його турботам, радощами та сумом найбезпосередніше 
відношення. Що вона може бути не менш цікавою і корисною, ніж ті заняття, яким вони присвячують 
години відпочинку і дозвілля. Проблема демаркації та співвідношення наукового та філософського знань 
не входить в сектор нашого дослідження, і в той же час нагадує нам щодо необхідності ознайомленнями 
з фоліантами загальносвітової мудрості. Нагадаю позицію М. К. Мамардашвілі, який вважав, що 
філософія – це і темперамент, і спосіб життя, і стан думки [1: 83]. Також необхідно зауважити, що даною 
проблемою цікавилась ціла низка вітчизняних філософів, таких як: А. А. Гусєйнов, А. Ф. Зотов, 
І. Т. Фролов, А. Б. Кнігін, М. Є. Максюта, Г. Д. Орєшнікова та інші.  

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи вище вказану проблему в практично-методичному плані, 
необхідно зауважити щодо тих труднощів, які стають lapis offensionis (каменем спотикання) на шляху у 
викладацької спільноти. Вважаємо, що найбільш вірним було б ототожнити їх з труднощами, котрі 
вважаються об'єктивними у процесі подання дисциплін філософського змісту й викладання самої 
філософії не лише як обов'язкового предмету вишу, а як явища світової культури до якого повинна 
доторкнутися кожна високоосвічена людина. 

Маємо на увазі наступне: реальне становище проблеми читання філософії й філософських дисциплін 
для факультетів нефілософського спрямування полягає в тому, що лекційна аудиторія може бути 
заповнена самими різноманітними спеціальностями, як "технарями" так і "медиками". 

У даній ситуації ми можемо констатувати виникнення необхідності появи методико-практичних схем, 
які ставали б у пригоді в самих найрізноманітніших ситуаціях. До того ж, його провідним замислом в 
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разі факультетів з технічною, або природничою спрямованістю є ідея наявності філософа-педагога-
фахівця. Як стверджує М. Є. Максюта, істотним в ній є те, що філософськи освічений учений, і як 
учений, і як людина, завдяки заняттям філософією виявляється здатним співвідносити свої знання та 
навички з можливим граничним горизонтом їх застосування взагалі. Це можливо досягти шляхом 
постійного тренінгу, в процесі роботи зі студентами, адже він відіграє важливу роль в активізації 
навчального процесу [2]. 

Щоб досягнути вище вказаної мети необхідно формувати наступні вказівки: 
По-перше, невірної установки щодо відмінності філософії від інших прийомів інтелектуально-

духовного освоєння людиною світу. В даному випадку проблемність проявляється в тому, щоб 
виокремити саме ортодоксальне розуміння філософії від існуючих лжепонять, котрі приписують даному 
явищу культури сумнівного тлумачення. Вкрай необхідним є здійснити демаркацію філософії від 
різноманітних штампів існуючих понять ("філософій" різноманітних політичних і громадських 
організацій, прошарків суспільства, навіть комерційних фірм та кулуарних осіб, а також, "філософій" 
метафізичних – псевдометафізичних явищ, або й ще гірше – "філософій" сексуальних уподобань). 
Узвичаєне розрізнення філософії від міфології, мистецтва, конкретної технічної або природничої науки 
та релігії виявляється дещо простішим, і труднощі, викликані цим розрізненням, пов'язані більше з 
загальнотеоретичними труднощами такої відмінності, ніж з зафіксованими в свідомості слухачів 
пересудами. 

По-друге, читання філософських дисциплін на факультетах, котрі пов'язані з різноманітними 
науками, потребує приділення особливої уваги зіставленню філософських акцентів та інтересів вивчення 
з акцентами та предметами інтересів цих наук. Відмітимо, що таке порівняння вже може вестися на 
досить номінальному рівні. Важливим є те, що виділяється схожість філософії з науками і, відповідно, 
науковий стрижень філософії. Філософія, як і багато інших наук, – фундаменталізується в поняттях, 
тобто, основним кістяком постає понятійно-категоріальний апарат. Варто зазначити – філософія, у 
звичному понятті, не є наукою, що виконує допоміжне призначення у зв'язку з цілою низкою інших наук. 
В даному випадку, з курсу філософії варто вилучити методологію науки; дисципліну, безумовно 
доброчинну, але котра має зовсім іншу натуру, й інші задачі. 

По-третє, враховуючи статус науковості філософії варто зауважити щодо питання співзв'язку 
філософії як науки, і філософії як "природної схильності". В даному випадку філософське знання, в 
якості наукових знань і уявлень, повинно бути розглянуте як здійснення даної дисципліни в якості 
"природної схильності", і неможливою без такої реалізації. З протилежної сторони, варто вказати на 
необхідність здійснення філософії як науки в процесі філософування, як екзистенціальної дії людини, 
котра здійснює спроби збагнути буття суще категоріями філософії. 

По-четверте, характерного аналізу вимагає взаємовідношення філософії та історії філософії. Швидше, 
проблеми потенції єдності філософії, враховуючи різнобіччя філософських позицій в її історії, та 
проблеми зневіри, щодо досягнення філософських істин, враховуючи історичні трансформації таких. 
Вважаємо за необхідне, підкреслення основних культурних передумов зародження філософії як явища 
планетарного масштабу, а також її припустиме згасання, як результат знівелювання загальнолюдських 
духовних цінностей й деморалізації людства. Тому, на нашу думку, має бути першим блоком курсу 
філософії – історико-філософський, котрий йде після введення. Завданням цього блоку є формування на 
визначених, реальних взірцях та прикладах уявлення щодо способів філософської роботи. Завдяки цьому, 
з представленого історико-філософського матеріалу вибираються показові кшталти, в яких поняття та 
категорії філософських дисциплін осмислено найбільш глибоко. Тому, історичний блок націлений на 
показ постановки фундаментальних філософських запитів і намагань осягнення розумом філософії в 
історичному процесі. 

По-п'яте, варто дати установку студентству щодо ствердних аспектів дисциплін філософської 
спрямованості. Що ж маємо на увазі? 1) Філософія являє собою категоріально-понятійне усвідомлення 
того, що властиве наявному. 2) Філософія є, водночас, понятійно-категоріальне осмислення сутності 
наявного і можливості бути унікальному серед рівних. 3) Філософський інгредієнт розташовується в 
незримому вигляді також і у всіх нефілософських кшталтах взаємовідношень людини з навколишнім 
середовищем, як діалогу-конфлікту людини зі світом. 4) Філософія, є практикою розуму, опираючись 
лише на свої власні снаги і потенції.  

Аналізуючи вищевказану проблему в прагматичному плані, хотілося б з акцентувати на ті непрості 
обставини, на які ми сьогодні наражаємося. Доречно б віднести їх до неупереджених утруднень в процесі 
подачі філософських дисциплін. Насамперед, це стосується змісту самих науково-теоретичних проблем. 
Ми вийшли з-під опіки "єдино вірної доктрини", перейшли від монотеоретичної моделі викладання 
філософії, до плюралістичної [3]. На сьогоднішній день науковці філософи, а також і викладачі 
філософських дисциплін, прагнуть оновити в осягненні розумомі науково-теоретичний багаж 
"колишньої" філософії, підвести філософію до новочасного щабля наукового знання. Впроваджують 
можливість контекстуалізації. Все це – сьогоденна необхідність.  
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Вважаємо доречним зупинитися і на інших труднощах у розв'язанні даної поставленої проблеми, 
котрі, на наш погляд, також є неупередженими. Головним об'єктом постає студент. Відверто кажучи, 
студентська молодь за крайній десяток років значно змінилася. І, найгіркіше є те, що далеко не в кращу 
сторону. Не є рідкістю сьогодні те, що в аудиторії вишу викладач може стикнутися з посереднім рівнем 
інтелекту, мінімальних набутих загальноосвітніх знань, ерудиції, відсутністю уміння та бажання 
працювати з навчальним матеріалом. 

Усе це не з'явилося стихійно, і вони мають логічну причину та пояснення. Не жонглюючи 
твердженням класиків про те, що "буття визначає свідомість", і що людина є "сукупність суспільних 
відносин", зауважимо, що постмодернова студентська молодь, як губка вбирає в себе весь той негатив, 
котрий присутній на кожному кроці. Це і телебачення з відсутністю життєстверджуючих сюжетів, і 
література сумнівної якості, і Інтернет ресурси з сайтами, котрі викликають гнівне обурення у батьків, і 
музика з характерними текстами пісень. У всьому вище вказаному чітко прослідковується знівелювання 
загальнолюдських моральних цінностей. Рекламодавці культивують не духовне збагачення та 
примноження моральних цінностей, а, кажучи мовою тинейджерів, необхідність "снікерснути" й 
"кайфанути", "віддатися спокусі так, щоб не було нестерпно боляче за ...". Сьогодні, ми можемо 
спостерігати абсолютно клінічний випадок трансформації-деградації загальнолюдських духовних 
цінностей.  

Психологи позначають втрату орієнтації в житті станом аномії. Цей стан характеризується бажанням 
втекти від реальності. Вчені стверджують, що вагома частина молодих людей мають схильність до 
аномії, не спроможні до адаптації в складному, часто агресивному середовищі сьогодення. 

Враховуючи усі, вище вказані умови, беручи до уваги кризу свідомості у широкому розумінні, 
викладач-філософ повинен виконувати своє основне завдання – сприяти формуванню філософського 
світогляду студентства, виступити в ролі лікаря душ людських. 

Кожен викладач, спираючись на досвід та педагогічний талант здійснює це індивідуально. Хоча б, на 
нашу думку, було б досить доречним вироблення загальних, методологічних принципів. Посеред 
відомих філософів існують й інші точки зору: філософія є філософія, і її не можна спрощувати. Обидві 
вони знайшли відображення в матеріалах круглого столу [3]. І. Т. Фролов: "Філософія – це елітарна, 
царська наука, не кожному вона по зубах". А ось інша точка зору, висловлена А. Ф. Зотовим, який 
кажучи про підручники філософії, зазначив, що зміст підручника має бути ясним і зрозумілим "навіть 
останньому дурневі" [3]. Підтримує цю точку зору А. А. Гусейнов. Він нагадує епізод з життя Діогена. 
Розмірковуючи на афінській площі про щось важливе, Діоген залишився один, тоді він став верещати по-
пташиному, і люди знову зібралися навколо нього. "Заради дрібниць ви збираєтеся, а серйозної розмови 
уникаєте", – дорікнув філософ. А. А. Гусейнов говорить далі: "... Треба чітко розрізняти викладання 
філософії для філософів і для всіх інших – і в цьому випадку неминуче треба вчитися верещати по-
пташиному" [3]. 

Висновки. Основні задачі, котрі покладені в основу вивчення навчальних дисциплін філософського 
спрямування спеціальностями нефілософського напрямку полягають в тому, щоб зберігаючи науковий 
стрижень будь-якої хвилюючої проблеми, беручи до уваги рівень освітньої підготовки, подати 
навчальний матеріал в доступних формах. В даному випадку мова йде щодо використання власних, або 
ж корпоративних методичних розробках. Тільки тоді, коли студент усвідомлює про що йде мова, він 
виявляє інтерес до навчального матеріалу, намагається проникнутися поставленою проблемою. Життєві 
приклади, що бентежать інтереси молоді, суспільства в цілому можуть підтвердити життєву силу 
філософських категорій, а не будуть здаватися їм абстрактними, непотрібними й відірваними від життя. 

В процесі подачі навчального матеріалу з філософських дисциплін бажано відійти від прямолінійної 
онтологізації, і обов'язково застосовувати у педагогічній практиці мовний та дискурсивний плюралізм, 
підходів та методів. У процесі викладання звернути увагу на усвідомлення студентами концептуальної 
багатоманітності, і в якості результату отримання визначень поняттям та категоріям, що являють собою 
базис філософії. Також, варто пам'ятати щодо необхідності висловлювання студентами власного бачення 
тієї чи іншої проблеми і шляхів їх вирішення, зробити акцент на можливості особистісно-
інтелектальному судженні чи тлумаченні філософських проблем що розглядаються. На нашу думку, 
даний методологічний підхід повинен замінити архаїчні традиційні роздуми щодо єдиновірного 
судження та визначення. 

Вважаємо, що не варто забувати щодо небезпек, котрі чатують на нас як результат намагання 
об'єднати підходи та принципи. Як говорить Л. А. Микешина – "…плюралізм легко спокушає, підбиває 
на еклектику, вседозволеність і беззаконня інтерпретацій, живить релятивізм" [4]. Тому у зв'язку з 
плюралістичної моделлю постійно виникає питання: як бути з світоглядним вихованням студентів? Чи 
повинні ми давати студентам певний світогляд? [3] Однією з головних задач філософа-педагога відкрити 
аудиторії фундаментальні спрямування філософської думки, ознайомити студентство з багатогранністю 
інтересів-проблем та поліманітністю підходів до їх рішень. Таким чином формувати в студентській 
молоді гнучкість розуму та світоглядного стрижня. 
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Чи здатен буде студент здійснити правильний вибір? Ми вбачаємо у нашому завданні навчити 
майбутнього випускника вишу неупереджено мислити, вміти сперечатися, відчувати серцем усю глибину 
світової філософської спадщини. Можливо це лише за умови відкритих обговорювань проблем 
сьогодення, котрі не можуть не хвилювати молоде та гаряче студентське серце. А також питань, котрі 
знаходяться на стику інтересів їх майбутніх професій. Це може бути основною умовою в якості 
формування світогляду молодої людини. І. Т. Фролов вважав, що треба викладати філософію сильно 
адаптовану до профілю вузу [3]. Важко не погодитися з даним твердженням відомого радянського 
філософа. Отже, наша основна задача полягає у підготовці студентства до можливості використання 
знань з філософських дисциплін в процесі освоєння основної професії та уміти застосовувати 
філософські знання у буденному житті. 

Ми бачимо, що категоріальність філософії та філософських дисциплін в цілому позитивно вписується 
у педагогічний досвід. Корисним буде закцентувати увагу на соціальній стороні нашої дисципліни, як 
тієї що є плідним підґрунтям у процесі формування самооцінки, здійснювання самопізнання керуючись 
рефлексією, розуміння свобод та обов'язків члена суспільства, усвідомлення власних потреб та цінностей 
у переплетінні з цінностями та потребами спільноти. 

Підсумовуючи нашу статтю, ми дійшли висновків, що викладач повинен віднайти ті спільні 
знаменники між філософією та спеціальностями котрим читається курс лекцій, донести їх до 
студентства, переконати в корисності цих знань. Вказати на реальну можливість застосування їх у 
буденному житті, а можливо, навіть, й на професійній ниві. Але, це все, вимагає від викладача не лише 
професіоналізму як філософа-науковця, а й наявність педагогічного мистецтва та глибокої любові до 
нашої дисципліни, що дозволить у своїй сукупності відкрити студентству чарівний світ філософії. Котра, 
на наші сподівання, відкриє молодим людям кращі сторони їхньої душі, пробудить сумління, і як 
наслідок , в процесі діалогу зі світом, дозволить вибудувати міст довіри та толерантності, що дозволить 
віднайти гармонію та любов у цьому, не простому, суперечливому, але водночас, цікавому світі. 
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Мельничук М. С. Методологические проблемы преподавания философских дисциплин в 
негуманитарных вузах. 

В статье актуализуется внимание относительно проблем современной высшей школы в качестве 
методологических моделей преподавания философских дисциплин в системе базового нефилософского 
образования. Поставленные автором проблемы, предлагаемые им идеи, дидактические, психолого-
педагогические находки и выводы смогут помочь преподавателям философии поднять уровень 

познавательного интереса учащихся, изменить в их представлении статус философии с негативного на 
позитивный и сделать преподавание этой дисциплины намного более эффективным. 

Ключевые слова: философские дисциплины, методология преподавания, методические принципы. 
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Melnichuk M. S. Methodological Problems of Teaching the Philosophical Disciplines in Unhumanitarian 
Institutions of Higher Learning. 

This article is devoted to an actual problem of modern higher education, as teaching of philosophical disciplines 
to specialties of not philosophical direction. The author of the article makes an attempt to answer the following 

three fundamental questions about teaching philosophy from different aspects: What is to be taught? How to 
teach? Why it is necessary to teach philosophy? The questions raised by the author, his ideas and pedagogical 

findings can help philosophy teachers to increase students’ learning interest and change their idea of philosophy 
status from negative to positive thus making teaching this discipline much more effective. At universities 
philosophy is studied by students of all specializations. Pedagogical practice shows that in most cases 

philosophy is considered to be an impenetrable, little understandable and high-flown discipline. It’s clear that 
such a negative attitude to philosophy which forms forever for those who studied it at an Institute is 

unconsciously formed by philosophy teachers who deliver lectures and give seminars the way they like, the way 
they are used to, the way they think right without trying to increase the level of students’ learning level and 

motivation. Most university philosophy teachers don’t think how to show the students that philosophy is not a 
high-flown wisdom but the discipline closely connected with their lives, concerns, sorrows and joys, that it can 

be as interesting and useful as their pastimes. 

Key words: philosophical disciplines, teaching methodology, methodical principles.  
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СПОРТИВНИЙ ВИМІР СОЦІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В ФІЛОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДАХ 
СТАРОДАВНІХ ГРЕКІВ 

В статті досліджено ґенезу та трансформацію змісту таких фундаментальних цінностей, як Благо, 
Добро, Краса, Справедливість під кутом зору спортивної діяльності в філософських поглядах 

стародавніх греків. Визначена взаємодія процесів гуманізації спорту та трансформації смислового 
навантаження таких його ключових слів, як ''вправа'', ''займатися'', ''атлет'' у бік їх філософського 

змісту. З’ясовано, що цінність, з одного боку, слід розуміти як щось позитивне, а з другого, розглядати 
її як певну значимість, а аксіологію трактувати як теорію про значимості. 

Ключові слова: філософія, міфологія, аксіологія, значимості, соціальні цінності, спорт.  

Вступ. Вкрай важливою проблемою, яка постала сьогодні перед трансформаційним українським 
суспільством є проблема усвідомлення сутності істинних й неістинних цінностей, від якого, без 
перебільшення, залежить його майбутнє. Ось чому, беручи до уваги двозначність, яка має місце в 
українській мові, є всі підстави, з одного боку, розглядати цінність як щось позитивне, а з другого, 
розуміти її як певну значимість, а аксіологію трактувати як вчення про значимості.  

Постановка проблеми. Досліджуючи питання спортивного виміру феномену соціальних цінностей в 
філософських поглядах стародавніх греків, варто, насамперед визначити їх зміст та ознаки. Тому 
основним завданням цієї статті є комплексний аналіз не в повній мірі дослідженого питання генезису та 
трансформації змісту таких фундаментальних цінностей, як Благо, Добро, Краса, Справедливість саме 
під кутом зору спортивної діяльності в філософських поглядах стародавніх греків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фундаментальна проблема цінностей, як суттєвої 
складової особистості, є в центрі уваги багатьох філософських шкіл та напрямків, що визначає 
пріоритетний характер філософських досліджень таких відомих вчених, як В. Андрущенко, М. Бахтін, 
Т. Бутківська, М. Гайдегер, Л. Губерський, А. Гулига, Ж. Дерріда, М. Каган, С. Кримський, О. Лосєв, 
М. Попович, М. Михальченко, Ж. П. Сартр, В. Табачковський, М. Шелер, В. Шинкарук та ін. Проблема 
осмислення сутності спортивного виміру соціальних цінностей в філософських поглядах стародавніх 
греків є малодослідженою, що потребує свого подальшого, комплексного аналізу.  

Мета дослідження. Метою статті є аналіз розвитку смислу таких слів, як ''вправа'', ''вправляти, 
займатися'' та ''атлет, борець'', які вже з епохи Античності починають поступово набирати саме 
філософського змісту.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Досліджуючи питання спортивного виміру соціальних 
цінностей в філософських поглядах стародавніх греків необхідно підкреслити, що вже в філософії 
стародавньої Греції проглядається різне бачення в осмисленні питання абсолютної та відносної сутності 
самої категорії цінності. Так, якщо Платон розумів вищі цінності як абсолютні та тотожні з буттям, то 
софісти, які виходили з того, що людина є мірою усіх речей, вважали будь-які цінності індивідуальними 
та відносними. Хоча Аристотель, як і Платон обґрунтовував існування таких абсолютних цінностей, як 
щастя, справедливість, а також саму особистість, разом з тим наголошував на відносності усієї 
сукупності цінностей, оскільки дитині, мужу мудрецю цінними видаються несхожі між собою речі. Тому 
не випадково, що Аристотель вважав, що мудрість як раз і полягає в тому, щоб ''осягнути розумом речі за 
своєю природою найбільш цінні'' [1: 64]  

Відомо, що вся історія розвитку аксіології, як напряму філософствування, що має своїм предметом 
цінності та їх природу ( від грецького axios – цінність, вартість та logos – слово, поняття, вчення) 
представниками багатьох філософських шкіл і напрямків, присвячена саме осягненню розумом речей, що 
є за своєю природою найбільш цінними.  

В науковий обіг сам термін ''аксіологія'' був введений в 1902 році французьким філософом П. Лапі, а в 
1908 р. Е. фон. Гартман виокремив аксіологію у якості суттєвої складової цілісної системи 
філософського знання нарівні з натурфілософією, теорією пізнання, метафізикою, етикою та естетикою. 
Причому, вихід у світ трьох частин книги ''Мікрокосм'' (1856–1864 рр.) неокантіанця Р. Лотце 
започаткував саме аксіологічний етап в філософській науці.  

Отже, досліджуючи питання спортивного виміру соціальних цінностей в філософських поглядах 
стародавніх греків, важливо зазначити те, що сам термін ''цінність'' пройшов складний шлях 
трансформації та відокремлення його змісту, як від політекономічного навантаження, так і поступового 
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відходу від його ототожнення з ''суб’єктивним буттям'' особистості, що є майже синонімом благу, яке 
було об’єктом розгляду в філософії, починаючи з часів старших софістів [2: 126–133].  

Разом з тим, бурхливий розвиток матеріального виробництва, який неминуче потягнув за собою 
ускладнення всієї системи соціальних відносин, обумовив становлення й розвиток таких понять, що 
відбивають досить складну систему цінних властивостей буття, що вбирала в себе як позитивний, так і 
негативний, ''антиціннісний'' сенс. І саме текучість та рухомість соціального життя, ''виступи та 
міркування на площі, в народних зборах або на засіданні суду у відповідності з публічним характером 
суспільного життя у грецькому полісі, – наголошує Е. Д. Фролов, – відточували не лише красномовство, 
але й розум, стимулювали перевід різних життєвих явищ на мову більш менш точних понять, рівно як і 
виведення грою цих понять перших логічних закономірностей'' [3: 63]. 

Саме подальший розвиток цих понять обумовлює процес наступності поколінь, функціонування та 
трансформацію традицій у формі таких сталих ціннісних символів та образів, як герої міфологічних 
сюжетів, суспільні та релігійні діячі, насамперед преподобні святі, а зрештою, і таких філософських та 
естетичних категорій, як благо, істина, краса, добро, справедливість. Відомо, що давньогрецькі міфічні 
герої, перш за все, боги Олімпу являли собою яскраве уособлення таких соціальних цінностей, як добро, 
краса, справедливість, а їх імена нерідко символізували зазначені цінності та сутнісні ознаки характеру 
людини. Життя богів, які ніколи не хворіли і мали людське тіло, але значно більших розмірів, стародавні 
греки уявляли, як перенесене у вічність. Не дивлячись на те, що богам Олімпу були властиві усілякі 
пристрасті, страждання й труднощі, що завдавали їм прикрощів не менше ніж людям, стародавні греки 
вважали по-справжньому повноцінним та успішним тільки таке життя, в якому поєднувались між собою 
добро і зло, істина та не істина. Як бачимо, в міфах стародавньої Греції присутня яскраво виражена 
аксіологічна тематика у вигляді вічної проблеми будь-якого суспільства, яка полягає у визначеності міри, 
співвідношення добра і зла в житті кожної людини.  

Досліджуючи питання про сутність соціальних цінностей в історії соціально-філософського знання 
важливо наголосити на тому. що в працях античних філософів проблема цінності розглядалася як 
компонент теорії буття, оскільки його цілісність розумілася у вигляді абсолютної цінності для людини, 
яка ж до того, є носієм естетичних та етичних переконань. Саме Сократ одним з перших філософів епохи 
Античності поставив питання про сутність цінностей, їх роль у житті людини та суспільства. Розгляд цієї 
проблеми Сократ розпочинає з питання про те, що є Благо й який зміст воно містить в собі.  

Так, Сократ у своєму діалозі з софістом Полом, визначаючи благо як здоров’я, мудрість, багатство, а 
не-благо, як все, що протилежне їм, наголошує на тому. щоб його опонент визнав те, що не-благо 
здійснюється заради проміжного, але, навпаки, проміжне заради блага, тому ми шукаємо його навіть у 
ходінні, або перебуванні на місці [4: 284–285]. 

У філософському вченні Платона Благо або Єдине ототожнювалось з Буттям, Красою, Добром. І саме 
у часи Сократа та Платона, завдяки їх філософським теоріям, в науковий обіг увійшла понятійна тріада: 
Істина, Краса, Добро. Більш того, важливою рисою філософського вчення Сократа та Платона було те, 
що ціннісна проблематика, яку вони всебічно досліджували, була вмонтована як в поняття об’єктивного 
світу, так і об’єктивності істинного буття. Платон у своєму відомому творі ''Закони'' дає пораду 
законодавцю так вибудовувати розподіл цінностей та забезпечувати їх ієрархію, щоб вона була основою 
суспільного щастя. ''Саме цінне за правом, – наголошує Платон, – це блага, що відносяться, насамперед 
до душі, якщо в ній має місце розсудливість, потім чудові якості тіла, а також так звані блага, що 
відносяться до майна або добробуту'' [5: 168–169; 6: 96–697]. 

Як бачимо в тріаді благ: душі, тіла, причому не всього, а лише його чудових якостей та добробуту, 
ієрархія цінностей вибудовується Платоном методом дедукції, з піднесеного, багато в чому сакрального 
– душі, до суто земного – майна, блага. Але проміжною ланкою у цій градації Платона є чудові якості 
тіла, пов’язані, на нашу думку, з його здатністю до удосконалення шляхом довготривалого, 
наполегливого, якщо завгодно аскетичного, виконання відповідних спортивних вправ, будь це 
гімнастика чи метання диска. 

В цьому плані постає вкрай важлива проблема як етимології, так і подальшого розвитку смислу таких 
слів, як ''вправа'', ''вправляти, займатися'' та ''атлет, борець'' зміст яких в епоху античності поступово 
набував трьох наступних смислових значень: а) сенсу вправи тіла, тобто фізичного смислу, б) вправи 
розуму та волі, тобто морального смислу, в) релігійного змісту [6: 9]. Слід також пам’ятати, що ''спорт 
проходить різні етапи гуманізації: від ідентифікації його з агресивними та потворними потягами 
людської натури до рівня жертовної героїзації атлетів'' [7: 224]. Разом з тим, процес набуття словом 
''атлет'' свого суто філософського смислу йшов в межах зазначеного нами процесу гуманізації спорту, 
подальший аналіз якого має, на наш погляд, наукову перспективу. З огляду на це, постає вкрай важливе 
питання про співвідношення мови та діяльності, зокрема спортивної, яка вже в епоху античності 
обумовила процес трансформації смислу слова ''вправа'' як суто фізичного, багато в чому спортивного 
акту, що передбачає, насамперед, значну затрату фізичної енергії, вправу розуму та волі, що містить в 
собі не стільки фізичний, скільки моральний смисл.  
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Ось чому у нас відсутні підстави розглядати мову лише як певний набір слів та інших елементів, що 
можуть бути зафіксовані, виділені в тій чи іншій мові, тому, що мова ''є діяльністю, що продовжується, а 
така діяльність, – наголошує відомий грузинський філософ М. Мамардашвілі – містить в собі можливість 
породження все нових та нових смислів'' [8: 204]. І саме породження будь-якою мовою все нових та 
нових смислів відбувається як в сфері духовної, власне мовної, так і відповідної предметної, матеріальної 
діяльності, будь це спортивна чи трудова, що неминуче викликає певні асоціації, уявлення у вигляді тих 
чи інших думок, що є, як зазначав німецький просвітник Христіан Томазій, ''внутрішньою мовою'' [9: 91]. 
В аналізованій ситуації присутній дуже важливий момент, на який і звернув увагу Христіан Томазій, 
наголошуючи на тому, що для чого знадобилось би людині мислити, якщо вона була б одна, поза 
суспільством [9: 91].  

В такому випадку йдеться про те, що якраз не в ситуації самітності, певної робінзонади, а в умовах 
суспільних відносин, людина, здійснюючи ту чи іншу, перш за все колективну діяльність, має 
можливість оперувати своїми думками саме в форматі ''внутрішньої мови'', яка визначає продуманість 
діяльності. В свою чергу, ''продуманість діяльності, – наголошує Н. Ковтун, – вказує на її раціональний 
характер, адже одним з критеріїв раціональності є досягнення мети. Якщо досягнення мети під час 
діяльності вказує на її раціональний характер, то відсутність результату зазвичай вказує на можливість 
ірраціональних способів і методів діяльності'' [10: 134]. Разом з тим, саме в спортивній діяльності, 
відсутність бажаного результату, скажімо, на престижних міжнародних, або олімпійських змаганнях не 
завжди може вказувати на можливість ірраціональних способів і методів цієї діяльності, якщо це не 
пов’язано з проблемою вживання допінгу. Не дивлячись на те, що подальший всебічний аналіз процесу 
трансформації смислу наведених вище таких слів, як ''вправа'', ''вправляти, займатися'' та ''атлет, борець'' 
виходить за межі нашого дослідження, варто звернути увагу на те, що ''…перенесення поняття вправи – 
''аскетизму'' – тіла в душу, з гімнастики в моральну діяльність могло статися за законом простої 
аналогії'' [11: 119].  

Зрозуміло, що подібне перенесення, яке є не одноразовим актом і охоплює життя не одного 
покоління, можливе лише при наявності у тіла саме тих чудових якостей, про які говорить Платон, 
вибудовуючи свою оригінальну тріаду цінностей, що стала предметом нашого попереднього аналізу. 
Тому суттєвою ознакою ідеалістичного реалізму, який започаткував Платон та в подальшому розвинув 
Г. Гегель, є іманентна єдність буття та цінностей, онтології та аксіології.  

Отже, ґенеза аксіології як самостійної галузі філософських знань, обумовила розмежування змісту 
категорії буття на такі дві складові, як реальності та цінності, як об’єкта прагнень та бажань особистості, 
що самостверджує себе в процесі діяльності, зокрема спортивної. Тому не випадково те, що Платон був 
переможцем в панкратіоні: давньогрецьких боях без правил, а його безпосередня участь в спортивних 
змаганнях, наклала свій відбиток на його теорію державного устрою, згідно якої спортивна діяльність 
відіграє неабияку роль в формуванні світогляду особистості [12]. Заслуговує на увагу теза В. Вепрука 
про те, що ''заняття гімнастикою (Платон у молодості був переможцем в олімпіаді з метання диска) 
покликані були приборкати тіло'' [11: 122]. 

Зазначена обставина випливає з вчення Платона про існування двох світів: світу тілесного і світу ідей, 
а все матеріальне має джерелом світ духовний. Більш того, Платон, за яким ''стільки потрібно мати 
прихильності до тіла, скільки воно бере участь у служінні філософії'', особливо підкреслює, що тільки 
гімнастика й музика є такими заняттями, що личать благородному мудрецеві [11: 122]. 

Про те, що згідно переказу, філософській діяльності Платона передували його заняття атлетикою та 
навіть успішні виступи на престижних істмійських змаганнях, що не могло не вплинути на формування 
його уявлень щодо сутності цінності Істини, Краси та Добра, зазначає відомий дослідник філософського 
вчення Платона В. Асмус [13: 14].  

Про значний вплив спортивної діяльності на становлення й розвиток поглядів вчителя Платона 
Сократа на сутність понятійної тріади: Істини, Краси, Добра, говорить й те, що йому належить глибоке 
розуміння здоров’я. Останнє, наголошує Сократ, це не все, але все без здоров’я – ніщо. Тому, зауважує 
Сократ, він хоче за допомогою гімнастики всього тіла, зробити здоров’я більш урівноваженим [12], що є 
наочним втіленням такої цінності, як краси й не лише матеріальної, а й духовної. 

Розглядаючи питання про вплив спортивної діяльності на формування філософських поглядів 
Піфагора та Євріпіда, слід звернути увагу на наступні обставини. По-перше, у житті Піфагора, який не 
залишив завершених на папері філософських творів, дуже важко виокремити цілісне ядро його 
філософських поглядів, основою яких було уявлення про те, що в основі всього, що існує в об’єктивному 
світі, його першоелементом є число, ми можемо знайти цікаві факти про те, що він був чемпіоном однієї 
з перших Олімпійських ігор з рукопашного бою. Поза всяким сумнівом є те, що активне заняття 
Піфагором успішною спортивною діяльністю визначило його довголіття, оскільки він прожив майже сто 
років. 

По-друге, відомий філософ, драматург Стародавньої Греції, автор 17 трагедій та сатиричної драми 
''Кіклоп'', Євріпід займався гімнастикою, навіть був переможцем спортивних змагань серед хлопчиків, 
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але не був допущений на Олімпійські ігри внаслідок свого молодого віку [12].  
Отже, з невеликого екскурсу в історію не лише філософської думки відносно уявлень Сократа та 

Платона щодо сутності таких цінностей як Добро, Краса, Істина, а й так би мовити їх спортивної 
діяльності, а також спортивних досягнень Піфагора та Євріпіда, можна зробити висновок, що заняття 
відповідними спортивними вправами не лише сприяє самоствердженню особистості як в сфері 
філософської, так і спортивної діяльності, а й формує такі її вольові якості, як силу тіла, духа, розуму, а 
також мужність, завзятість, наполегливість та меткість. 

Розглядаючи питання про бачення Аристотелем сутності цінностей, слід наголосити, що йому 
належить оригінальна градація благ на ''цінимі'' (душа, розум, доброчесність), ''хвалимі'' (доброчесності, 
дії яких викликають похвалу) та ''можливі'' (сила, краса, влада, багатство) [14: 8–9]. Якщо порівняти 
градацію благ у Платона, аналіз якої ми здійснили вище, та наведену їх ієрархію у Аристотеля, то 
заслуговує на увагу те, що у двох великих філософів епохи Античності, перегукується характеристика 
таких благ, як душа та багатство у Аристотеля та майно, добробут у Платона. 

Причому оригінальність підходу Аристотеля в осмисленні сутності аналізованих цінностей полягає в 
тому, що він серед них виокремлює силу та красу, які в нього аналізуються у відповідній парі, тому, на 
наш погляд, потребує подальшої уваги проблема співвідношення таких цінностей як сила та краса, саме 
у спортивній діяльності. В цьому плані вкрай важливим є підхід Аристотеля в розумінні співвідношення 
таких понять як щастя, яке несе в собі значне аксіологічне навантаження та діяльності, зокрема й 
спортивної, яка є об’єктом нашого дослідження. Щастя, зауважує Аристотель, насамперед ціниться тому, 
що є початком будь-якої діяльності в значенні кінцевої мети, оскільки все інше здійснюється заради 
нього[15: 71; 73–74; 128; 179–180] і що наповнює саме ціннісним змістом будь-яку діяльність, зокрема й 
спортивну. 

Висновки. Отже, розгляд таких проблем, як природа цінності, місце людини в ціннісному розумінні 
світу крізь призму спортивної діяльності в філософських поглядах стародавніх греків, передбачає 
осмислене звернення до сфери аксіології, визначення її світоглядного потенціалу. Настанови та смисли, 
виявлені в процесі дослідження еволюції основних аксіологічних ідей Античності свідчать, що аксіологія 
залишається найважливішим елементом сучасного пізнання – вона актуалізується через людину та її 
діяльність, у тому числі діяльність соціальну – зокрема, й спортивну.  
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Олексин И. Я. Спортивное измерение социальных ценностей в философских взглядах древних греков. 

В данной статье исследован генезис и трансформация содержания таких фундаментальных 
ценностей, как Благо, Добро, Красота, Справедливость под углом зрения спортивной деятельности в 
философских взглядах древних греков. Установлено взаимодействие процессов гуманизации спорта и 
трансформации смысловой нагрузки таких его ключевых слов, как ''упражнение'', ''заниматься'', 

''атлет'' в сторону их философского содержания. Определено, что ценность, с одной стороны, следует 
понимать как что-то положительное, а, с другой, рассматривать ее как определенную значимость, а 

аксиологию трактовать как теорию о значимостях  

Ключевые слова: философия, мифология, аксиология, значимости, социальные ценности, спорт. 

Oleksyn I. Ya. Sport Dimension of Social Values in the Philosophical Views of Ancient Greeks. 

The complex analysis of virtually unexplored in social philosophy questions of formation and transformation of 
fundamental values such as Good, Kindness, Beauty, Justice from the perspective of sports activities in the 

philosophical views of the ancient Greeks is made in this article .The interaction processes of humanization and 
transformation of semantic load of such keywords as "exercise," "to train", "athlete" in the direction of their 
philosophical content is installed. It was determined that the value on the one hand should, be understood as 
something positive and on other hand should be seen as a significance of values but the axiology should be 

interpreted as a theory of relevance. The author examines the crucial question of correlation between language 
and activities, including sports, which led process of transformation of meaning of the word "exercise" in 

ancient times as purely physical into the exercise of reason and freedom that contains not so much physical as 
moral content. In the article the thesis is based on appearing of axiology as an independent branch of 

philosophical knowledge and led to the differentiation of being meaning into 2 parts such as reality and values 
as an object of aspiration and desires of individual, which self-actiwilized in the activities, including sports. The 

author draws attention to the need for further, complex analysis of such fundamental values as beauty, sports 
activities which were considered by such philosophies as Plato and Aristotle. An important result of the study is 
that the author is based on relevant philosophical sources, made an analysis not only of philosophical beliefs of 

Socrates, Plato, Aristotle, in the forwards of social values, but their direct involvement in the sport life of ancient 
Greece that expands our conception of the content its philosophical essence and sport culture. 

Key words: philosophy, mythology, axiology, theory of relevance, social values, sport. 
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УКРАЇНСЬКА СУЧАСНА КВАЗІЕЛІТА: ПЕРСПЕКТИВИ ОНОВЛЕННЯ ЧИ ДЕГРАДАЦІЇ 

У статті розглянуто перспективи становлення української національної еліти. Встановлено, що 
правляча верства нашої країни на даний час є квазіелітою, тобто вона неспроможна виконувати 
консолідуючу функцію в суспільстві в силу власних егалітаристських установок та нездатності 
вироблення та реалізації стратегічних підходів в управлінні державою. Постколоніальний статус 
України обумовив також меншовартісний дискурс у стосунках із сусідніми країнами, прагнення 

рухатись у фарватері іноземних спільнот. Водночас масові протестні акції в Україні є результатом 
активного формування української політичної нації, яка по рівню самосвідомості випереджує 

управлінську верству. Саме тому реформаторські зрушення зазнають системного опору вітчизняної 
бюрократії та частини бізнесових структур, що неминуче призводить до поглиблення суспільно-

політичної кризи в Україні. Подолання її є можливим виключно на шляху консолідації пасіонарної частки 
верхніх соціальних прошарків із найбільш активними представниками громадянського суспільства 
України. Саме це забезпечить пришвидшене формування української національної еліти, здатної 

очолити радикальне оновлення нашої держави. 

Ключові слова: правляча верства, еліта, егалітаризм, управлінська структура, інтелектуальна 
меншовартість, патерналізм, постколоніалізм, монополізм, бюрократія, симулякр, квазіеліта. 

Постановка проблеми. Розпад радянської соціально-економічної системи обумовив виникнення та 
самостійне існування кількох десятків держав, які в процесі прискореного становлення багатополярного 
світу, повинні були обрати параметри свого подальшого розвитку. Ряд країн зазнали серйозних потрясінь 
в ході зміни соціально-економічного укладу, для значної кількості з них, стояло завдання одночасного 
перегляду векторів геополітичного спрямування, в окремих спільнотах різко зросли міжконфесійні, 
національні, регіональні, професійні, етнокультурні суперечності, які нерідко виливались у збройні 
протистояння. Зрозуміло, що способи розв’язання зазначеного комплексу проблем здійснювались під 
визначальним впливом традиційних регіонально-культурних чинників кожного окремо взятого регіону, 
навіть за умови спільного перебування в межах однієї держави. Саме тому цілком виправданим є поділ 
всього пострадянського простору на кілька анклавів, серед яких найбільш значимим для України є 
східноєвропейський. Головна причина цього полягає у географічному положенні нашої країни та 
культурній близькості до європейських народів. Разом з тим, необхідно розуміти, що прискорений рух 
посткомуністичних країн Європидо стандартів західного суспільства є своєрідним дороговказом для 
десятків інших спільнот, які матимуть змогу ефективно використати як позитивний досвід реформ, так і 
врахувати проблемні питання, що виникали в ході соціально-економічних перетворень у зазначених 
країнах.  

Не менш важливим фактором виступає статус України як складової сучасного європейського 
простору, який у перспективі все більше набуватиме характер відкритого суспільства, і ніхто не 
зацікавлений мати в його межах своєрідну ''чорну діру'' із однієї або кількох автохтонних держав із 
десятками мільйонів жителів. І це, незважаючи навіть на зростаючу агресивність російського 
імперіалізму, який всіма доступними для нього засобами намагається втримати в своїй політичній орбіті 
сусідні держави, із Україною включно. Зрозуміло, що українські терени в сучасних умовах зазнають 
сторонніх впливів ряду потужних світових гравців, однак слід визнати, що наша країна надто повільно 
рухається в напрямку реформаційних перетворень аж до загроз втрати незалежності. На наш погляд, 
однією з вагомих причин такого перебігу подій є незадовільне форматування провідної суспільної 
верстви, яка впродовж десятиліть так і не змогла піднятись до рівня дійсно відповідальної національної 
еліти, здатної сформулювати прийнятну для широкого загалу ідеологічну доктрину, на основі якої могла 
б відбутись консолідація української нації. На нинішній час можна упевнено стверджувати, що найбільш 
впливова суспільна група, яка сконцентрувала в своїх руках економічні важелі впливу на соціум, навіть 
не доросла до того рівня відповідальності за суспільство, адекватного її можливостям. Врешті ж 
класичне визначення національної еліти, згідно якого ''еліта починається там і тоді, коли меншість 
починає опікуватись більшістю'', зроблене іспанським мислителем Х. Ортега-і-Гассетом [4], взагалі не 
сприймається як постулат деякими правлячими верствами на пострадянському просторі, із Україною 
включно.  
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Завданням даної статті є теоретичний аналіз процесу виокремлення із верхніх суспільних верств 
відносно невеликих прошарків найбільш активної та інтелектуальної частки українського суспільства, в 
межах якої так звана бізнес-еліта є лише складовою. Необхідною умовою такого аналізу є дослідження 
перспектив становлення української політичної нації та подолання претензій господарської квазіеліти на 
особливу роль в суспільстві. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій. Проблема становлення, функціонування, а згодом 
занепаду правлячої суспільної верстви на протязі багатьох століть розглядалась в якості однієї з 
найбільш значимих філософських спрямувань. Мислителі Давнього Китаю Конфуцій і Мо-Цзи 
зазначали, що повноваження правлячої верстви невіддільні від її обов’язків керувати на основі ритуалу і 
законів, в противному разі неминучим є занепад суспільства. Античні філософи (Платон, Аристотель) 
акцентували увагу на субстанційних характеристиках різних суспільних угрупувань, зазначаючи, що на 
участь у суспільних перетвореннях можуть претендувати виключно громадяни, у яких права 
корелюються із обов’язками. Однак найефективніша соціальна модель, вказував Стагіріт, таїть в собі 
загрозу перетворитись на свою протилежність, а програють від цього всі суспільні прошарки, при цьому 
давньогрецькі мислителі були чітко орієнтовані на соціальну нерівність як об’єктивний фактор існування 
суспільства.  

Ідею природної рівності всіх людей було запропоновано в період Нового часу Дж. Локком, Т. Гобсом, 
Ж. Ж. Руссо, Т. Кампанеллою, яка була розширена концепцією особистісної рівності І. Канта та ідеями 
рівних соціальних можливостей А. Сміта, Т. Джеферсона, І. Бентама, Г. Спенсера. Вказані дослідження 
знайшли свою інтерпретацію у теорії К. Маркса, згідно якої станова соціальна система з неминучістю 
завершиться переходом до безкласового суспільства, де елітарність остаточно втратить своє позитивне 
значення. Протилежні ідеї щодо ролі еліт було висунуто Р. Міхельсом, Г. Москою, 
М. Вебером,К. Ясперсомта В. Парето, який обґрунтовував теорію циркуляції панівних верств та вперше 
поставив проблему зміни пріоритетів еліт в процесі суспільних трансформацій. Змістовні дослідження 
взаємодії панівних верств російського суспільства із широким загалом, зроблені М. Бахтіним, 
М. Бердяєвим, Л. Гумільовим, С. Кара-Мурзою, Г. Плехановим, П. Сорокіним, П. Чаадаєвим та іншими 
авторами, дали можливість дослідити історичну приреченість авторитарних суспільств, за означенням 
нездатних бути лідерами цивілізаційного поступу. 

Українські автори – В. Андрущенко, Є. Головаха, Д. Донцов, Н. Ковтун, М. Козловець, В. Кремень, 
С. Кримський, В. Липинський, І. Лисяк-Рудницький, М. Михальченко, А. Пахарев, М. Попович, С. Рик, 
М. Хилько зробили змістовний аналіз форматування провідних спільнот українського суспільства, 
перспектив становлення національної еліти України в сучасних умовах та системних затруднень, які 
виникають на цьому шляху. 

Формулювання мети статті. Власне завданням даної статті є теоретичний аналіз процесу 
виокремлення із верхніх суспільних верств відносно невеликих прошарків найбільш активної та 
інтелектуальної частки українського суспільства, в межах якої так звана бізнес-еліта є лише складовою. 
Необхідною умовою такого аналізу є дослідження претензій квазіеліти на провідну роль на основі її 
матеріальних статків. 

Виклад основного матеріалу. Розвал СРСР поставив перед українською правлячою верствою цілий 
ряд питань надзвичайної складності, які власне із певним рівнем компетентності (далеко не завжди 
достатнім), вдавалось вирішувати керівництву новоствореної держави. Предметом гордості тодішніх 
очільників України виступало те, що надзвичайно складні процеси державотворення їм вдавалось 
вирішувати безкровно, шляхом компромісів та кулуарних домовленостей з своїми опонентами як 
всередині країни, так і за її межами. Дійсно, схильність до пошуку компромісу, прагнення віднаходити 
дотичні у конфліктній ситуації із будь яким опонентом, нерідко тлумачиться мало не в якості прояву 
національного характеру українців, і, напевно, це дійсно слід розглядати в якості європейської 
цивілізаційної традиції. Однак зауважимо, що цілий ряд компромісних рішень українських посадовців 
або заганяв проблему всередину, не вирішуючи її по суті, або ж запропоновані шляхи розв’язання 
проблеми досить швидко обумовлювали нові сплески напруження та пошуки більш радикальних 
підходів, які потребували значно більших зусиль та ресурсів для їх реалізації. Політика компромісів 
такого роду таїть в собі загрозу безвідповідального маніпулювання інтересами народу як на державному 
рівні, так і на рівні окремих сегментів суспільного життя України. 

На жаль, необхідно констатувати, що подібні маніпуляції набули системного характеру у публічній 
діяльності української правлячої верстви і на даний час можуть бути кваліфіковані в якості її сутнісної 
характеристики. Більше того, ілюзія ефективності маніпулятивних технологій у сфері прийняття 
компромісних рішень як засобу збереження електоральних симпатій, створює можливості для появи у 
суспільстві угрупувань, орієнтованих на повну деструктивність дій у сфері соціальних стосунків. Адже 
вказане провокує появу політизованих спільнот, які ідеологічну складову власної публічної діяльності 
замінюють або міфологізованими конструктами (ленінізм, гітлеризм, маоїзм), або ж намагаються робити 
ставку на приєднання до ідеологічних систем іноземних держав (''христианский мир'', ''мусульманська 
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умма'', ''Велика Румунія''). Адже Росія ''зумисне не сприймала себе як чисто національне знаряддя в 
західноевропейській традиції, а визначала себе як вершителька особливої наднаціональної місії 
''російської ідеї'', по різному осмислюваної в релігійних, геополітичних чи ідеологічних термінах. Тепер 
раптово ця місія перервалася, оскільки держава територіально скоротилася до здебільш етнічного 
виміру'' [2]. Однак останнє набуває обрису реальних соціальних стосунків лише за умови наявності 
соціальних груп або прошарків, які зберігають в межах держави стійкі етнокультурні стосунки із 
сусідніми країнами, основані на системній взаємодії. Окремо необхідно виділити, на наш погляд, 
постколоніальні країни, в межах яких протягом досить довгого часу функціонують спільноти, тісно 
пов’язані із метрополією, а їх соціальний статус в межах нової держави зазнав суттєвого погіршення та 
не відповідає запитам не лише матеріального характеру, але і духовного життя. Носіями такого роду 
установок є, як правило, представники колишньої правлячої спільноти, яка в силу свого попереднього 
впливу, освіти, зв’язків із метрополією, за нових умов долання колоніального минулого, прагне 
відновити попередній статус-кво. 

Достатньо важливу роль тут відіграє невміння та небажання новоутвореної правлячої верстви вповні 
брати на себе відповідальність за стан справ у країні, адже на протязі досить довгого часу метрополія 
дбала виключно про формат чиновників-виконавців на колоніальних теренах. Більше того, ефективні та 
діяльні представники колоніальних територій систематично вилучались до центральних структур 
управління імперією. Адже будь яка імперська система з неминучістю конструюється по принципу 
жорсткої ієрархії, де центр тлумачиться в якості унікальної світової величі, еталонного конструкту для 
провінції, яка має спрямовувати максимальні зусилля на підтримку такого концептуального підходу. В 
результаті – відбувається процес форматування меншовартості, як важливої складової духовного світу 
жителів залежних територій, яке базується на міфологічному патерналістському архетипі. Зазначимо 
також, що такому типу масової свідомості значно простіше змінити об’єкт поклоніння, аніж взагалі 
позбутись вказаного духовного феномену. Подолати як патерналістські духовні установки зокрема, так і 
меншовартісний наратив в цілому, неможливо шляхом застосування заходів виключно виховного 
характеру чи, скажімо, певної ідеологічної кампанії. Духовний феномен меншовартості може бути 
усунутий виключно в ході соціально-перетворюючої діяльності мас, залучення широкого загалу до 
державного управління. Зрозуміло, що паралельно з цим має проводитись також і аргументоване 
роз’яснення державницького підходу до зазначеного кола проблем. 

Однак зростання національної свідомості корельоване із здобуттям незалежності, створює також 
реальні умови для функціонування імітаційних підходів долання меншовартості, так званих симулякрів. 
Як правило, такого роду акції здійснюються поза межами теоретичного дискурсу, на рівні буденної 
свідомості широкого загалу. Скажімо, реальна необхідність створення власної історичної концепції, 
позбавленої імперських нашарувань, спокушає деяких публіцистів калькувати історичну модель 
метрополії та відтворити її на власних теренах. Парадоксальність ситуації полягає в тому, що в зазначену 
модель вже закладені схеми, неприйнятні для постколоніального суспільства, адже вони вибудувані на 
міфологемах патерналізму та імперської свідомості. Саме таким чином широкому загалу пропонуються 
нічим не обґрунтовані сказання про унікальність власного етносу, який у минулому був прабатьком 
цивілізаційного поступу – наче б то винайшов писемність, ремесла, землеробство, обробку металів тощо. 
Однак ''злії вороженьки'' підступом зуміли підкорити цей довірливий народ, який лише зараз відновлює 
історичну справедливість і повертає собі втрачену велич. 

Такого роду писання у варіаціях можна віднайти у багатьох народів, але особливого поширення вони 
набули на пострадянських теренах. Основна причина цього полягає у міфологізації соціального 
простору, коли тоталітарна пропагандистська машина в основу ідеологічного впливу на маси, заложила 
концепцію егалітаризму, препарувавши та максимально спростивши комуністичний міф. Зрозуміло, що 
найбільш послідовними противниками такого роду конструктів стали представники регіональних еліт, 
тобто носії національної самосвідомості – духовенство, викладачі, творча інтелігенція, службовці тощо. 
Саме вони були класифіковані як носії ''буржуазного націоналізму'' та переважно репресивними 
методами витіснені із власного етнокультурного середовища. Вказані процеси стали однією з головних 
причин інтелектуальної деградації так званого радянського суспільства із російським народом включно. 
Саме це обумовило вкрай низький освітній і як наслідок – професійний рівень нової комуністичної еліти, 
яка перетворилась на одну із її сутнісних ознак. Партійна номенклатура хоча б з часом не зуміла 
подолати утопічний егалітаризм,пройти процес трансформації та стати формотворчою суспільною 
верствою, здатною очолити суспільний поступ та набути сутнісних характеристик національної еліти. 
Такий шлях обрала правляча верхівка Китаю та деяких інших країн, що забезпечило вихід цим державам 
із глухого кута комуністичного тоталітаризму.  

Егалітарна свідомість на пострадянському просторі набула характеру визначального духовного 
чинника в процесі становлення значної частини незалежних держав із Україною включно. Однією з її 
найбільш значимих складових виступає тлумачення успішної людини як власника певного набору 
предметів утилітарного вжитку, особливо якщо до них обмежений доступ інших претендентів. Для 
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егалітарної свідомості, включеної в процеси накопичення власності, цінність предметів споживання 
виступає у можливості володіння ними, причому їх ефективне використання по прямому призначенню 
постає як несуттєвий чинник. А культурні цінності за такого підходу розглядаються як утилітарне 
володіння та розглядаються як момент вигідного грошового еквіваленту, який не піддається інфляції. 
Духовні цінності включно із найвищими аксіологічними орієнтирами, такий тип свідомості не сприймає 
за означенням, розглядаючи їх в якості наївного намагання приховати певний корисливий інтерес. 
Егалітаризм однак став одним із найбільш дієвих чинників, так званої, дикої приватизації дев’яностих 
років минулого століття, коли психологія примітивного накопичення почала набувати ознак сутнісної 
характеристики значної частини українського бізнесового середовища. Слід також зазначити, що ряд 
впливових суспільних прошарків і груп, які активно включились у процеси привласнення державного 
майна (номенклатура КПРС, господарська та військова верхівка, злочинні угрупування, спортивні і 
профспілкові функціонери тощо) досить швидко набули егалітаристських обрисів, корельованих із 
меншовартісними установками постколоніального характеру. 

Водночас перед державою Україна постала необхідність вирішення цілого ряду стратегічних питань, 
які, власне, за означенням не могли виникнути перед верхівкою УРСР. Адже пострадянська управлінська 
верства була орієнтована на розв’язання хіба що проблем тактичного характеру в рамках вже існуючої 
стратегічної парадигми, виробленої у Кремлі. Більше того, відсутність належного досвіду у 
міждержавних стосунках, недостатнє розуміння ролі окремих владних інституцій української держави, і 
врешті, надмірне пошанування московської метрополії, висували нагальну потребу у системному 
якісному оновленні управлінської верстви, здатної адекватно реагувати на виклики часу. Ефективність 
такого підходу набуває особливої ваги за умови залучення до прийняття управлінських рішень 
авторитетних і кваліфікованих спеціалістів, готових запропонувати суспільству науково обґрунтовану та 
зрозумілу модель розвитку, основану на довірі суспільства та соціальних компромісах.  

Однак егалітарна свідомість по суті своїй несумісна із теоретичним мисленням,їй властиві спрощені 
моделі відтворення дійсності незалежно від того, в якому сегменті суспільного життя вона реалізується. 
Скажімо, в сфері економічних відносин найбільшого поширення набули короткочасні операції, які 
негайно дають швидкий дохід вітчизняним підприємцям. Довгострокові ж фінансування, орієнтовані на 
прогнози кон’юнктури ринку та оновлення підприємств, мають вкрай обмежений характер, і тому цілі 
галузі української промисловості системно втрачають ринки збуту своєї продукції. Однак замість 
модернізації підприємств, їх власники, відповідно до егалітаристських установок, добиваються 
найпростішого вирішення проблеми – державних пільг практично у всіх сферах своєї діяльності. 
Питання ж щодо тимчасовості такого виграшу навіть не обговорюється. Водночас такого роду підходи 
звужують весь комплекс державного управління виключно до підтримки крупного приватного 
підприємництва, безвідносно до потреб та інтересів суспільства та нерідко за його рахунок. Слід 
зазначити, що монополізм в сфері економічних відносин з неминучістю призводить до застою, а згодом – 
до занепаду господарської системи країни, особливо за наявності потужного сегмента видобувної 
промисловості, як це має місце в Україні. Поряд з цим, монополістичний капіталізм як власне і 
феодальний соціалізм у всіх своїх різновидах та крайніх формах (сталінізм, гітлеризм, маоїзм) прекрасно 
уживається із егалітаризмом. Вони доповнюють один одного та успішно взаємодіють, як це мало місце у 
гітлерівській Німеччині, чи, скажімо, у СРСР. Людська особистість у межах вказаних соціальних систем 
має бути в абсолютному підпорядкуванні встановленим правилам, навіть найменший відступ від них 
може бути розцінений як спроба замаху на суспільний устрій та нещадно каратись. Монополізм прагне 
егалітаризувати широкий загал, егалітарна свідомість тяжіє до монополізму. 

За таких умов державне управління поступово втрачає свою основну функцію – вироблення стратегії 
розвитку країни, основаній на суспільному договорі; функціоналом державної бюрократії стає захист 
монополістичних інтересів у всіх сферах суспільного життя. Провідною суспільною потугою за таких 
умов стає чиновництво, яке, однак, по своїх сутнісних характеристиках просто не здатне піднятись до 
рівня стратегічного відстоювання державних інтересів, залишаючись виконавцем та розпорядником 
чужої волі. За умов же суспільного здвигу, бюрократія вимушено починає служити пасіонарній 
суспільній верстві, що здобула перемогу, утворюючи своєрідний симбіоз управлінських прошарків, який 
має достатньо великі шанси трансформуватись у національну еліту. В противному разі, цілком 
виправданою є точка зору В. Парето щодо відсутності у такого конгломерату історичних перспектив, як 
нездатного об’єднувати навколо себе навіть найближчих союзників [6]. 

Висновки. Підводячи підсумки сказаному вище, необхідно зазначити, що на даний час Україна 
перебуває на переломному етапі свого становлення. Маючи унікальний потенціал для потужного 
розвитку, наша держава завжди буде знаходитись в центрі уваги ближчих і дальших сусідів, які постійно 
прагнутимуть наші досягнення і наші прорахунки використати у своїх власних інтересах. Вважати ж, що 
певні політичні колізії в іншому регіоні планети знизять увагу до України, є неприпустимою 
легковажністю, несумісною із державотворенням.  
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Однією із найбільш вразливих позицій становлення державності на даний час є відсутність 
згуртованого організаційно та ідеологічно прошарку, який в процесі самоствердження міг би 
трансформуватись у правлячу верству українського суспільства. На даний час державою скеровують так 
звані управлінські прошарки, квазіеліта яка нездатна стати основою формування правлячої верстви в 
силу наступних причин: 

1. Верхні ешелони українського соціуму повністю просякнуті компрадорськими, постколоніальними 
установками власної меншовартості, до цього часу не навчились самостійно приймати стратегічні 
рішення щодо розвитку України. Вони до цього часу прагнуть рухатись у фарватері іноземних країн та 
імітують реформаторську діяльність у вигляді симулякрів. 

2. Значна частина українського суспільства із управлінськими прошарками включно, перебуває під 
визначальним впливом егалітаристської свідомості, яка за означенням нездатна піднятись до рівня 
теоретичного мислення. Питання державної ваги розглядаються на рівні буденної свідомості, а отже, 
важливі рішення приймаються без належного прорахування їх наслідків, безсистемно та спорадично. 

3. Станом на нинішній час, визначальною складовою верхніх прошарків українського суспільства є 
так звана господарська квазіеліта, яка у короткі строки зуміла радикально покращити свій попередній 
соціальний статус та забезпечити собі панівні позиції у найбільш важливих сферах суспільного життя. 
Однак вона виявилась неспроможною подолати власну обмеженість та стала фактором гальмування 
подальшого поступу держави. Форматування нової якості української національної еліти є можливим 
лише за умови радикального перегляду соціального статусу всіх провідних суспільних прошарків 
України та створення умов функціонування соціальних ліфтів. Лише це може стати фактором 
консолідації провідної суспільної верстви – національної еліти та уникнути подальшої концентрації 
впливів та повноважень в руках бізнесових кіл, що є згубним для країни. 

4. Масові акції протесту, якими українська політична нація започаткувала ХХІ століття, 
продемонстрували надзвичайно високий рівень самоорганізації, політичної зрілості, відповідальності та 
готовності до самопожертви українських патріотів. У найкоротші строки нація пройшла курс прощання з 
тоталітарним минулим та продемонструвала готовність змінюватись самим і змінювати державу. Однак 
постколоніальні меншовартісні установки певної частини суспільства, і перш за все управлінської 
спільноти у союзі із компрадорською буржуазією, системно тягнуть Україну назад. Переважна кількість 
позитивних зрушень у суспільстві здійснюється під безпосереднім тиском широкого загалу. За таких 
умов неминучим є розкол правлячої верстви, прогресивна частина якої вже найближчим часом має 
очолити назрілі соціальні трансформації. 
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Полисаев А. П. Украинская современная квазиэлита: перспективы обновления или деградации. 

В статье рассмотрены перспективы становления украинской национальной элиты. Установлено, что 
правящий слой нашей страны на данное время является квазиэлитой, ибо неспособен выполнять 

консолидирующую функцию в обществе в силу собственных эгалитаристских установок и неумения 
выработать и реализовать стратегические подходы управления государством. Постколониальный 
статус Украины обусловил также дискурс второстепенности во взаимоотношениях с соседними 
странами, стремление двигаться в фарватере иностранных сообществ. В свою очередь, массовые 

протестные акции в Украине являются результатом активного формирования украинской 
политической нации, которая по уровню самосознания опережает правящий слой. Как следствие, 
реформаторские преобразования сталкиваются с системным сопротивлением отечественной 

бюрократии и части бизнес-структур, обуславливая общественно-политический кризис в Украине. 
Преодоление его возможно исключительно на пути консолидации пасионарной части верхних 

социальных слоев с наиболее активными представителями гражданского общества Украины. Именно 
указанный симбиоз может обеспечить ускоренное формирование украинской национальной элиты, 

способной возглавить радикальное обновление нашего государства. Указанный процесс детерминирован 
прямым и опосредованным вмешательством некоторых соседних стран в социально-экономические 

отношения нашего государства, руководство которых продолжает воспринимать Украину в качестве 
территории с неопределенным до конца статусом. Данному обстоятельству в немалой степени 

способствует пусть незначительная, но с определенным уровнем влияния часть украинского населения, 
которая прочно впитала в себя компрадорскую идеологическую доктрину, подкрепляемую 

материальным стимулированием. 

Ключевые слова: правящий слой, элита, эгалитаризм, управленческая структура, интеллектуальная 
второсортность, патернализм, постколониализм, монополизм, бюрократия, симулякр, квазиэлита. 

Polisayev A. P.  Ukrainian Current Quazi-Elite: Prospects of Renewal or Retrogression. 

The article discusses prospects of Ukrainian national elite' becoming. It has been established that current 
managerial layer of our country is quazi-elite, so it is not in a fit state to accomplish henotic function in society 

in virtue of its egalitarian attitudes and insufficiency to product and implement strategic methods in the 
government of the state. The post-colonial status of Ukraine also determined less worthwhile attitudes in a 

relationship with neighbouring countries, effort to move in the footsteps of foreign communities. At the same 
time recent mass remonstrance actions in Ukraine are the results of active formation of the Ukrainian political 

nation, which by the level of self-consciousness gets the start of managerial layer. That is precisely why 
reformatory changes fall under the consistent opposition of indigenous bureaucracy and partly of business 
structures, which leads to aggravation of social-political crisis in Ukraine. The negotiation of stagnation 

appears conceivable solely on the way of consolidation of upper society crust` passionate part with the most 
active representatives of Ukrainian civil society. It's this that will make available accelerated formation of 

Ukrainian national elite, which is capable of taking over the leadership of our country' radical renewal. This 
process is determined by the direct and indirect interference in socio-economic relations of our state, which 

authorities continue to view Ukraine as a territory of uncertain to the end status. This circumstance is largely 
influenced by insignificant but with a certain level of influence the part of the Ukrainian population, which has 

absorbed comprador ideology, backed by material incentives. 

Key words: managerial layer, elite, egalitarianism, governance structure, intellectual less worth, paternalism, 
post-colonialism, monopoly, bureaucracy, simulacrum, quazi-elite. 
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ПРОБЛЕМА СПРАВЕДЛИВОСТІ У ФРАНЦУЗЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ ХХ СТОЛІТТЯ  

У статті досліджено погляди представників різних філософських напрямів на проблему справедливості 
у французькій філософії ХХ століття: А. Бадью, Ж. Батая, А. Глюксмана, Е. Жильсона, А. Камю, 

Е. Левінаса, Г. Марселя, П. Рікера. Доведено, що витоками справедливості були роздуми Б. Паскаля та 
П. Ж. Прудона. Виявлено позитивні та негативні аспекти розуміння справедливості в представників 
кожного напряму. Незважаючи на певні розбіжності та протиріччя в трактуванні справедливості, у 
центр досліджень проблеми французькі філософи поставили людину та її взаємовідносини із соціумом. 

Ключові слова: справедливість, чеснота, особистість, мораль, любов, інший, рівність, право, держава. 

Актуальність теми дослідження. У XX столітті загострилася світоглядна й соціально-політична 
боротьба навколо ідеї справедливості. Зміст цього поняття став предметом дослідження різних 
філософських течій. Особливого значення цій проблемі приділяли представники соціальної філософії, 
вони намагалися її розв’язувати на основі соціально-економічних засад без урахування духовних. 
Проблема справедливості гостро стояла у взаємовідносинах між буржуазією та класом пролетарів на 
початку ХХ століття, що стало предметом маніпуляцій філософів матеріалістичної орієнтації та 
політиків, які підтримували комуністичну ідею. 

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Ідея справедливості для французької філософії була 
традиційною темою у ХVIII – XIX ст. Її досліджували К. Гельвецій, Д. Дідро, Ж.-Ж. Руссо, Б. Паскаль, 
П. Ж. Прудон та ін. Проблема справедливості у ХІХ столітті була не лише предметом дослідження 
філософів, а й письменників. Цей факт говорить про те, що вона набула надзвичайної актуальності в 
європейському суспільстві. Так, Ф. Достоєвський зі своїм романом "Біси" (1872) виступив із критикою 
комуністичних ідей і марксистського розуміння справедливості. Він зрозумів, що ідея справедливості не 
може бути розв’язана комуністами-революціонерами ("бісами"), бо це не відповідало їхній внутрішній 
сутності. Отже, для ХХ століття ця тема була не новою. Європейську філософію й французьку зокрема 
середини ХХ століття можна розглядати як реакцію на беззмістовність людського життя, якому 
В. Франкл дав назву "екзистенційний вакуум".  

Метою статті є аналіз основних тенденцій у розумінні ідеї справедливості у французькій філософії 
ХХ століття, що передбачає розв’язання таких завдань: по-перше, з’ясувати її витоки, по-друге, 
дослідити погляди представників різних філософських напрямів на проблему справедливості. 

Основна частина. Витоками уявлень французьких філософів ХХ століття щодо проблеми 
справедливості можна уважати роздуми Б. Паскаля (1623–1662) та П. Ж. Прудона (1809–1865). 
Б. Паскаль дійшов висновку, що людський розум не може бути підґрунтям розв’язання проблеми 
справедливості й наполягав на тому, що її дійсною основою є звичай, який "виявляється найбільш 
надійним, бо коли дотримуватися самого лише розуму, то ніщо не можна буде визнати справедливим; з 
плином часу усе стає нетривким. Звичай тому стає джерелом справедливості, що він користується 
визнанням" [1: 264]. Розуміючи, що і звичаї не можуть забезпечити справедливості, філософ 
продовжував шукати шляхи її розв’язання й дійшов висновку, що вона може бути забезпечена на основі 
сили. Зв’язок сили і справедливості Б. Паскаль сформулював у твердженні: "Справедливість без сили 
виявляється немічною, сила без справедливості – тиранічною" [1: 266]. Урешті-решт, висновує, що в 
ідеалі "потрібно поєднати справедливість із силою, зробивши для цього або справедливе сильним, або 
сильне справедливим" [1: 266]. Філософ усвідомлював, що сила є підґрунтям справедливості. 
Нездатність людей зробити справедливе сильним, змусило їх сильне зробити справедливим. Безумовно, 
Б. Паскаль намагався знайти загальний закон справедливості (у цьому прагненні відчувається його 
науковий стиль мислення). Проаналізувавши різні її аспекти, філософ не знайшов "абсолютної" точки 
відліку для розуміння справедливості. До подібного осмислення поглядів Б. Паскаля схиляється й 
перекладач та дослідник його творчості О. Хома, який зазначає, що концепція справедливості, 
сформульована Паскалем, постає в його вченні як наочний доказ відсутності всезагального закону її 
розуміння [2: 290]. Не знайшовши загального закону справедливості, Б. Паскаль звертається з надією до 
християнства, стверджуючи, що лише церква здатна розв’язати цю проблему[1: 279].  

Погляди французького філософа П. Ж. Прудона, на нашу думку, залишились до цього часу адекватно 
не осмисленими. Його вважають засновником анархізму, утім, думки щодо справедливості заслуговують 
на увагу. Так, по-перше, філософ ідею справедливості пов’язував із суспільним інстинктом [3: 161], 
тобто, уважав, що вона органічно притаманна індивідуальному та колективному несвідомому. По-друге, 
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він пропонував у будь-якій іншій людині визнавати особистість[3: 162]. Як бачимо, в останньому 
твердженні філософ пов’язав справедливість із ідеєю особистості, що було новим підходом у 
французькій філософії ХІХ століття. По-третє, розглядав суспільство, справедливість і рівність як 
рівнозначні поняття й доводив, що "ідея справедливості ідентична з ідеєю суспільства, а останнє 
неминуче включає в себе поняття рівності" [3: 165]. Отже, П. Ж. Прудон усвідомив, що суспільство може 
існувати, коли в його основу покладена ідея справедливості.  

Розвиваючи свої думки далі, П. Ж. Прудон писав, що справедливість постає поєднанням суспільних 
інстинктів людини, її рефлексії і є основою гуманності [3: 170]. Урешті-решт, філософ трактує 
справедливість як соціальну врівноваженість [3: 170]. Уважаємо, що це плідний підхід до розуміння 
досліджуваної проблеми. Незважаючи на певні позитивні погляди на справедливість, спостерігаємо у 
філософа деякі перебільшення. Так, він абсолютизував роль рівності в реалізації соціальної 
справедливості, значення суспільної власності, недооцінивши роль духовної ієрархії в забезпеченні 
справедливості, хоча визнавав проблему нерівності здібностей [3: 96]. Підсумовуючи, зазначимо, що П. 
Ж. Прудон вийшов за межі одновимірного підходу й пов’язав справедливість із рівністю та здатністю 
людини до рефлексії. 

У другій половині ХІХ століття й на початку ХХ проблема справедливості була предметом уваги 
переважно марксистської філософії. 

Напередодні Другої світової війни проблема справедливості стала предметом дослідження 
французької філософії, що говорить про розбалансованість соціально-економічних, політичних, 
моральних відносин в європейському суспільстві, й французькому зокрема. Усвідомлення ролі й 
значення ідеї справедливості для суспільного життя вимагало з’ясування її соціально-філософських 
витоків. Тому видатний представник французького неотомізму, спеціаліст з історії середньовічної 
філософії Е. Жильсон (1884 – 1978) звернувся до історико-філософського дослідження ідеї 
справедливості й аналізував її в контексті моралі і права, спираючись на праці Платона та Аристотеля. 
На основі їхніх поглядів Е. Жильсон трактував справедливість як належне: "Справедливість – кожному 
віддавати належне" [4: 373] і вважав її найвищою чеснотою: "Справедливість є сама чеснота – або всяка 
чеснота є справедливість, а справедливість – поєднання усіх чеснот" [4: 373]. 

Е. Жильсон розвивав думки середньовічного італійського філософа А. Кентенберійського 
(1033/1034 – 1109), який пов’язав в один ряд волю, справедливість і розум [5: 223, 227]. У контексті ідей 
Просвітництва Е. Жильсон стверджував, що "воля справедливої людини підкоряється розуму" [4: 376], 
отже визнавав роль розуму в регулюванні людських взаємовідносин і поведінки. Утім, філософ не 
обмежився дослідженням справедливості в площині розуму, а аналізував її в контексті права й 
сформулював таке визначення: "Справедливість –<…> це законослухняність, яка зобов’язує кожного 
поводити себе відповідно із загальним благом полісу"[4: 374]. Але при цьому зазначав, що людина буде 
справедливою щодо держави тоді, коли буде моральною щодо себе: "Не одне і теж – бути хорошим і 
бути хорошим громадянином. <…>Перш ніж бути справедливим перед Державою, потрібно бути 
справедливим перед самим собою" [4: 374]. У цих роздумах філософ звертав увагу на те, що 
справедливість у зовнішніх стосунках залежить від внутрішніх якостей людини – її моралі. Е. Жильсон 
встановив взаємозв’язок між поведінкою людини та її вербальним обґрунтуванням. Він писав: "За 
несправедливістю в діях слідує несправедливість у словах" [4: 382]. Утім, уважаємо, що ця логіка більше 
відповідає матеріалістичній традиції, ніж ідеалістичній, бо Е. Жильсон стояв на позиціях ідеалізму. 
Проблему справедливості філософ також досліджував в контексті різних форм державного управління: 
олігархічних, демократичних, республіканських, монархічних, аристократичних. Але при цьому вважав, 
що справедливе управління у державі може бути реалізоване лише в умовах аристократії [4: 395]. 

На думку Е. Жильсона, ідея справедливості органічно пов’язана із людським життям взагалі, а тому 
зазначав: "Найтяжчі пороки полягають у тому, щоб взяти, нічого не давши в обмін, а якнайтяжче із цих 
зазіхань на справедливість – узяти в людини те, що позбавляє її усього останнього – її життя" [4: 379]. 
Зважаючи на те, що праця "Томізм" (1941) була написана на початку Другої світової війни, зазначений 
зв’язок між справедливістю та життям людини був надзвичайно актуальний, це був, напевне, 
філософський протест проти війни.  

Отже, Е. Жильсон синтезував погляди Платона, Аристотеля, А. Кентерберійського щодо 
справедливості, пов’язавши її з людським життям узагалі. Утім, її витоками уважав суто людські 
відносини, недооцінивши роль і значення соціально-політичних аспектів цієї проблеми. 

У французького письменника та філософа-ірраціоналіста Ж. Батая (1897 – 1962) проблема 
справедливості постає як спонукання до діяльності: "Лише пристрасть до істини і справедливості 
постійно викликає різкий підйом сил у тих, хто її відчуває. <…> Але подібна пристрасть властива далеко 
не всім людям, вона притаманна їм лише у тій мірі, в якій у них розвинені людяність та людська 
гідність"[6: 258]. Цікавим у цьому твердженні є те, що істина дійсно може виступати спонуканням до 
справедливої діяльності. (Для довідки зазначимо, що в історії філософії істину і справедливість уперше 
поєднав видатний філософ і теолог Середньовіччя Т. Аквінський). 
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Проаналізуємо наведене твердження Ж. Батая з позиції концепції чотирьох рівнів духовного розвитку 
людини [7]. Залежна людина, перш за все, прагне матеріальної справедливості, щоб її праця була 
належним чином оцінена. Саме ці потреби намагався задовольнити марксизм, тобто розглядав залежну 
людину як соціальну базу для реалізації своїх політичних ідей. Цей тип людини потребує до себе 
відповідного відношення, а саме, щоб до неї ставилися як до особистості. Безумовно, ці вимоги 
справедливі. Утім, їхнє розуміння обмежене відносинами розподілу та обміну. Посередня людина 
вимагає справедливості щодо самої себе, проте, сама, як правило, нездатна продукувати справедливі 
відносини, тому що спонукається вигодою (економічною, політичною, правовою, моральною, 
світоглядною), її прагнення до справедливості обмежене відносинами обміну. Цей тип людини прагне 
справедливості щодо самої себе, а стосовно інших вона готова порушувати принципи справедливості. 
Отже, у життєдіяльності посередньої людини спостерігаємо певне протиріччя: вона вимагає до себе 
справедливості, проте сама не спроможна її дотримуватися. До відтворення справедливих відносин 
здатна лише особистість, тому що вона орієнтована на іншого та інтерес суспільства.  

Представник екзистенціалізму Г. Марсель (1889–1973) у своїй праці "Homo viator" (1944) досліджував 
справедливість, поряд з істиною, як одну із двох універсальних цінностей, які слід аналізувати в 
контексті проблем особистості та людської гідності [8: 34]. Безумовно, орієнтація на справедливість є 
суттєвою характеристикою особистості. Витоки такого підходу до органічного взаємозв’язку особистості 
та справедливості говорять, що Г. Марсель успадкував погляди П. Ж. Прудона.  

Філософ-екзистенціаліст А. Камю (1913 – 1960) уважав, що джерела ідеї справедливості неможливо 
з’ясувати, що веде до ворожості у взаємовідносинах між класами [9: 337]. Нездатність філософів та 
політиків розв’язати цю проблему змусило А. Камю зробити висновок, що справедливість разом із ідеєю 
розуму стали предметом маніпулювання філософів і політиків різних напрямів [9: 189]. Підґрунтям 
справедливості в суспільстві він уважав природне та громадянське право: "Там, де дотримуються 
неухильно права, рано чи пізно з’явиться й заснована на ньому справедливість" [9: 344], утім визнавав 
роль етики в розв’язанні проблеми справедливості, стверджуючи, що будь-які її теорії носять 
апологетичний характер і перетворяться на несправедливість, якщо не будуть ґрунтуватися на етиці. Так, 
він писав: "Вимога справедливості перетворюється на несправедливість, якщо вона не базується перш за 
все на етичному обґрунтуванні справедливості"[9:263]. 

У контексті ідей екзистенціалізму А. Камю пов’язав справедливість зі свободою: "Абсолютна свобода 
– це насмішка над справедливістю. Абсолютна справедливість – це заперечення справедливості" [9:345]. 
Філософ побачив суперечності між свободою і справедливістю. Завдання суспільства полягає в тому, 
щоб знайти конкретно-історичну форму рівноваги між цими суспільними феноменами. На жаль, 
А. Камю цього не зробив. 

Французький філософ А. Глюксман (1937 – 2015) відчував, що проблема справедливості не може 
бути розв’язана лише в соціально-політичному та правовому контекстах. А тому апелює до моралі та 
церкви: "Поміж правилами справедливості і світовою несправедливістю посередник – церква, совість – 
має вирівняти асиметрії або симетризувати нерівність, чітко розрізняти випадки совісті і підпорядкувати 
існуюче безладдя абсолютній вимозі, проголошеній в Десяти заповідях" [10: 17]. А. Глюксман усвідомив, 
що без втручання церкви проблема справедливості не може бути вирішена. 

Відомий філософ Е. Левінас (1905 – 1995) досліджував проблему справедливості в контексті етики та 
соціально-політичної проблематики і розглядав їх в органічній єдності. Так, у площині етичного підходу 
філософ пов’язував справедливість із проблемою відповідальності за іншого: "Починаючи з 
відповідальності за іншого, якраз і з’являється справедливість" [11: 120]. Так, людина, яка прагне 
справедливості, завжди буде відповідальною, бо відповідальність передбачає прийняття справедливого 
рішення. У контексті філософії Платона зазначимо, що справедливість і відповідальність постають як 
складові блага. Свої думки Е. Левінас обґрунтовує посиланнями на Ф. Достоєвського, у якого один із 
його персонажів говорить: "Ми всі винні за все і всіх, а я – так взагалі більше за всіх"[11: 121]. Щодо 
роздумів Ф. Достоєвського Е. Левінас зауважує: "Але до цієї ідеї, не в супереч їй, я швидко додаю 
турботу про третього, а відтак – справедливість. Якби не було порядку справедливості, не було б межі 
моїй відповідальності"[11: 121]. Треба визнати, що Ф. Достоєвський як письменник раніше відчув 
значущість проблеми справедливості ніж філософи, бо його твори просякнуті цією ідеєю. У такий спосіб 
письменник привертав увагу до цієї проблеми не лише російську суспільну думку, але й європейську.  

На думку Е. Левінаса, в основі справедливості лежить ідея еквіваленту (економічного, політичного, 
психологічного тощо) у взаємовідносинах між різними суб’єктами діяльності. Справедливість не можна 
проаналізувати без порівняння. Безумовно, людські відносини складна й заплутана річ і визначити 
еквівалент непросто. Е. Левінас це усвідомлює, а тому пише, що встановлювати еквівалент треба між 
тим, що майже не порівнюється. У розв’язанні проблеми справедливості, на його думку, пріоритетна 
роль належить філософам, бо саме вони мають бути її взірцем. 

Намагаючись з’ясувати витоки справедливості, Е. Левінас доходить висновку, що її джерелом є 
любов: "Справедливість виходить з любові.<…>. Любов повинна стежити за справедливістю" [11: 124], 
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Зрозумівши, що любов є джерелом справедливості, філософ, можливо, пережив шок, побачивши, що в 
сучасному світі її бракує. Дійсно, людина ХХ ст. виявилася не здатною любити і продовжує залишатися 
егоцентричною. Для досягнення більш справедливих взаємовідносин у суспільстві, Е. Левінас пропонує 
людині в процесі взаємодії з іншими навчитися ідентифікувати себе з ними [11: 120]. Зрозуміло, що це 
стосується кожного. Е. Левінас відшукав соціально-психологічні витоки справедливості, які убачав у 
здатності до ідентифікації себе з потребами і життям іншої людини, і саме в цьому процесі зароджується 
в людини почуття справедливості: "У прийманні на себе долі іншого справедливість передує"[11: 120]. 
На побутовому рівні здається, що справедливість і милосердя заперечують одне одного. Утім, Е. Левінас 
не погоджується з подібним висловлюванням і звертає увагу, що "справедливість сама породжується 
милосердям" [11: 123]. В Е. Левінаса справедливість виходить за межі безпосередніх відносин (Я – 
Інший), він розширює їх і вводить третього. Третій – це будь-хто, з ким людина не має безпосереднього 
діалогічного відношення. Філософ переконує, що людина має бути справедливою не лише до іншого, а 
до будь-кого третього: "Але ж я не проживаю в світі, де є перший-ліпший, бо в світі завжди є третій, він є 
також моїм іншим, моїм ближнім" [11: 120]. На цей факт звертав увагу відомий український філософ 
В. Малахов. Людина має ставитися справедливо не лише до іншого, а й до будь-кого третього: 
"Звернення до Третього й турбота про справедливість щодо нього надають <…> ставленню до Іншого 
етичної довершеності"[12: 302].  

Етичну складову в розв’язанні проблеми справедливості Е. Левінас доповнив аналізом у контексті 
права та держави. Безумовно, держава має певні права діяти з позиції сили, якій може запобігти лише 
справедливість, що ґрунтується на домовленостях: "У Держави є частка насильства, але вона дозволяє 
справедливість. Це не означає, що насильству не треба запобігати в межах можливого; все, що його 
змінює в міждержавному житті, все, що можна залишити домовленостям, слову, є цілковито суттєвим, 
але ніхто не каже, що немає жодного насильства, котре не є законним" [11: 122]. Отже, справедливість є 
підґрунтям держави, яка повинна діяти, виходячи з ідеї справедливості, утім за певних умов держава має 
законне право на насильство. Урешті-решт, філософ висновує: "Справедливість вимагає і засновує 
державу" [11: 214], тобто справедливість є її філософським підґрунтям. Уважаємо, що витоками цих 
роздумів щодо права держави на застосування сили є висновки Б. Паскаля про пріоритет сили над 
справедливістю. 

Підсумовуючи погляди Е. Левінаса на справедливість, зазначимо, що він надає перевагу етичній 
складовій у вирішенні цієї проблеми – розв’язувати її на основі гуманізації людських відносин, де любов 
є джерелом справедливості.  

Проблема справедливості в контексті політичних подій ХХ століття привернула увагу сучасного 
французького філософа А. Бадью. У дослідженні "Про зв’язок філософії та політики" (1992), виходячи з 
філософських ідей Платона щодо справедливості, він переосмислює погляди К. Маркса на 
справедливість. А. Бадью правильно підмітив, що в марксизмі ідея справедливості корелюється з 
колективом, який є її носієм. Свої критичні роздуми А. Бадью обґрунтовує посиланнями на ідеї Платона, 
який пов’язував справедливість з істиною, яку здатна усвідомити лише активна меншість. 
Давньогрецький філософ уважав, що більшість ніколи не спроможна зрозуміти істину. К. Маркс 
заперечив ці фундаментальні висновки Платона і зробив усе з точністю, але навпаки: колектив пов’язав 
зі справедливістю і доводив, що лише він може володіти істиною. Осмислюючи трагічні наслідки 
комуністичної ідеї для Європи, А. Бадью зазначає, що комуністи попали в пастку економічної 
необхідності. Він висновує, що політика не повинна керуватися трансцендентними ідеями, а має 
упорядковувати соціально-політичну дійсність. Урешті-решт, філософ робить висновок, що 
справедливість є "філософським ім’ям для політики як форми думки" [13: 249]. Змістом цього висновку є 
переорієнтація влади на справедливе регулювання суспільних відносин. Філософ уперше в європейській 
соціально-філософській думці сформулював імператив діяльності політиків: предметом їхніх зусиль має 
бути не прагнення влади, а прагнення справедливості. 

П. Рікер (1913 – 2005) узагальнив дослідження французьких філософів щодо справедливості у ХХ 
столітті й аналізував її в площині пошуку більш досконалих людських взаємовідносин. Про це говорить 
назва його праці "Сам як інший" (1990). Такий контекст свідчить про те, що філософа не задовольняв той 
характер взаємовідносин, що склався в європейській спільноті між різними суб’єктами соціальної 
діяльності. Рефлексуючи над еволюцією ідеї справедливості, філософ звернув увагу на те, що вона 
розвивалася і реалізовувалася під егідою ідеї рівності, яка "є пружиною етики справедливості" [14: 271]. 
Як бачимо, ідея рівності в ХІХ столітті перш за все охопила сферу економічних відносин, а у ХХ столітті 
– усі інші.  

П. Рікер визнав внесок американського філософа Дж. Ролза та його праці "Теорія справедливості" 
(1971) у розуміння справедливості й сформульовані ним принципи, але при цьому зазначив, що вони 
побудовані на ідеї розподілу, на основі примату справедливого над добрим [15: 74].Утім, філософ вніс 
суттєве доповнення до розуміння сутності справедливості: проблема виникає тоді, коли у 
взаємовідносинах між людьми з’являються протиріччя, але водночас виникає потреба узгодження 
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позицій [16: 49]. Відомо, що протиріччя між різними суб’єктами діяльності з позиції справедливості 
намагалися подолати Платон, Аристотель, філософи Середньовіччя, К. Маркс. Щодо теорії Дж. Ролза, то 
П. Рікер зауважує, що американський філософ звів її до процедурного тлумачення [14: 51], утім 
погодився, що такий підхід має право на життя. П. Рікер розглядає справедливість як благо, але при 
цьому зазначив, що воно може бути як ринковим (прибуток, спадщина, послуги) так і неринковим 
(громадянська безпека, доброчинність). Держава має регулювати ці аспекти справедливості на основі 
дискурсивно-комунікативних практик, що можливо лише за умов поваги до людської особистості й 
визнання особистості в будь-якій іншій людині [14:51–52]. П. Рікер визнає взаємозв’язок між рівністю і 
справедливістю. Утім, такий взаємозв’язок його не задовольняє, тому він переходить у сферу моральної 
проблематики. Так, посилаючись на працю американського філософа М. Волзера "Сфери 
справедливості" (1983), він розглядає справедливість в контексті багатоманітності соціальних благ, які 
мають регулюватися на основі певних принципів. Уважаємо, що філософ прагнув сформулювати закон 
справедливості, але йому це не вдалося. 

Висновки. Отже, у французькій філософії сформувалися такі тенденції до розуміння справедливості: 
релігійна (Е. Жильсон, Ж. Батай); екзистенційна (Г. Марсель, А. Камю); етична (А. Глюксман, 
Е. Левінас), яка спиралася на ідеї Б. Паскаля; соціально-політична (А. Бадью, П. Рікер), яка своїм 
підґрунтям має ідеї П. Ж. Прудона. Незважаючи на певні розбіжності та протиріччя у трактуванні 
справедливості, у центр її дослідження французькі філософи поставили людину та її взаємовідносини з 
соціумом. Свідомо чи несвідомо вони шукали універсальний закон справедливості.  

Позитивом досліджень Е. Жильсона, Г. Марселя, Е. Левінаса є те, що справедливість пов’язана з 
певним типом людини – особистістю, для якої мораль є підґрунтям життя. Проблема справедливості не 
може бути розв’язана поза межами виховання, й християнського зокрема. Порівнюючи погляди 
французьких мислителів ХХ століття на проблему справедливості, зауважимо, що найбільш цілісного 
розуміння вона набула в працях П. Рікера. За найвище досягнення людської думки щодо справедливості 
П. Рікер визнає принципи справедливості Дж. Ролза. Утім зазначає, що життя потребує формулювання 
закону справедливості. Б. Паскаль і Е. Левінас підкреслювали, що справедливість має духовні витоки. 
Проте, П. Рікер схилявся до того, що слід віднайти соціально-політичні закони справедливості. Утім, 
А. Глюксман зазначив, що без посередництва церкви це не можна реалізувати.  

Загальним недоліком у дослідженні проблеми справедливості у французькій філософії є те, що не був 
врахований рівень духовного розвитку людини, її моральні якості. Кожний напрям абсолютизував той чи 
той чинник справедливості, що не дало їм можливості розробити цілісну теорію справедливості. 
Французькі філософи не звернули увагу на органічний взаємозв’язок трьох понять: ієрархії, рівності та 
справедливості. Ніхто із філософів не побачив, що ідею справедливості й рівності не можна відривати від 
ідеї ієрархії. А. Камю до факторів, що впливають на справедливість, додав ще свободу. Французькі 
філософи, на жаль, "забули" досягнення давньогрецьких філософів щодо взаємозв’язку справедливості з 
внутрішніми якостями людини, який розуміли Платон та Аристотель. У Платона справедлива людина – 
це людина із золотими або божественними здібностями, а в Аристотеля – та, яка в серці має Бога. 
Уважаємо, що ідея справедливості може бути реалізована в суспільстві лише за умов визнання принципу 
духовної ієрархії і пріоритетного становища досконалої, моральної особистості в суспільстві, а саме 
громадянина, який керується його інтересом. Людина, яка спонукається вигодою, не здатна діяти 
відповідно до засад справедливості. Панівне становище посередньої людини у світі є причиною 
панування несправедливості. Ідея справедливості настільки багатогранна, що не вкладається в правове, 
соціально-політичне, моральне, релігійне трактування.  
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Сабадуха М. В. Проблема справедливости во французской философии ХХ века. 

В статье анализируются взгляды представителей разных философских направлений на проблему 
справедливости во французской философии ХХ века: А. Бадью, Ж. Батая, А. Глюксмана, Э. Жильсона, 

А. Камю, Э. Левинаса, Г. Марселя, П. Рикера. Доказано, что истоками справедливости были 
размышления Б. Паскаля и П. Ж. Прудона. Выявлено положительные и отрицательные аспекты 
понимания справедливости у представителей каждого из направлений. Несмотря на различия в 

понимании справедливости, в центр исследования проблемы французские философы поставили человека 
и его отношения с социумом. 

Ключевые слова: справедливость, добродетель, личность, мораль, любовь, другой, равенство, право, 
государство. 

Sabadukha M. V. The Problem of Justice in French Philosophy of the Twentieth Century. 

The article examines the problem of justice in the French philosophy of the twentieth century. The views of 
representatives of different philosophical directions on justice have been analyzed: Alain Badiou, Georges 

Bataille, André Glucksmann, Etienne Gilson, Albert Camus, Emmanuel Levinas, Gabriel Honoré Marcel, Jean 
Paul Gustave Ricœur. The research is based on comparitive, feminology approaches and hermeneutical method. 

Based on comparatives approach semantic Parallels in the understanding of justice have been identified. 
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Feminology approach allowed proving that the sense of justice is characteristic of the individual of personal 
level of development. Hermeneutical method allowed finding out the particular understanding of justice in 

different philosophical concepts. It has been found out that they originated from the considerations of Blaise 
Pascal and Pierre-Joseph Proudhon. Thus, the first connected justice with tradition and power, and the second – 

with ideas of identity and equality. It has been revealed that the idea of justice was studied in the context of 
religious, existential, ethical, and social issues. In the religious philosophy, the idea of justice was considered as 

a virtue, bound to truth and tribute. Existentialists paid attention to the connection of justice with freedom, 
human dignity and personality. Representatives of the ethical direction associated justice with morality, love, 
interpersonal relationships. Social philosophy linked justice with equality, equitable distribution. The positive 
and negative aspects of interpretation of justice from the representatives of each direction have been revealed. 
Common fundamental drawback in the study of the problem of justice in French philosophy is that the level of 
spiritual development of man, his moral qualities were not taken into account. Each direction made a fetish of 
this or that factor of justice, being unable to formulate a coherent theory of justice. However, despite certain 

differences and contradictions in the interpretation of justice French philosophers put man and its relationship 
with society in the center of its studies. 

Key words: justice, virtue, individual, morality, love, different, equality, law, state. 
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СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ 
ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ ЕПОХИ БАРОКО 

У статті розглянуто сучасні методологічні підходи до вивчення історії вітчизняної філософської 
думки. Проаналізовано основні методологічні труднощі з якими стикається дослідник української 
філософської традиції епохи бароко. Робиться висновок про високий потенціал культурологічного 
підходу до дослідження української філософської думки українського бароко. Розглянуто поняття 

"філософська культура", як ключове при дослідженні філософської спадщини ранньомодерного періоду. 

Ключові слова: історія філософії, методологія, філософська культура, українське бароко. 

Актуальність дослідження. Дослідження історії української філософської традиції залишається 
актуальним протягом останніх десятиліть. Вітчизняна наука виробила ряд методологічних підходів, що 
плідно застосовуються при вивченні історії української філософської думки. Разом з тим в українській 
історико-філософській науці, ще існує ряд проблемних питань, які потребують свого особливого підходу 
і, відповідно, розвитку методологічної бази досліджень. Зокрема, до кола "проблемних" належить 
питання щодо способів включення до історико-філософського дискурсу навколо-філософських джерел 
(проповіді, морально-богословські трактати, вірші і т.п.) за якими доводиться вивчати філософську 
думку домодерного та ранньомодерного періодів. Особливо це стосується філософської думки епохи 
бароко, коли закладалися не тільки основи української професійної філософії (яка щойно почала 
викладатися в навчальних закладах на теренах України), а й взагалі – національної ідентичності та 
неповторне обличчя української культури, які й досі несуть на собі відбиток "бароковості". Без 
ретельного дослідження цієї епохи, що потребує свого власного "ключа розуміння", вітчизняна історія 
філософської думки буде переобтяжена "білими плямами", що недопустимо при нагальній необхідності 
створити цілісну картину розвитку української духовної культури на тлі європейського культурного 
простору. Тож, розвиток методології досліджень історії української філософської думки та духовної 
культури залишається актуальним. 

Аналіз наукових досліджень і публікацій. До методологічних проблем дослідження історії 
української філософської думки, в тій чи іншій мірі, звертався ряд вітчизняних дослідників: 
Д. Чижевський, В. Нічик, В. Горський, С Кримський, М. Ткачук, Я. Стратій, М. Кашуба, Л. Довга, 
С. Йосипенко та ін. Проте, згадані автори в основному з критичного аналізували попередні методологічні 
підходи та зосереджувались на обґрунтуванні власного бачення окремої проблеми свого дослідження, не 
звертаючись до комплексного аналізу всіх наявних підходів до історії вітчизняної філософської думки. 
Тож, згадані дослідники розкривали методологічне підґрунтя якоїсь специфічної сфери історико-
філософської науки не вдаючись до її комплексного дослідження. Прикладом комплексного вивчення 
методологічних концепцій дослідження історії української філософії є праці С Руденка, в яких ґрунтовно 
розглядаються основні сучасні методологічні підходи до історії вітчизняної філософської думки.  

Окреслення невирішених питань, порушених у статті. Проте, на жаль в цих вагомих для 
вітчизняної історико-філософської науки дослідженнях не міститься вичерпної картини розвитку 
української історико-філософської методології. Зокрема, в них не враховано культурологічний та 
ціннісний підходи, що отримали розвиток порівняно недавно. В даній статті ми маємо намір порушити 
питання про основні методологічні перепони, що виникають перед дослідником вітчизняної історії 
філософської думки та намітити єдину систему сучасних методологічних підходів до вивчення історії 
української філософської традиції. 

Метою нашого дослідження є огляд сучасних методологічних підходів до вивчення історії 
вітчизняної філософської думки. При досягненні даної мети ми намагатимемось реалізувати ряд завдань: 
проаналізувати методологічні труднощі, що виникають при вивченні історії вітчизняної філософської 
думки; розглянути основні підходи до дослідження історії української філософської думки; виокремити 
найбільш перспективний підхід з огляду можливості його застосування при вивченні філософської думки 
українського бароко. 

Виклад основного матеріалу. При вивченні української філософської культури дослідникам 
доводиться враховувати ряд її особливостей. Серед таких особливостей, наприклад, тісний зв'язок з 
літературою, мистецтвом, релігією та іншими формами духовної культури, на що неодноразово 
вказували такі дослідники, як Д. Чижевський, В. Горський, С. Кримський та ін. При вивченні історії 
вітчизняної філософської традиції, врахування такого зв’язку допомагало створити загальну картину 
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"українського способу філософствування" та розширити в ретроспективному напрямку межі його 
історичної тяглості. 

Проблема визначення наукових підходів до українського філософського простору XVII ст. 
обтяжується специфікою джерельної бази, яка має здебільшого релігійний характер (проповіді, трактати 
для сповідників, полемічні твори…). Такі, не специфічно філософські джерела породжують ряд 
труднощів методологічного та концептуального характеру. Так, необхідність розмежування 
богословських і філософсько-значущих ідей ставить вимогу обізнаності дослідника не лише у 
філософському процесі, але й у богословських "тонкощах". Також, необхідним є врахування широкого 
контексту створення цих джерел, які носять здебільшого компілятивний характер. До того ж, історик 
вітчизняної філософії епохи бароко вже на початковому етапі стикається з проблемою легітимізації своїх 
досліджень, адже за релігійною оболонкою досить важко буває розгледіти філософську складову.  

Ця обставина породила певні стереотипи щодо тлумачення й підходу до вивчення історії української 
філософії. З часом ці уявлення породили ряд загальних трактувань феномену українського 
філософського процесу епохи бароко. 

До таких шаблонів, насамперед, належить уявлення про певну "незрілість" української філософії, 
особливо в до модерний чи ранньомодерний період. Хоча, тісний зв'язок філософії та релігії не 
суперечить загальноєвропейському контексту філософського процесу (в цей час продовжує розвиватися 
"друга схоластика"), на що вже справедливо вказував ряд дослідників [1]. Проте, через загальну звичку 
бачити у XVII столітті епоху Декарта, Спінози, Бекона…, "київський візантинізм" виглядає на цьому тлі 
доволі "блідо". Як наслідок, рядом дослідників було здійснено намагання представити цей факт як певну 
"самобутню" особливість (існування її як "любомудрія" чи філософської думки) (В. Горський, 
С. Кримський). Таке тлумачення міцно увійшло у вітчизняну історико-філософську науку та й досі 
залишається концептуальною основою багатьох досліджень. 

Іншим підходом є, відкидання (звісно, із певними застереженнями) існування в Україні національної 
філософії як такої або філософії в її "чистому" вигляді, принаймні до часів Григорія Сковороди чи 
академічної філософії ХІХ ст. Хоча, остання точка зору, стверджуючи відсутність професійної 
національної філософії, не заперечує наявність певних паростків філософського мислення та обмеженого 
функціонування філософії у вигляді академічних курсів, що були вітчизняною обробкою "чужого" 
досвіду. 

Останнім часом було здійснено ряд спроб класифікувати основні підходи до вивчення історії 
української філософії. До таких спроб належить дослідження С. Руденка. На думку автора, сучасні 
методологічні підходи до вивчення історії української філософії можна поділити на п'ять основних 
напрямів: описова (дискриптивна) модель; історико-філософське українознавство (В. Горський, 
М. Ткачук, В. Гусєв, Я. Стратій); тематично-персональна концепція історії філософії України 
(В. Лісовий, М. Русин, І. Огородник, Н. Мозгова, В. Нічик, Я. Стратій, С. Бондар та ін.); "історіографія 
історії філософії" (Ю. Кушаков, В. Горський, В. Табачковський, І. Фицик та ін); "філософія історії 
української філософії" (С. Йосипенко) [2: 53]. Сам С. Руденко пропонує як основний підхід до вивчення 
історії української філософії метод раціональної реконструкції (до якого тяжіють всі недискриптивні 
напрямки) доповнений методом реконструктивної рефлексії. 

Ці підходи, на нашу думку, не суперечать погляду на феномен української філософії епохи бароко, як 
на частину духовної культури. Це дозволяє нам говорити не тільки про філософію чи філософську думку, 
а й про філософську культуру. Підхід до вивчення історії вітчизняної філософії через призму поняття 
філософської культури може нам допомогти врахувати всю динаміку філософського процесу та різні 
його прояви, навіть ті, що не зовсім відповідають сучасним академічним уявленням про 
філософствування. В українській філософській науці помітний внесок у розробку культурологічного 
підходу до вивчення філософських проблем та історії філософської думки зробили В. Горський [3], 
М. Ткачук [4] та ін. В їх дослідженнях даний підхід вже довів свою наукову цінність. Проте в цій царині 
присутній ряд проблемних моментів, що потребують уточнення. 

Складність цього явища полягає насамперед в тому, що філософська культура формується під 
впливом цілого комплексу явищ, які мають, як філософський, так і суспільний, економічний, політичний 
та інший характер. Так, на формування філософської культури впливають: стан розвитку філософії 
(традиція, школи, філософська спільнота), зовнішні філософські впливи, перелік доступних та 
санкціонованих традицією філософських джерел тощо. Також важливими є "поза філософські" фактори 
соціокультурного характеру: інституціональні (наприклад, наявність закладів освіти з викладанням курсу 
філософії, підтримка держави, меценатів, церкви); економічні (матеріальна база функціонування 
філософського процесу, наявність та швидкість шляхів сполучення, стан друкарської справи, вартість та 
доступність літератури); соціальні (наявність суспільної потреби у філософії, престижність статусу 
"філософа"); політичні (стан війни або миру, політика держави у царині освіти та науки, цензура); 
особистісні (суб’єктивно-психологічні, біографічні особливості учасників філософського процесу) та 
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міжособистісні (наявність/відсутність комунікації між філософами і школами, її інтенсивність); інші 
фактори дотичні до функціонування філософії. 

Також, немає єдиного визначення самого поняття філософська культура, яка залежно від контексту 
може трактуватися в декількох значеннях. В історико-філософській науці поняття філософської культури 
належить до широковживаних.  

Увагу на поняття філософської культури та різні аспекти його тлумачення звертають 
Г. Тульчинський [5], М. Фоміна [6], А. Івін [7], В. Чернікова [8]. Саме ж вивчення філософської культури 
розвивається в межах філософії, проте носить міждисциплінарний характер, тісно переплітаючись зі 
сферами культурології, психології, лінгвістики тощо. Досить широко дане поняття використовується у 
сучасній компаративістиці, що включає в себе вивчення механізмів взаємодії різних типів філософських 
культур через діалог та співробітництво [8]. 

Відповідно до культурологічного підходу філософія є інтегратором культури, у якому відображається 
процес пристосування культури до змін, що відбуваються в суспільстві, водночас філософія не може 
задовольнятись якимось одним способом освоєння дійсності [6].  

Як справедливо зазначає Г. Тульчинський, "Філософія, подібно до Протея, здатна приймати 
найрізноманітніші, несхожі одне на одне обличчя. Вона настільки ж різноманітна, як і шляхи людського 
самовизначення... Тому навряд чи обґрунтованими є претензії якогось одного способу філософствування 
на виключність та загальну значимість. До такого висновку призводить розгляд навіть суто зовнішніх 
форм побутування філософії…" [5: 75].  

Такий філософсько-культурологічний підхід дозволяє нам розглядати з точки зору історико-
філософського дослідження не тільки джерела, що мають відношення до професійної філософії, але й 
широкий спектр неспецифічно філософських джерел, якими в основному й представлена українська 
думка епохи бароко. Адже філософська культура обіймає не тільки високий академічний рівень 
філософських дискусій або лекційних курсів, але й відображення філософського знання, ідей, понять у 
богословських працях, живописі, поезії та на рівні публічного простору (нормативних актах, листах, 
проповідях тощо). При чому, такий підхід не виводить нашу увагу поза спектр філософського мислення, 
адже "при всій різноманітності своїх форм філософія – на рідкість цілісна нормативно-ціннісна система 
культури" [5: 71]. Тобто вивчаючи відображення філософської культури на матеріалах нефілософських 
джерел, ми залишаємось в царині філософії, адже досліджуємо її невід’ємну складову та потужний 
фактор розвитку самої філософії – філософську культуру доби. 

Головним в цьому дослідженні є не статус джерела, а філософська значимість ідей та понять, що в 
ньому представлені. Також таке дослідження здатне дати нам уявлення про особливості функціонування 
елементів філософської культури поза академічним середовищем на масовому рівні культури. Адже, 
незважаючи на всю елітарність філософського світогляду, його здобутки проявляються в усіх сферах 
культури, так чи інакше стаючи надбанням мас.  

Історико-філософський статус такого дослідження підсилюється історичним аспектом самого поняття 
філософська культура. Адже культура, як і філософія носить історичний характер. Через це, як зазначає 
М. Фоміна, "говорити про філософську культуру необхідно лише з позиції часу. Вона акумулює, 
аналізує, осмислює досягнуте. Тому історичні досягнення філософської думки попередніх епох 
складають світоглядне ядро філософської культури, що дає підґрунтя говорити про історико-
філософський аспект філософської культури" [6]. Тобто, ми можемо говорити про різні історичні типи 
філософської культури, що зміняли одне-одне в процесі розвитку філософії. Кожна епоха визначає рівень 
культури філософствування, через що оцінювати філософський процес минулого виключно через призму 
сучасного навряд чи є коректним. Адже те, що зараз здається нефілософським, могло мати таке значення 
для філософської культури минулого.  

Як зазначає А. А. Івін, "кожна історична епоха дивиться на світ своїми очима. Вона намагається, при 
цьому, відкрити своє нове розуміння та осмислення цього світу, користуючись специфічною системою 
інтелектуальних координат… Стиль мислення являє собою складну, ієрархічно впорядковану систему 
прихованих домінант, зразків, принципів, форм та категорій теоретичного осягнення світу" [7]. Тож і тут 
ми спостерігаємо уявлення про філософську культуру в її історичному аспекті, як про модель мислення 
притаманну певній епосі, перелік проблемних питань, способів відповіді на них, форм вираження 
філософського знання тощо.  

Проте, у поняття філософська культура присутній ще один вагомий аспект – індивідуалістичний, 
адже філософська культура завжди має своїх носіїв – мислителів-інтелектуалів, які творять в межах цієї 
культури будучи одночасно її продуктом та творцями і виразниками. На думку М. Фоміної, філософська 
культура особистості передбачає засвоєння філософських знань, оволодіння досвідом філософського 
осягнення дійсності, філософським мисленням (однією з рис якого є діалогічність), а також набуття 
вміння філософського вираження, тобто філософської мови [6]. Останній аспект індивідуальної 
філософської культури (володіння та вживання філософської мови) є, на нашу думку, головним 
маркером причетності інтелектуала до філософського процесу через систему освіти, філософські 
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дискусії, читання філософських текстів, що було б неможливим без обізнаності у спеціальних 
філософських поняттях та термінах. 

Таким чином, ми можемо говорити про філософську культуру, як про різновид духовної культури, 
конкретно-історичний стиль філософського життя певної епохи (з усіма формами функціонування 
філософії) та особистісну приналежність до філософської спільноти й процесу філософствування, 
головними ознаками якої є наявність елементів філософського мислення, знань та філософської мови у 
текстах мислителя-інтелектуала. В свою чергу, статус філософської культури, як складової філософії, 
філософського процесу та вагомого чинника його протікання, вводить дослідження її історії до поля зору 
історико-філософської науки. 

Цей підхід, має бути доволі плідним при дослідженні спадщини інтелектуалів, статус яких як 
філософів є невизначеним, проте у писемній спадщині яких наявна потужна філософська складова яка 
потребує свого дослідження.  

Окремої уваги, заслуговує ціннісний підхід до вивчення історії української філософії епохи бароко, а 
також тісно пов'язана з ним історія філософських понять, що як жанр розвивалася за Заході Г. Гадамером 
[9], а останнім часом апробується в галузі досліджень історії української філософії (зокрема в 
дослідженнях Л. Довгої [10]). У цих дослідженнях, які "розташовані на межі філософії, історії культури 
та лінгвістики, йдеться про те, аби мову, якою писали свої тексти українські інтелектуали ранньо-
модерної доби, витлумачити (розкрити) не в сучасних категоріях, а згідно із смислами, притаманними 
певним словам/поняттям/термінам саме у XVII–XVIII ст.". 

Даний підхід досить сильно перекликається з культурологічним, який, як вже було зазначено, надає 
вагоме значення філософському лексикону, як елементу філософської культури епохи та особистості 
інтелектуала. Тож обидва згадані підходи можуть бути інтегрованими при вивченні історії вітчизняної 
філософської культури. 

Висновки. Таким чином, до головних проблемних питань методологічного характеру, що виникають 
при дослідженні української філософської думки належать: врахування характерних рис розвитку 
вітчизняної філософської традиції (зв'язок з релігією, літературою, мистецтвом та ін.); великий корпус 
навколо-філософських джерел, за якими вивчається вітчизняна філософська думка; певні застарілі 
стереотипи щодо вітчизняної філософської культури які наразі сприймаються багатьма дослідниками як 
самоочевидні істини, проте, скоріше, створюють перепони для глибшого пізнання української 
філософської думки ніж сприяють розумінню проблеми. 

Вітчизняна історико-філософська наука виробила низку методологічних підходів, що враховують 
різні аспекти, важливі при дослідженні історії розвитку української філософської думки. Одним з 
найперспективніших, на нашу думку, підходів є культурологічний, що розглядає історію вітчизняної 
філософської думки як частину розвитку духовної культури. Цей підхід оперує поняттям філософська 
культура, яке враховує різні способі функціонування філософського знання й форми протікання процесу 
філософствування. Такий погляд може бути продуктивним при вивченні української філософської 
традиції до модерної та ранньомодерної епох для яких є характерним брак специфічно-філософських 
джерел. Філософсько-культурологічний підхід дозволяє вивчати філософську культуру на основі таких, 
на перший погляд, "нефілософських" джерел, як церковна проповідь, трактати з морального богослов’я, 
поетичні твори тощо. Тож, досліджувана у статті проблематика є досить перспективною і потребує 
подальшого розгляду. 
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Спивак В. В. Современные методологические подходы к изучению истории отечественной 
философской мысли эпохи барокко.  

В статье рассмотрены современные методологические подходы к изучению истории отечественной 
философской мысли. Проанализированы основные методологические трудности, с которыми 

сталкивается исследователь украинской философской традиции эпохи барокко. Делается вывод о 
высоком потенциале культурологического подхода к исследованию украинской философской мысли 
украинского барокко. Рассмотрено понятие "философская культура", как ключевое при исследовании 

философского наследия раннемодерного периода. 

Ключевые слова: история философии, методология, философская культура, украинское барокко. 

Spivak V. V. The Modern Methodological Approaches to the Research of the History of Native Philosophical 
Beliefs in the Baroque Time. 

The research of the history of Ukrainian philosophical tradition has been essential during last decades. The 
native study has developed the number of methodological approaches that are being successfully used in the 
research of history of Ukrainian philosophy. Although, there is a number of topical issues in the Ukrainian 

historical-philosophical study that require their own special approach and peculiar methodological foundation 
in accordance. In particular, one of the ''problematic'' issues is a problem of including the consequential 
philosophical sources (preaching, moral theological tractates, poems etc.) to the historical-philosophical 

discussion. We have to study philosophical beliefs of pre-modern and early modern periods researching these 
sources. 

The goal of our research is a survey of modern methodological approaches to the study of the history of native 
philosophical beliefs. To reach this goal we will try to implement a number of tasks: to analyze the 

methodological complications, that occur during study of the history of native philosophical beliefs; main 
approaches to the study of the history of Ukrainian philosophical beliefs; to mark out the most advanced and 
relevant approach considering the possibility of using it during the study of philosophical beliefs of Ukrainian 

baroque. Methods of comparative analysis, description and hermeneutical method were used for contemplation 
of different methodological approaches and positions of researches. 
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The article covers modern methodological approaches to the study of the history of native philosophical beliefs: 
a descriptive model; historical-philosophical Ukrainian Studies; a topical personal concept of history of 
philosophy in Ukraine; ''historiography of history of philosophy''; ''philosophy of history of Ukrainian 

philosophy''; method of rational reconstruction. A special attention is devoted to culturological and axiological 
approaches and to the history of philosophical concepts. Among main problematic methodological issues that 

appear during research of Ukrainian philosophical beliefs there are: consideration of peculiarities of the 
development of native philosophical tradition; big amount of consequential philosophical sources, that are being 

used to study native philosophical beliefs; particular stereotypes about native philosophical culture, that are 
now percepted by many researches as a self-evident truth. 

According to the author, one of the most promising approaches is a culturological one that considers history of 
native philosophical beliefs as a part of spiritual culture. This approach uses a concept of philosophical culture 
that includes different methods of functioning of philosophical knowledge and forms of philosophizing process. 

Such point of view can be productive during studies of Ukrainian philosophical tradition of pre-modern and 
early modern epochs, because they don’t have enough of specific philosophical sources. Therefore, the issue 

researched in the article is quite promising and requires further consideration. 

Key words: history of philosophy, methodology, philosophical culture, Ukrainian baroque. 
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''БОСЕРОН'' Е.-Е. ШМІТТА І ''ЖУЛЬ'' Д. КОВЕЛАРТА: ПЕС ЯК ІНШИЙ 

У статті проаналізовано філософське осмислення тварини, її деантропологізацію. Визначено, що під 
натиском викликів ХХ ст. проектування себе і турбота про своє майбутнє зазнали кардинальних змін. 

Логічні акценти зміщуються на Іншого, від ''ейдетичного діалогу'' з яким залежить вибір себе. 
''Босерон'' Е.-Е. Шмітта і ''Жуль'' Д. Ковеларта моделюють таке проектування себе, яке визначено 
Іншим, а цим Іншим є пес. Не маючи гуманістичної ілюзії щодо людини, пес спонукає до критичної 

переоцінки себе, до подолання тотальності. 

Ключові слова: деантропологізація тварини, пес як Інший, ''ейдетичний діалог'', спів-буття, проект 
себе. 

Постановка проблеми. Західноєвропейській філософії, починаючи з другої половини ХХ ст., 
властиве як переосмислення засадничих проблем, які подекуди отримали кардинально нову 
інтерпретацію, так і розробка мало апробованих чи кардинально нових квестій. Однак одвічним 
залишилось питання пошуків себе, що найчастіше могло бути реалізовано через такі концепти, як ''буття-
для-себе'', ''буття-у-собі'', ''буття-для-іншого'' (Ж.-П. Сартр), ''Я – Ти'' (М. Бубер), ''людина для себе'', 
''якість себе'' (Е. Фром). Цілком закономірно, що етичний суб’єкт розумівся як той, який спроможний 
чинити відповідно до певних максим, але виклики ХХ ст. піддали сумніву і переоцінці цей тезис, 
зміщуючи акценти на користь Іншого. Пошуки себе вписуються у фігуру, кожна з вершин якої відповідає 
у етико-антропологічному вимірі тотожному – ''я'', Іншому – ''обличчя'', трансценденції – плюралізм і 
тотальності – насильство. В той же час спостерігаються філософські практики, що звертаються до 
осмислення ролі і статусу тварини у бутті людини, зокрема здійснюється спроба окреслення тварини як 
Іншого. І першою у такому ракурсі до проблемного поля втрапляє собака. Чи може бути пес людяніший 
за людину? Чому він здатен роздивитись обличчя, коли його уже не помічають інші? І чи є обличчя у 
пса? 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Філософське осмислення статусу, призначення та ролі 
тварин чи не вперше було здійснено в межах античної філософії. В цілому сформувалось дві основні 
лінії: натуралістична ідея безперервності і спадковості (Аристотель) та спіритуалізм і етична бінарність 
(Сократ). Християнська традиція апелює до невинності тварини, яка не знає ні добра, ні зла. Реформація 
з притаманним їй домінуванням духу капіталізму і критерієм у вигляді праці й майна, переносить тварин, 
нижчі соціальні класи й маргіналів соціальної системи за лінію закону. Декартівська тварина не має 
мислячої душі, вона не спроможна ні бажати, ні страждати, а тому перетворюється на об’єкт 
природничо-наукових експериментів. Розуміючи тварину, як механізм, легко інтерпретувати й 
передбачати її поведінку. Г. Гегель, спираючись на здобутки філософії Аристотеля, наділяє організми 
певною суб’єктивністю, тому тварина сама мислить і визначає собі місце, залишаючись при цьому як 
заручницею необхідності у природі, так і прив’язаною до людини і до свого місця. В цілому у філософії 
домінувала антропологізація тварини, проте друга половина ХХ ст. продукує нову вимогу – 
деантропологізувати тварину. Вона, з одного боку, була обумовлена здобутками етології, а з іншого – 
апробованими тоталітарними ідеологіями, що відкинули ''недолюдей''. Відтак, у трактуванні статусу 
тварини ваги набули праці М. Хайдеггера, Е. Левінаса, Ж. Дельоза, Ф. Гваттарі, Ж. Дерріди та ін. 

Мета статті – філософське осмислення деантропологізації тварини, розуміння її як Іншого у сучасній 
гуманітаристиці. 

Виклад основного матеріалу. Як і чому людина залишається людиною? Що чи хто виступає 
гарантом цього? Балансуючи на межі, чи то соціального, чи то індивідуального виміру буття, поступово і 
безжально втрачаючи себе, людина приречена турбуватись про своє майбутнє, проектувати його і тим 
самим робити вибір. Хоча варто зауважити, що подібне проектування обмежується здебільшого двома 
можливими векторами: перший – пов’язаний із зупинкою в часі, усвідомленням того, що ти не-людина, і 
як фінал – смерть; другий – супроводжується із фейковим самотворенням під тиском ззовні. Вибір 
одного із них, як то не фатально, залежить від Іншого. А чи завжди Інший це людина? А якщо це пес, 
який ніколи не замислюється над ідеологемами? Можливими варіантами відповіді обрано новелу 
''Босерон'' Е.-Е. Шмітта і роман ''Жуль'' Дідьє ван Ковеларта, етико-антропологічний аналіз яких буде 
здійснено. 

Варто наголосити, що вже у метафізиці М. Хайдеггера сутність світу фіксується через такі тезиси 
''камінь (матеріальне) без світу (weltlos)'', ''тварина бідна у світі (weltarm)'' і ''людина в світі рішень 
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(weltbildend)''. Два перші способи є різновидами не-володіння світом: перший означає такий спосіб, за 
якого неможливе позбавлення будь-якого світу, оскільки суб’єкт ним не володіє; а другий – коли 
можливе досягнення різного, але не будь-якого і не в будь-якій мірі світу, цей спосіб бути номінується 
''життям'', він не закритий для того, що є поруч і серед чого тварина перебуває як суща жива істота. У 
тварині одночасно поєднується володіння світом і не-володіння ним, спосіб її буття визначається тим, що 
вона володіє доступом до-. Спів-буття з твариною – не спів-екзистування, оскільки собака не екзистує, 
вона лише живе; наше спільне буття таке, що ми дозволяємо їй обертатись у нашому світі [1]. 
Визначений німецьким філософом спосіб буття тварини не є виключно негативним, у дійсності він є 
деякою формою відкритості, котра однак ніколи не розкриває світ тварини як суще. Її онтологічний 
статус визначається як відкритість (offen) без розкриття (offenbar). Отже, тварина не зовсім позбавлена 
світу, її буття визначене бідністю і нестачею. В подальшому у М. Хайдеггера розробка цього питання 
залишилось у дещо підвішеному стані, хоча він до неї і повертався кілька разів. 

Е.-Е. Шмітт захоплено працював над новелою ''Босерон''. ''Цей текст, – за спогадами автора, – має 
подвійне коріння: моє особисте життя і подив, викликаний думками філософа Емманюеля Левінаса у 
молодого аспіранта, яким я був у 1980-х роках'' [2: 175]. Так, особистим фактором було наступне: ''Кілька 
років тому свідками моїх літературних вправ стали три собаки японської породи сіба-іну … Коли я 
звертаюсь до них, то ніби говорю до когось розумного, чуттєвого, наділеного спогадами. Вони для 
мене – не іграшки, ні, я ставлюсь до них, мов до живих істот, яких дуже ціную і які обожнюють мене. 
Часом відчуваю на собі осудливі погляди, але це не зупиняє мого прагнення дарувати їм щастя'' [2: 175]. 
Інтелектуальним корінням же став шок від статті Е. Левінаса ''Ім’я пса'' (''Non d’un chien''), яка була 
вміщена до збірки ''Непроста свобода'' (''Difficile liberté'') й опублікована у 1984 р. У тексті відтворюється 
досвід полоненого у нацистському таборі єврея, який поступово став себе ідентифікувати з 
''недолюдиною''. І саме пес, ''останній кантіанець нацистської Німеччини, що не мав розуму необхідного, 
щоб надати універсальності максимам своїх поривань'' [3: 455] допоміг йому повернути в собі людину. 
Як відомо, філософ у своїй етиці, яка протистоїть онтології і є зворотним боком метафізики, 
відштовхується від того, що джерелом будь-якого етичного вчинку є Інший. Фундаментальний етичний 
досвід людини – досвід обличчя – був звульгаризований нацистською ідеологією, відповідно до якої ті, 
хто не проходили ідентифікації, були тваринами, нижчими від них. Небажання роздивитися обличчя 
Іншого дискредитувало наївний гуманізм із його акцентуацією ''я'' як ''ego''. Інша справа пес. ''У 
вирішальний час утвердження особистості – без етики і без логосу – пес засвідчує її гідність. Друг 
людини – ось що він таке. Трансцендентність у тварині!'' [3: 454]. Такий трансценденталізм спроможний 
повернути людину до самої себе, до того, що виклик аморальності долається відповідальністю як 
відповіддю, що тотальність може бути розірвана Іншим. Подолання тотальності дає можливість виходу 
''я'' за межі іманентної замкненості в собі і від зупинки часу, що означає смерть. ''Буття-для-себе'', за 
Е. Левінасом, це неминуче скочування до тотальності. Інший у його трактуванні не може бути ні засобом 
(Аристотель), ні метою (І. Кант), ні alter ego (Е. Гуссерль), Інший – розірваність, подолання тотальності. 

Діалог з Іншим, відповідно до феноменологічної рефлексії, націлюється на вибудовування першого 
''ейдосу'', а тому він є ''ейдетичним діалогом'', він передбачає наявність не двох, а трьох учасників, він 
передує будь-якому дискурсу, він укорінює етику в бутті. Враховуючи релігійний контекст філософії 
Е. Левінаса, зауважимо, що діалог з Іншим передбачає стан вільного підкорення ''я'' Іншому, вірного 
служіння, а не прислуговування Іншому, спроможність бачити в кожному Іншому того, чий Образ не 
може бути безпосередньо побачений. Інший у присутності Третього відкриває можливість 
самовиявлення безкінечного, через обличчя Іншого стає видимим незримий Образ Бога. Поява обличчя 
Іншого це ніби команда, ніби поява вищого за рангом. А з’явитись він може будь-де, і пес не є винятком. 
''На думку нацистів, я належав до ницої раси, гідної смерті та важкої праці перед загибеллю. Тож, коли 
пес позначив мене своїм щастям, я ніби знову набув людської подоби. Авжеж, щойно він зиркнув на 
мене з тією ж цікавістю і нетерплячкою, що й на охоронців – як до мене відразу повернулась людяність. 
Для собаки я був такою ж людиною, як і ті німці. Ось чому я заридав… бо забув, що теж є особистістю, 
бо не очікував, що хтось помітить мене, а він, цей собака, немов повернув мені гідність'' [2: 77]. 

Пес здатен роздивитись обличчя, яке вже не помічають, і тоді, віч-на-віч, обличчям до обличчя 
обов’язково буде почуте його ''мовлення''. Яким чином? А тим, що такий акт не є виставою на одну дію, 
тим, що залишатись людиною протягом життя, а не в одній якійсь ситуації, надзвичайно складно. І коли, 
тривалий час виношуваний доктором Гейманном, головним героєм новели, задум помститися 
зрадникові, який видав десятьох єврейських дітлахів, захованих отцем Андре, був майже реалізований, 
то хитрий пес Аргос, демонструючи, що готовий до гри, вніс свої корективи: ''Пес має рацію. Він не знає, 
що ти нас виказав під час війни, проте сподівається, що ти ще людина'' [2: 88]. І далі: ''Якби не пес, я не 
знав би, як жити. Як і більшість тих, кому пощастило врятуватись, я гнив би гангреною зневіри, постійно 
повторював ба ''Навіщо?'', поринув би у депресію та пожадливо кинувся б на першу-ліпшу хворобу, що 
допомогла б мені зникнути. Рятівником мені був Аргос. Він був моїм охоронцем. Провідником. У нього 
я вчився шанувати людей. Цінувати щастя. Любити кожну мить життя'' [2: 89]. Власне, екзистенціал 
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добра, що є фундаментальною характеристикою відношення до Іншого, ''становить собою певний 
''запобіжник'' від страху перед близькістю з Іншим – ''запобіжник'', першопочатково присутній у діалозі, 
що заповнює собою цей простір. Іншими словами, доброта у Левінаса – це ''слід'' Божественної 
присутності, а сам Бог, як особистісна безкінечність і джерело смислів, непомітно і потаємно присутній 
Третім між Мною та Іншим, який потребує захисту і заспокоєння'' [4: 116]. 

Не менш цікавим видається діалог пса та людини, що змодельований у романі ''Жуль'' сучасного 
французького письменника, лауреата Гонкурівської премії, Дідьє ван Ковеларта. Це роман про 
відданість, добро, справжню любов і пошуки себе у сучасному світі. Свого часу М. Мамардашвілі 
констатував, що тотальне засилля існування, яке трансформувалось у ''антропологічну катастрофу'' 
позбавило можливості самостійного екзистенційного самовизначення, піддавши сумніву декартівський 
принцип ''я є'' і кантівський принцип умови (усвідомлено здійснювати акти пізнання, моральної дії, 
оцінки). Натомість активізувався принцип Кафки, за яким все довкола цілком людиноподібно, хоча в 
дійсності позбавлене людяності, можливості бути свободною і свідомою істотою, а відтак нагальною 
вимогою постає ''необхідність себе'', ''збирання себе''. Зібал де Фреж, який скнів у безвісті, був надто 
довірливим і сліпо слухався ошуканців. У пошуках себе, чоловік констатує, що зазвичай його вважали 
наслідком імміграції з Сирії, тоді як він сам усвідомлював себе паростком літератури (він став 
прототипом головного героя у романі Еліани де Фреж, котра його виховала). ''Зраджений чоловік і 
ошуканий мозок, жертва, позбавлена як фрустрації, так і прагнення помсти (двох головних рушіїв 
суспільного життя) – звичайно я задовольнявся затишним раюванням у власній шкірі, користуючись 
найменшим приводом … Чому бажання, яке я відчув до незрячої жінки, зненацька викликало таку 
зажуру, сором від усвідомлення мізерності затишку мого безглуздого життя?'' [5: 10]. Тридцятилітня 
Аліса була у супроводі великого і лагідного лабрадора, собаки-поводиря на ім’я Жуль, який 
перетворився на найближчу істоту для неї. Пес ''вважає себе відповідальним'' [5: 7] за жінку. Для Жуля ''з 
виразом упевненого в собі самця'' [5: 8] трагедією стало повернення зору Алісі й відчуття власної 
непотрібності, адже він не може бути просто домашнім улюбленцем, у нього інша місія: ''це найгірше, 
що може трапитися із собакою-поводирем. Як наслідок – втрата психологічного зв’язку, життєвої основи 
і статусу домінанта, прив’язаного до потреб інваліда…'' [5: 56]. Переорієнтувавшись Жуль визначає для 
себе нову стратегію: поєднати долі невдахи-науковця Зібала й Аліси, яку він любить більше за все на 
світі. Обравши своїм референтом і водночас учнем Зібала, пес перетворюється для нього на Іншого. Він 
примушує його до переоцінки себе, вимагаючи повернення до себе й активізації власної діяльності. ''Ще 
нещодавно я був приречений вдало втілювати нездійсненне, не корячись обставина – а тепер знову 
перетворююсь на бедуїна-завойовника … Тепер мені належало повернути собі мужнє серце, репутацію і 
майбуття – замінити ними буддійський спокій, що мовби анестезією знешкоджував мої провали, та 
водночас позбавляв життя смаку. Я знову повірив у свою зірку. Пес обрав мене'' [5: 114]. Чому ж знову 
тільки пес спроможний був побачити у Зібалі те, чого не бачили інші? Чому обличчям-до-обличчя пес 
примусив перестати сприймати себе як жертву? Єдиною відповіддю, на нашу думку, є та, що Жуль не 
був людиною з її стереотипами, маркерами, які нав’язані суспільством. З одного боку, пес не мав 
гуманістичної ілюзії щодо людини, а з іншого – своїм сприйняттям проектував цю ілюзію, адже він 
бачив людину кращою, ніж вона була насправді. 

Висновки та перспективи подальших досліджень проблеми. Таким чином, взаємодія тварини і 
людини у ХХ – ХХІ ст. набула особливої значимості для фахівців етико-антропологічної проблематики. 
Процес тотальної деградації людства, що поступово все більше поширювався заперечуючи 
гуманітаристику, врешті-решт перетворив людину на ''хижу тварюку'' (М. Хайдеггер). Егоїстична 
зацикленість виключно на собі, ворожість і байдужість до Іншого не могли не позначитись на спів-бутті, 
на проектуванні свого майбутнього. Тенденційності набула висловлена Е.-Е. Шміттом думка: ''Однак 
іноді у моїй вірі в людину трапляються затьмарення. Нечасто, проте регулярно я відчуваю потребу в 
нагадуванні про те, що насправді високо ціную людський рід, – настільки дратують мене жорстокість, 
несправедливість, дурість, неточність, неуважне ставлення до краси, а найбільше – готовність миритися з 
посередністю. Людину слід любити… але ж це до біса непросто!'' [2: 178]. Тому цілком закономірною 
видається акцентуація на деантропологізації тварини. А як наслідок домінантності набуває тенденція, за 
якою посилюється непрагматичне відношення до неї, зростає її значимість. Сентиментальний 
Едипівський пес (кожен зі своєю історією) спонукає до регресії, до критичного споглядання себе.  
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Чаплинская О. В. ''Пес'' Э.-Э. Шмитта и ''Жуль'' Д. Ковеларта: Пес как Другой. 

В статье проанализированы философские размышления о животном, его деантропологизация. 
Определено, что под давлением вызовов ХХ в. проектирование себя и забота о своем будущем были 

подвержены кардинальным изменениям. Логические акценты сместились на Другого, от 
''эйдетического диалога'' с которым зависит выбор себя. ''Пес'' Э.-Э. Шмитта и ''Жюль'' Д. Ковеларта 
моделируют такое проектирование себя, которое определено Другим, а этим Другим является собака. 
Не имея гуманистической иллюзии относительно человека, пес побуждает к критической переоценке 

себя, к преодолению тотальности. 

Ключевые слова: деантропологизация животного, пес как Другой, ''эйдетический диалог'', со-бытие, 
проект себя. 

Chaplinska O. V. ''The Dog'' by E.-E. Schmitt and ''Julеs'' by D. Cauwelaert: the Dog as Other. 

The article analyzes the philosophical understanding of the status and the role of the animal. Its interaction with 
the human has acquired special significance for specialists of the ethical and anthropological perspective in the 
20th – 21st centuries. The demand of animal deanthropologization was due to both ethnology achievements and 
proven totalitarian ideologies that rejected the "subhuman." Therefore, in the interpretation of the status of the 

animal, the works of M. Heidegger, E. Levinas, G. Deleuze, F. Guattari, J. Derrida gained value. Besides, under 
pressure of the challenges of the 20th century, design of oneself and care about one’s future changed 

dramatically. Selfish fixation, hostility and indifference to Other had an impact on co-existence. Logic emphasis 
shift to the Other from "eidetic dialogue" which depends on the choice of oneself. "The Dog" by E.-E. Schmitt 
and "Jules" by D. Cauwelaert model such design of oneself, that is determined by Other. Sentimental Oedipal 
dog is just such Other. Without humanistic illusions about human, the dog leads to a critical reassessment of 

itself. Transcendentalism in the animal can be able to return a human to himself, to that challenge of immorality 
overcomes responsibility as a response that totality can be terminated by Other. Overcoming totality enables the 

release of "I" out of isolation inherent in oneself and from time stop, which means death. The fundamental 
ethical human experience - the experience of the face - realizes on the existential of kindness, thus avoiding the 
fear of closeness with Other. In the analyzed sources, just the dog as Other did not allow a person to become a 

"predatory creature", on the contrary, it retained a human in the human. 

Key words: animal deanthropologization, the dog as Other, "eidetic dialogue", co-existence, the design of 
oneself.  

 



Філософські науки. Випуск 1 (83). 

© Шевчук С. Ф., 2017 
115 

УДК 00.165.2  
С. Ф. Шевчук, 

кандидат філософських наук 
(Житомирський національний агроекологічний університет) 

sveta.shevchuk.59@mail.ru 
ORCID: 0000-0002-3394-0977 

НАУКОВЕ І ПОЗАНАУКОВЕ ЗНАННЯ: АЛЬТЕРНАТИВА ЧИ ДІАЛОГ?  

У статті подається порівняльна характеристика двох послідовних етапів розвитку науки – класичного 
і посткласичного. На ґрунті такого аналізу констатується характерне для посткласики зростання 
ірраціональних, залежних від суб’єкта моментів знання. Спираючись на короткий аналіз історичних 
періодів розвитку людського пізнання та встановлення змісту понять "наукове"і "позанакове" знання, 
автор приходить до висновку про необхідність діалогу та співпраці між різними формами знання 

(науковим і позанауковим). 

Ключові слова: класична і посткласична картина світу, наукове і позанаукове знання, раціоналізм, 
ірраціоналізм. 

Формування інформаційного суспільства, зростання ролі науки та науково-технічного прогресу в 
житті сучасної людини з необхідністю породжує підвищений інтерес філософії до сутності та структури 
знання як такого, шляхів та методів, якими воно досягається. 

Очевидно, що одним з ключових питань тут є питання відмінностей між наукою та не наукою. Пошук 
критеріїв, за якими можна було б встановити таку відмінність, отримав назву проблеми демаркації. 
Авторами провідних концепцій філософії науки пропонувались різні критерії демаркації науки та не-
науки. Серед них можна назвати відомих вчених: М. Шлік, Р. Карнап, К. Поппер, Т. Кун, І. Лакатос та 
інші. 

Широке обговорення проблеми демаркації у філософії першої половини ХХ ст. виявило той факт, що 
межа між наукою та не-наукою є досить умовною та історично мінливою. 

Мета цієї статті полягає в тому, щоб встановити співвідношення наукового і позанаукового знання, 
виходячи з особливостей сучасної посткласичної картини світу. Для цього, найперше, слід зупинитись на 
виявленні ключових моментів, що відрізняють посткласичну картину світу від класичної. По-друге, слід 
встановити зміст понять "наукове"і "позанаукове"знання. На основі такого аналізу окреслити позицію, 
змістом якої є констатація ідеї розвитку засобів та шляхів осягнення світу від початкової синкретичності 
до їх різкого протиставлення з домінуванням раціоналізму і, накінець, усвідомлення необхідності 
співпраці і доповнення. Різні аспекти цієї проблеми розглядались в роботах таких вчених, як 
П. К. Фейєрабенд, М. Полані, Дж. Холтон, О. В. Герасимов, А. Л. Нікіфоров .  

Виклад основного матеріалу. У ХХ ст. відбулись грандіозні трансформації всередині самої науки. 
Невипадково науку ХХ ст. називають "посткласичною"і протиставляють "класичній" науці ХVІ – ХІХ 
століть. Перехід до посткласичної науки був пов'язаний з низкою винаходів кінця ХІХ – початку ХХ ст., 
виникненням фізики мікросвіту, теорії відносності та сучасної біології. Тому має сенс детальніше 
зупинитись на особливостях посткласичної науки, співставивши їх з відповідними рисами науки 
класичної. 

1. Класична наука ґрунтується на чіткому розмежуванні суб’єкта і об’єкта. Вона відштовхувалась від 
необхідності винесення суб’єкта за "дужки" пізнаваного об’єкта як умови науковості результатів 
пізнання. Невипадково класичне природознавство формулювало своє завдання наступним чином: 
описати природу так, якби людини взагалі не було. Розуміючи, що відділення суб’єкта від об’єкта має 
умовний характер, класична наука, тим не менше, покладала, що ця операція принципово здійснювана 
для будь-якого об’єкта пізнання. Посткласична наука будується на визнанні суб’єктності будь-якого 
знання. Суб’єктність знання визначається специфікою людської взаємодії зі світом, парадигмальними 
установками науково-теоретичного знання на даному етапі розвитку науки тощо. Так, Ейнштейн, 
формуючи основні положення теорії відносності, зауважував, що фізична теорія описує не фізичний 
процес сам по собі, а результат взаємодії фізичного процесу із засобами дослідження. Тому сучасна 
методологія і філософія науки підкреслюють принципову роль спостерігача та засобів спостереження 
при отриманні наукового знання. 

2. Класична наука формувалась під впливом установки на раціональність знання. Філософія ХVІІ – 
ХVІІІ ст., а слідом за нею і класична наука виходили з того, що і природа, і людський розум побудовані 
на однакових принципах, універсальних розумних законах. Завдання науки, таким чином, розумілось як 
виявлення цих законів. Однак посткласична наука виявляє, що світ не настільки впорядкований, як 
думали раніше. Так, одним з основоположних принципів квантової механіки є принцип невизначеності. 
Розгортання цього принципа в посткласичній науці привело до наступного положення: енергія, котру 
необхідно витратити, щоб отримати інформацію про параметри системи, перевищує енергію зв’язків 



Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка 

самої системи. Тобто, намагаючись отримати таку інформацію, котра необхідна для вироблення 
наукового прогнозу розвитку системи, ми просто зруйнуємо цю систему. Не випадково сучасна наука 
звертається до поняття "хаос", щоб охарактеризувати принципову невпорядкованість світу. Хаос є 
ірраціональним і має двояку природу: з одного боку, хаос – джерело творчості, безперервного оновлення 
світу, появи того, чого раніше не було; з іншого боку, хаос загрожує руйнуванням світу. Хаос і 
принципова непередбачуваність поведінки об’єкта свідчать, що наука завжди повинна зважати на 
нераціональний залишок, котрий неможливо усунути, як би не вдосконалювалися засоби і методи науки. 
Звичайно, непередбачуваність світу не можна абсолютизувати. Дещо наука здатна передбачити, але як 
зауважував сучасний французький філософ Жан-Франсуа Ліотар (нар. 1924), у світі існують лише 
"острівці детермінізму". 

3. Процеси, зазначені вище змусили класичну науку переглянути уявлення про закономірності. 
Класична наука, розуміла закономірність виключно як динамічну, в центрі якої були причинно-
наслідкові зв’язки. Посткласична наука розуміє закономірності переважно як ймовірнісно-статистичні. 
Так, наприклад, фізика мікросвіту визнає, що вона являє собою опис випадковостей, що підкоряються 
статистичним закономірностям. 

4. Класична наука мала справу з макросвітом – світом об’єктів, які можна було порівняти за 
розмірами з людиною, а тому доступних якщо не безпосередньому спостереженню, то спостереженню за 
допомогою найпростіших приладів – бінокля, мікроскопа тощо. Посткласична наука розширила 
горизонти людського пізнання, вийшовши на рівень мікро- і мегасвіту. Вони не піддаються 
безпосередньому спостереженню, їх можна досліджувати лише за допомогою найскладніших приладів, 
таких як електронний мікроскоп, радіотелескоп, синхрофазотрон. Вчені тут мають справу з 
відображеннями реальності, яка має вторинний характер. Таким чином, вчені не спостерігають, а 
реконструюють мікро- і мегасвіт. Безпосередній експеримент з об’єктами цих світів утруднений, або й 
неможливий. Тому вчені змушені застосовувати моделювання, яке все більше поширюється. 

5. Для класичної науки важливою була вимога наочності теоретичного пояснення. Сучасна наука, 
основана на теорії відносності, квантовій механіці, неевклідовій геометрії, від принципу наочності 
змушена була відмовитись. Всі основні теорії сучасної фізики наочно не можуть бути представленими, 
існує лише математичний апарат для їх опису. 

6. Класична наука будувалась на принципі спеціалізації наукового пізнання. Дійсно, саме її 
виникнення переважно було результатом спеціалізації, виділення часткових наукових дисциплін, що 
дозволило концентрувати зусилля наукових співтовариств на вузькому спектрі питань та проблем, і 
таким чином, досягти більших результатів. Протягом ХVІІ – ХХ століть спеціалізація наукового пізнання 
продовжувала зростати, з’явились сотні нових наукових дисциплін. Однак, позитивний в цілому процес 
спеціалізації наук мав свій негативний бік. Вчені замикались у вузьких галузях своєї діяльності, наука 
втрачала цілісний погляд на світ. Тому вже в середині ХХ століття проблема міждисциплінарного 
синтезу постала досить гостро. В посткласичній науці поряд зі спеціалізацією знання, виникає та 
зміцнюється інтеграція знання. Сьогодні все більшу роль відіграють інтегративні наукові дисципліни, 
такі як загальна теорія систем, синергетика, структурний аналіз, екологія та інші. 

Наведене порівняння показує, як сильно відрізняється сучасна, посткласична наука від науки 
класичної. Коротко виділимо риси, що характеризують посткласичну науку: суб’єктність знання, 
ірраціональність поряд з раціоналізмом, ймовірнісно-статистичні закономірності, моделювання об’єкта 
замість його безпосереднього спостереження, неможливість наочності пояснення, повернення до 
осягнення світу як цілісності та інтеграція знань.  

Отже, пост класичний розум прагне бачити світ як живу взаємопов’язану рухливу цілісність, у якій 
кожен елемент в будь-який момент може стати головним, спричинивши неочікувані зміни. Щоб 
відтворити таку складно інтегровану цілісність, очевидно, слід задіювати і використовувати всі можливі 
засоби, способи, шляхи, не ігноруючи жодного. Сьогодні вже ніхто не заперечує, що поряд із науковим 
існує могутній пласт позанаукового знання. 

Але так було не завжди. На початковому етапі людської історії різні види духовної діяльності – наука, 
філософія, релігія, міфологія, мистецтво – знаходились у синкретичній єдності і взаємозв’язку. Так, 
відомо, що філософія давніх мислителів являла собою єдину, нерозчленовану, універсальну науку, яка 
включала в себе не лише філософські знання, але й усі інші знання, що були відомі людям тієї епохи: 
природничо-наукові, соціально-політичні, гуманітарні та інші. 

У ХXІ – XIII століттях відбулось виділення з філософії часткових наук, почало формуватись наукове 
пізнання як процес отримання об’єктивного, істинного знання. Невдовзі наукове пізнання стало панувати 
над людським духом та діяльністю, спробувало поширити притаманні лише йому норми та стандарти на 
все, у тому числі на найінтимніші сфери буття та свідомості. Але, те, що працювало в науці, не завжди 
йшло на користь іншим культурним утворенням і здібностям людини. Та й саме пізнання багато 
втратило, надмірно сподіваючись лише на суворо раціональні процедури. Хвороба сцієнтизму і 
нормативізму торкнулась і філософського аналізу пізнавального процесу. Теорія пізнання, покликана 
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досліджувати різноманітні способи духовного освоєння світу, обмежила себе сферою науки, зокрема 
природознавства. 

Істинне та ефективне наукове пізнання постало у вигляді магістральної дороги, а помилки, 
заблудження – у вигляді тупикових провулків, проїзд на які був заборонений. Поступово склалась звичка 
уявляти у вигляді випадкових відгалужень всі інші форми та види знання, котрі не вкладались в жорсткі 
канони науковості. Сферою постійного генерування заблуджень, нісенітниць і абсурдних фантазій, що не 
мають логічної структури і досвідного підтвердження, були визнані повсякденна свідомість, міф, магія, 
релігія, алхімія, астрологія тощо. 

Тривалий час існувала теза про випадковість заблудження. Філософи і методологи переконували, що 
можлива побудова алгоритму надійного метода пізнання, який би виключав заблудження. Сьогодні вже 
ніхто не заперечує, що пізнання як процес переходу від незнання до знання, як пошук і відкриття нового, 
що в даний момент відсутнє, носить багато в чому непередбачуваний, ризикований характер, що істини 
не може гарантувати жоден попередньо винайдений метод. Отже, заблудження не можна уже вважати 
просто відхиленням від істини. Витлумачене у такому контексті заблудження виявляється великою 
мірою виразом різноманітності напрямків та ходів пізнавального процесу, у якому зіштовхуються і 
суперечать одне одному різні позиції, теорії і традиції, по-різному інтерпретуються одні й ті ж поняття і 
факти, використовуються несумісні методи, процедури, критерії. 

Людина досягала пізнання істини так, що впадала в заблудження і постійно звільнялась від них. 
Марновірство – це ті помилкові шляхи, на які людська думка мимоволі потрапляє і через які 
пробирається, здобуваючи ясне та глибоке розуміння. Заблудження є неминучою компонентою 
людського розуму, що рухається шляхом пізнання складно організованого світу. 

Раз і назавжди відсікаючи заблудження від того знання, яке в даний момент визнається істинним, чи 
не позбавляємо ми останнє додаткових і досить вагомих сенсів? Чи не ліквідуємо ми тим самим 
багатоманітність людського розуму, коли намагаємось зорієнтувати його на раз і назавжди усвідомлені 
норми істини і раціональності? 

Втраченою частиною цього багатоманіття виявилось знання, що отримало назву "ненаукового" або 
"позанаукового". 

У контексті формування нової посткласичної картини світу відбулись суттєві зміни в розумінні 
людського пізнання. Воно перестало ототожнюватись лише з наукою, а знання – тільки з результатом 
виключно наукової діяльності. Поступово почало відбуватись обмеження ідеї гносеологічної 
винятковості науки. В об’єктне поле наукових пошуків почали потрапляти явища виняткові, наука 
повернулась обличчям до форм пізнавальної діяльності, котрі раніше кваліфікувались як "межові" і не 
визнавались у колах офіційної науки. Астрологія, парапсихологія та цілий комплекс так званих 
"народних"наук почали привертати до себе увагу з погляду на їх нетрадиційні підходи, методи, 
пізнавальні орієнтації. 

Виділяють такі форми позанаукового знання: 
- ненаукове, яке розуміють як розрізнене, несистематичне знання, яке не описується законами і 

суперечить існуючій науковій картині світу; 
- донаукове, що виступає прототипом, підґрунтям наукового; 
- паранаукове – як несумісне з існуючим гносеологічним стандартом. Клас паранаукового знання 

включає в себе роздуми про феномени, пояснення яких не є переконливим з погляду критеріїв науковості 
(парапсихологія, хіромантія, астрологія, телепатія, психокінез тощо). 

- Квазінаукове знання – знання, що шукає собі прибічників, спираючись на методи насилля та 
примусу. Воно розквітає, зазвичай, в умовах жорстко ієрархізованої науки, де неможлива критика, панує 
ідеологічний режим. Прикладом квазінауки може бути лисенківщина, переслідування кібернетики тощо; 

- Антинаукове – як утопічне і свідомо викривлююче уявлення про дійсність .Предмет і способи 
дослідження є протилежними науці; 

- Псевдонаукове знання являє собою інтелектуальну активність, що спекулює на популярних 
теоріях (наприклад, про снігову людину, про чудовисько з озера Лох-Несс тощо). 

У найзагальнішому сенсі наукове пізнання – це процес отримання об’єктивного, істинного знання. 
Наукове знання характеризується об’єктивністю, універсальністю, претендує на загально значимість. 
Коли розмежовують наукове і позанаукове знання, то важливо зрозуміти, що позанаукове знання не є 
чиєюсь видумкою чи фікцією. Воно виробляється певними інтелектуальними спільнотами, у 
відповідності з іншими (відмінними від раціоналістичних) нормами, еталонами, має власні джерела і 
засоби пізнання. Очевидно, що багато форм позанаукового знання є значно давнішими від знання, яке 
визнається за наукове (наприклад, астрологія давніша за астрономію, алхімія – за хімію). 

Як явище культури, наука виникла і розвивалась під впливом домінуючої інтенції на обмеження (і 
навіть елімінацію) сфер суб’єктивного (емоцій, забобонів, естетичних переваг тощо) як у самому 
відношенні до реальності, так і в результуючому його знанні. Ця установка з часом поставила науку в 
опозицію до традиційних форм духовного освоєння світу: релігії, моралі, мистецтва, повсякденного 
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здорового глузду, політики, а з часом і філософії. Особливо наочно це проявилось в період становлення 
експериментально-математичного природознавства, народження класичної науки. 

На зорі виникнення експериментально-математичного природознавства різке розмежування і 
протиставлення науки та традиційних форм освоєння світу мало своє виправдання, оскільки охороняло 
науку, що зароджувалась. Однак, настав час, коли наука почала претендувати на заповнення духовного 
вакууму і на роль ведучого духовного фактора розвитку суспільства. Так , в рядах опонентів науки 
виявились як традиційні форми духовного освоєння світу, що виникли задовго і незалежно від науки, так 
і форми, в певному сенсі близькі науці, які передують їй генетично (астрологія, алхімія, кабалістика та 
інші), а також ті, що виникли на хвилі її власного розвитку (парапсихологія, телекінез, уфологія та інші). 

Досить часто можна почути, що класична наука, зробивши ставку на раціоналізм, завела людство в 
глухий кут, вихід з якого може підказати позанаукове знання. Практика позанаукового пізнання 
ґрунтується, як правило, на ірраціональній діяльності – на міфах, релігійних та містичних обрядах та 
ритуалах. Висновок, який поділяють сучасно мислячі вчені, що розуміють обмеженість раціоналізму, 
зводиться до наступного. Не можна забороняти розвиток позанаукових форм знання, як не варто і 
культивувати суто і виключно псевдонауку, недоцільно також не надавати кредит довіри цікавим ідеям, 
що з’явились у її надрах, якими б сумнівними вони спочатку не здавались. 

Цікавою є позиція сучасних західних філософів науки, зокрема, К. Фейєрабенда, який переконаний у 
тому, що елементи нераціонального мають право на існування всередині самої науки. Розвиток цієї 
позиції можна пов’язати з іменем Дж. Холтона, який прийшов до висновку, що наприкінці минулого 
століття в Європі виник і поширюється рух, який проголосив банкротство науки. Всередині самої науки 
почали проявлятись "девіантні" лінії, тобто такі, що відхиляються від загальноприйнятих норм та 
стандартів наукового дослідження. Виник навіть новий термін: окрім широковживаних – "паранаука" і 
"позанаукове знання" – стало використовуватись поняття "анормальне знання". Воно вказувало на факт 
наявності знання, котре не відповідало прийнятій парадигмі. Раніше анормальне знання завжди 
відкидалось. Однак, факти з історії науки свідчать про безпідставність надто швидкого відкидання 
"божевільних ідей та гіпотез". Наприклад, ідеї Н. Бора про принцип доповнюваності вважали "дикими і 
фантастичними", а процес виникнення термодинаміки супроводжувався фразами типу: "Маячня під 
виглядом науки". Розхитати рамки наукової раціональності допомогли і інтуїтивізм А. Пуанкаре, і теорія 
неявного, особистісного знання М. Полані, і методологічний анархізм П. Фейєрабенда. 

Отже, пізнання не обмежується сферою науки, знання так чи інакше існує і поза межами науки. Поява 
наукового знання не відмінила і не спростувала, не зробила непотрібними інші форми знання. 
Переконливо звучать слова Л. Шестова про те, що "очевидно, існують і завжди існували ненаукові 
прийоми пошуку істини, котрі приводили якщо не до самого пізнання, то до його передвісників, але ми 
так очорнили їх сучасними методологіями, що не насмілюємось навіть думати про них серйозно"[4: 171]. 
У той же час посткласична раціональність спонукає до цілісного осмислення об’єкта як елемента 
складної холістичної системи з урахуванням його зв’язків та взаємодій; при цьому все більшої ваги 
набувають суб’єктно-ірраціональні моменти, ймовірнісно-статистичні закономірності, моделювання та 
втрата наочності. Сучасний розум, на думку філософа І. Т. Касавіна, "…повинен бути розкутим і 
ризикованим, рефлексивним і самокритичним, здатним до відхилення від протореної дороги, вільним від 
нав’язаних йому передумов та обмежень"[1: 6–7]. 

Висновки. Таким чином, особливості посткласичної науки такі, що викликають необхідність діалогу 
між науковим та позанауковими способами осягнення світу, наближення та інтеграції знань, що 
виробляються природничими та гуманітарними науками. Вікове протистояння змінюється діалогом та 
співпрацею. Цього вимагає реальність, що постала перед сучасною людиною, вже не жорстко 
детермінованою і впорядкованою, як раніше, а хаотичною, непередбачуваною, імовірнісною, одним 
словом, набагато складнішою. Очевидно, що в цій ситуації установка на жорсткий раціоналізм є 
недостатньою. Людина має задіяти весь арсенал засобів, методів, шляхів, випрацюваних протягом 
тривалої історії людства не тільки наукою, але й розмаїттям форм знання, що відрізняються від 
класичного наукового зразка та стандарту і віднесені до відомства позанаукового знання. 
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Шевчук С. Ф. Научное и вненаучное знание: альтернатива или диалог? 

В статье предлагается сравнительная характеристика двух последовательных этапов развития науки 
– классического и постклассического. Исходя из такого анализа констатируется характерное для 
постклассики увеличение иррациональных, зависимых от субъекта моментов знания. Опираясь на 
краткий анализ исторических периодов развития человеческого познания и уточнения понятий 

"научное" и "вненаучное" знание, автор приходит к заключению о необходимости диалога и 
сотрудничества разных форм человеческого знания (научного и вненаучного). 

Ключевые слова: классическая и постклассическая картина мира, научное и вненаучное знание, 
рационализм, иррационализм. 

Shevchuk S. F. Scientific and Extrascientific Knowledge is the Alternative or Dialogue?  

The paper focuses on the attempt to correlate such notions as scientific and extrascientific knowledge based on 
the peculiarities of modern post-classical world view. In order to get that done the author reveals the main key 

moments distinguishing classical and post-classical world view. The text gives valuable information on the 
scientific and extrascientific knowledge. On the whole, the author outlines that post-classical knowledge is built 
on the recognition of the subjectness of any possible knowledge. The crucial role of the observer and watching 
facilities while getting scientific knowledge is observed. The author of the article states that classical learning 

was formed under the influence of setting for knowledge rationality. Moreover, it is analyzed that post-classical 
science definitely takes into account the irrational balance. The main attention is drawn to the increasing 

irrational points of knowledge which are typical for post-classics knowledge. Attempts are made to analyze and 
formulate the key concepts of modern classical and post-classical world view. Conclusions are drawn that the 

main peculiarities of post-classical science requires the dialogue between scientific and extrascientific 
knowledge. 

Key words: classical and post-classical world view, scientific and extrascientific knowledge, rationality, 
irrationalism. 
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ПРИНЦИПИ СПРАВЕДЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПЛАТОНА 

У статті проаналізовано зразок ідеальної держави мислителя Платона, побудованої на принципах 
справедливості. Виявлено, що для реалізації ідеї справедливої держави, він тричі відвідував сицилійських 
тиранів. У поїздках до них Платон неодноразово потрапляв у драматичні ситуації, які загрожували 
мислителю фізичною загибеллю. Особливо складно розвивалися його відносини з диктаторами 

(тиранами) головного грецького міста Сицилії – Сіракуз. 

Ключові слова: тиран, справедливість, справедлива держава, справедлива людина, державний устрій, 
демократія,соціальна справедливість, Діонісій Старший, Діонісій Молодший. 

Постановка проблеми. Твори філософа Платона вражають багатством тем і ідей, які протягом 
двадцяти шести столітньої історії не втрачають злободенності і продовжують щедро живити сучасну 
наукову думку. Не в меншій мірі є зворушливою доля мислителя, який жив в той час, коли існування 
академічного віддалення від реальності не було повсякденним явищем. Платон не уникав небезпеки, більш 
того майже йшов їй назустріч, і тому потрапляв в драматичні ситуації, які загрожували фізичною 
загибеллю мислителя. Особливо складно розвивалися його відносини з диктаторами (тиранами) головного 
грецького міста Сицилії – Сіракуз. 

Мета та завдання статті полягають у розкритті реалізації Платоном на практиці ідеї ідеальної держави 
побудованої на принципах справедливості.  

Виклад основного матеріалу. Платон по-справжньому був філософ номер один. У тому сенсі, що саме 
у нього філософія досягла своєї величі. Платон народився в 428 / 427 р. до н.е. е. у Аристона і Перктіони. 
По материнській і батьківській лініях Платон (Платон – прізвисько, справжнє ім'я філософа – Арістокле) 
належав до афінської знаті. Рід Перктіони сходить до законодавця і реформатора Солона. Солон увійшов до 
історії, як родоначальник афінської демократії, перший президент афінської республіки, один із "Семи 
мудреців". Рід Аристона сходить до легендарного афінського царя Аттіки Кодра. Також Платон був хоч і 
далеким, але родичем Геракліта. Серед родичів Платона було багато видних політичних діячів, а дядько 
Хармід був найближчим помічником жорстокого тирана Критія під час правління Тридцяти тиранів. 
Справедливо можна сказати, що шляхетна кров текла в жилах Платона. Домашнє виховання Платона було 
настільки чудове, що в 20 років він встиг написати кілька комедій і трагедій. Платону по його 
аристократичному статусу належало бути політиком з дитинства і для сім'ї була трагедія, що він пішов 
близько 408 року до н. е. до Сократа вивчати філософію.  

"Розповідають, що Сократу приснився сон, ніби він тримав на колінах лебеденя, а воно раптом 
покрилося пір'ям і злетіло з чудовим криком, а на наступний день він зустрів Платона і сказав, що це і є 
його лебідь" [1: 151]. Спершу Платон займався філософією слідуючи Гераклітові; але потім, готуючись 
виступити з трагедією на змаганнях, він почув перед Діонісієвим театром бесіду Сократа і спалив свої вірші 
з такими словами: "Бог вогню, поспішай: ти потрібен нині Платону!" [1: 151]. 

З упевненістю можна сказати, що Платон здійснив моральний подвиг – він спалив свій цикл трагедій, 
щоб ніколи більше не повертатися до цього. Сократ надихнув його на зовсім інше – на пошук абсолютної 
істини і справедливості. Володіючи геніальною інтуїцією він сприйняв від Сократа саме цінніше і 
найглибше – інтерес до справедливості. 

У Платона є місце в діалозі "Держава", де йдеться про чарівний перстень Гегіни. Там справедлива 
людина це та, яка не дивлячись на те, що у неї є можливість повернути на своїй руці перстень і стати 
невидимою, здійснювати будь-яке зло і не бути за це покараною, ніколи це не робить зберігаючи самого 
себе і свою душу в чистоті і непорочності заради справедливості [2: 45]. Якщо ми в своєму житті 
знаходимося далеко від справедливості або хоча б від ідеї справедливості, ми ніколи не знайдемо 
правильний шлях, вважав Платон. Ідея справедливості – це вища ідея, на ній ґрунтуються всі ідеї взагалі і 
особливо політичні. У тому сенсі, що все, що відбувається в суспільстві, повинно бути спрямовано до 
справедливості не тільки до "моєї" або "твоєї", необхідно щоб усе розглядалося крізь призму 
справедливості як такої. До справедливості повинні прагнути держави через виховання своїх громадян. 

Платон вважав, що не буде ніякого припинення зла для синів людських або до того часу, поки справжні 
філософи не отримають верховну владу, або до того часу поки володарі не стануть справжніми 
філософами. З такими думками у 387 році до н.е. Платон приїхав до Сицилії та в Сіракузи. Його першим 
враженням було різке засудження, осуд того життя, яке там вважали щасливим: постійні застілля, на яких 
люди об'їдалися двічі на день і ніколи не проводили ніч без партнера. З такими звичками ніхто під 
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небесами не в змозі досягти справедливості. Людська натура не здатна до такої екстраординарної 
комбінації. Такі держави неминуче раз у раз змінюють форму правління, стаючи то тираніями, то 
олігархіями, то демократіями, і немає цим змінам кінця. Володарі таких держав не можуть навіть чути імені 
справедливого і рівноправного ладу [3: 19].  

Вирушаючи до Сицилії та в Сіракузи Платон був зовсім не наївний в реальній політиці. Тобто, він знав 
куди їде, що це розгнуздана влада, розтлінний народ, люди зловживають своєю могутністю і багатством. 
Постає логічне питання: а навіщо це йому потрібно? Однак, Платон вважав, що правитель, все ж таки, 
повинен бути філософом. Зрозуміло, він не мав на увазі професора філософії, а він говорив про людину, яка 
бачить певні сенси і намагається підтягнути життя до цих вищих сенсів. Таке бачення Платон описує в 
діалозі "Держава" "..це прекрасне місто в якому правлять мудреці, і в якому оголошуються деякі абсолютно 
революційні ідеї. Наприклад, скасування приватної власності для тих хто повинен керувати загальним 
надбанням; одним з перших він вимагає рівність ролей чоловіків і жінок в суспільному житті правлінні 
містом [2: 157]. Платон, думаючи, що він зможе реалізувати, так скажемо, свою утопію але маючи на увазі 
термін утопічний в високо-позитивному, а не негативному сенсі цього слова, після страти свого вчителя 
Сократа поїхав саме в Сіракузи на Сицилію де в цей час править тиран Діонісій Старший. Сіракузи – одна з 
перших еллінських колоній на східному березі острова Сицилії, заснована, за переказами, коринфянами під 
проводом Архія в 734 році до н. е. 

Діонісій Старший відразу ж слідом за тим як забрав владу в свої руки, одружився з дочкою сіракузяніна 
Гермократа. Тиранія не встигла ще зміцніти, і сіракузяни незабаром повстали, а повставши, вчинили над 
молодою жінкою страшне і жахливе насильство так, що вона сама позбавила себе життя. Діонісій Старший 
знову захопив владу і утвердився в ній. Старший Діонісій був настільки недовірливий і підозрілий, так 
ретельно остерігався зловмисників, що навіть ножицям цирульника не дозволяв торкнутися своєї голови – 
йому обпалювали волосся тліючим вугіллям. Ні брат, ні син не входили до нього в кімнату в своїй сукні, 
кожен повинен був спершу переодягнутися в присутності вартових, щоб ті переконалися, що не заховано 
де не будь зброю. Коли брат Діонісія, Лептин, описуючи йому якусь місцевість, взяв у одного з охоронців 
спис і держаком почав креслити на землі, тиран жорстоко розгнівався на брата, а воїна, що дав спис, 
наказав убити. Він не раз пояснював чому побоюється друзів: вони, мовляв, люди розумні, а тому вважають 
за краще самі бути тиранами, ніж підкорятися владі тирана. Якомусь Марсію, якого він сам же підніс і 
призначив начальником у війську, привиділося уві сні, ніби він вбиває Діонісія, і тиран негайно його 
стратив, розсудивши, що це нічне бачення викликане денними роздумами і помислами. Не зважаючи на 
усю жорстокість, страх Діонісія Старшого Платон намагається завоювати його філософією і своїми ідеями 
про справедливість. Він доводив, що бідніші всіх мужністю тирани, а потім звернувся до справедливості і 
висловив думку, що лише життя справедливих людей щасливе, тоді як несправедливі нещасні. І природно 
Платон своїми міркуваннями про тиранічність влади образив Діонісія Старшого, сказавши, що не все те 
добре, що на користь лише тирану, якщо тиран не відрізняється справедливістю. "Ти говориш, як старий", – 
в гніві сказав йому Діонісій; "А ти як тиран", – відповів Платон" [1: 155].  

Розгніваний тиран хотів спочатку його стратити, проте передумав. Тому, Платона під вартою 
супроводили в народні збори, але він не вимовив ні слова, готовий прийняти все, що чекає на нього. І тоді 
було постановлено: не страчувати його, а продати в рабство як військовополоненого. Викупив Платона за 
двадцять мін Аннікерід Кіренскій і супроводив в Афіни до його друзів. Ті негайно вислали Аннікеріду 
гроші, але він їх відкинув, заявивши, що не одні друзі мають право піклуватися про Платона. За іншою 
версією, гроші вислав Діон, але Аннікерід не взяв їх собі, а купив на них Платону садок в Академії.  

Зазвичай Сократ та інші мудреці висловлювали свої погляди, думки приходячи в царську галерею, на 
гору, в палестру, не було якогось виразного місця, де б вони висловлювали свої теорії і спілкувалися з 
афінською молоддю. Таке місце вперше створюється Платоном у 387 році до нової ери. Він засновує 
академію, сліди якої збереглися до сьогоднішнього дня. Академія стала першим вільним закладом, а також 
першим в світі університетом, де можна було пройти курс навчання, можна сказати, з початкової до вищої 
школи. Академія приймала людей з усього світу і, що характерно, навчання було безкоштовним.  

Ранні діалоги Платона, з драматургічної точки зору, просто приголомшливі, ставилися як театральні 
п'єси. Із заснуванням Академії Платон відкриває новий етап у своїй творчості. Тут він формує свою 
особистість, тут він викладає свою знамениту теорію ідей. Уперше це відбувається в діалозі "Федон", у 
якому описуються останні години життя Сократа у в’язниці, перед тим як він вип’є отруту (цикуту). "Що 
мусить з’явитися в тілі, щоб воно було живим? Душа, – сказав Кебет. Чи так буває завжди? Не може бути 
інакше. Отож, хоч куди душа входить, вона завжди вносить туди життя? Авжеж. А чи є якась 
протилежність життю, чи немає такої? Є. Яка? Смерть. Безперечно. А чи з того, в чому ми вже погодились, 
не випливає, що душа ніколи й ні в якому разі не прийме протилежного тому, що вона сама завжди 
приносить? Обов’язково виникає. Який же висновок? Як ми тільки-но назвали те, що не приймає ідеї 
парного? Непарним. А як назвемо те, що не приймає справедливості, й те, що ніколи не прийме 
майстерності? Одне – немайстерним, друге – несправедливим. Гаразд. А те, що не прийме смерті, як 
назвати? Безсмертним. А душа смерті не улягає? Ні. Виходить, душа безсмертна? Безсмертна. Гаразд. 
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Отже, будемо вважати, що це доведено? Чи як ти гадаєш? Так, причому цілком достатньо, Сократе" [4: 
281–282].  

Далі, несподівано Платон показує себе, як невиправний ідеаліст, в побутовому сенсі слова. Він отримує 
запрошення від Діона (зять Діонісія Старшого) чудовий лист, в якому Діон "б’ючи себе в груди" просить 
Платона пробачити все, що трапилося тоді, коли Платон приїздив уперше. Діон наголошує, що тепер при 
владі перебуває Діонісій Молодший, зовсім інша людина, сильно любить філософію, потребує Платонового 
спілкування, готовий надати йому земельний наділ і людей для того, щоб Платон зміг реалізувати на 
практиці ідею своєї ідеальної держави, побудованої на принципі справедливості. 

У 367 році до н.е. обнадієний Платон удруге їде в Сіракузи на Сицилію, однак історія повторюється. 
Діонісій Молодший був більш складною фігурою, ніж його батько Діонісій Старший. Діонісій Молодший 
хотів і духовних цінностей, і влади. Йому шкода було відпускати Платона від себе, але і тримати при собі 
не міг людину, яка б, сказати, була живим докором його поведінки. Згодом, Діонісій Молодший став 
підозрювати та звинувачувати Платона у тому, що начебто він підмовляє Діона звільнити острів. Якраз тоді 
Діонісію Молодшому таємно передали лист Діона карфагенській владі, в якому Діон радив, якщо вони 
вирішать шукати миру з Діонісієм Молодшим, то не починати переговорів без посередництва Діона, бо за 
його посередництва вони безпомилково досягнуть усіх намічених цілей. 

Прочитавши лист, Діонісій Молодший під хибним примиренням з Діоном оголосив, що всі колишні 
непорозуміння забуті і під якимось незначущим приводом повів Діона, зовсім одного, на берег моря, до 
підніжжя пагорба, на якому стоїть фортеця, і тут, показавши лист, звинуватив його в злочинній змові з 
карфагенянами. Діон став було виправдовуватися, але тиран відмовився слухати і розпорядився негайно 
кинути його в човен, перевезти через протоку і висадити в Італії. Платона Діонісій Молодший відразу ж 
переселив до фортеці і під приводом гостинності та особливої прихильності, оточив його почесною вартою, 
щоб філософ не виїхав слідом за Діоном і не виступив свідком вчиненого над ним насильства.  

Час і постійне спілкування привчило Діонісія терпіти бесіди й мови Платона, як звикає дикий звір до 
дотику людської руки. Мало того, він перейнявся до свого вчителя любов'ю тирана і, вимагаючи, щоб і 
Платон любив одного лише його і захоплювався ним більше за всіх на світі, був готовий віддати філософу 
всю свою владу – аби тільки дружбу з Діонісієм він вважав кращою ніж з Діоном. Для Платона ця скажена 
пристрасть була справжнім лихом, бо Діонісій Молодший, як і всі, без розуму закохані, мучився 
ревнощами і, то сварився з Платоном, то мирився з ним і благав про помилування, горів бажанням слухати 
його і вивчати філософію – і не був глухим до умовлянь тих, хто намагався відвернути його від цих занять, 
твердячи, що вони діють на нього згубно. Згодом, Платону усіма правдами і не правдами вдалося 
звільнитися від Діонісія Молодшого і поїхати до дому. 

З двох попередніх подорожей Платон належних висновків не зробив і в 361 році до н.е. приїхав у третій 
раз. Правда, тут можливо був шантаж з боку Діонісія Молодшого. Тому, що він прибрав до рук усе майно і 
в його владі була сім'я Діона. Мабуть Діонісію Молодшому було прикро що його облишив Платон і він 
просто попередив його: якщо Платон не приїде, то він знайде спосіб як його змусити приїхати. Платон 
приїжджає в третій раз. Історія повторюється втретє – Платон починає боротися з тираном, підлим 
жорстоким народом, який зраджує, так би мовити, усіх. У цій третій історії присутня і зрада, і жорстокість, 
і боягузтво тощо. Втрачає владу Діонісій Молодший, перемагає Діон, а потім і він гине від своїх же 
соратників і тому подібне.  

Спадає на думку, а навіщо в цю "кроваву кашу" втрутився Платон? Автор вважає, відповідь, насправді, 
дуже банальна. Це не кабінетний мислитель, а це античний мудрець, який вважає, що якщо він мудрець, є 
речі, які він зобов'язаний робити. Кудись йому втручатися взагалі не потрібно, а десь, так би мовити, сенс 
його життя – сказати своє слово, чим би не довелося за це заплатити. Міф про печеру – знаменита алегорія, 
використана Платоном в трактаті "Держава" для пояснення свого вчення про ідеї, зокрема, ідею 
справедливої держави.  

"Уяви собі, що люди ніби перебувають у підземному, подібному до печери помешканні, до якого на всю 
ширину печери веде відкритий для світла вхід. Люди сидять тут ще з дитинства, мають скуті кайданами 
ноги й шию, тож рушитися з місця вони не можуть і дивляться лише просто себе, бо повернути голову їм 
не дозволяють кайдани. Згори і здалеку падає на них світло вогню, до якого вони обернені плечима, а між 
вогнем і кайданниками проходить вгорі дорога, паралельно до якої, уяви собі, вибудуваний невисокий мур, 
що нагадує перегородку, яку штукарі встановлюють перед глядачами і над якою показують своє 
мистецтво" [2: 210].  

Це люди, що знаходяться у своїй печері. У печері своїх помилок, поганих звичок, ілюзій тощо. І люди 
ніколи б від них не звільнилися, якщо б хтось одного разу не вийшов з печери на волю, і побачив світло 
справжнього сонця, то хіба в нього не боліли б очі і хіба він не відвернувся б і не втік до тих предметів, на 
які може дивитись у повному переконанні, що саме вони набагато виразніші, ніж те, що йому показують? 
Тому потрібно знайти в собі сили і вийти з печери. З печери чуттєвих уявлень, уподобань і взагалі 
прив’язаності до матеріального світу. Героклітовскій образ у Платона цього почуттєвого світу. Все тече, 
нічого немає стійкого, все кожен раз інше. І ні про що не можна сказати з вірогідністю, що це так. Оскільки 
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з кожною секундою воно змінюється і стає іншим. Тому, насправді існує лише те, що ідеальне. Значить, 
ідеальне коло було б ідеальним колом, ідеальна пряма була би ідеальною прямою, ідеальна справедливість 
була би ідеальною справедливістю, справедливістю як такою. Ось це все світ текучого становлення. Якщо б 
не було б ось цього ідеального світу, який полягає у мисленні то не було б жодної можливості судити про 
речі. Нічого б не могли б ми сказати про речі. Тому, що будь-яке наше судження про речі це є як би її 
зіставлення з ідеальною. З ідеальним об'єктом, ідеальним предметом тощо. Так само і з державою Платона, 
яку він будує за ідеальною моделлю. У міфі про печеру міститься ще й вказівка на те, що для Платона 
означало зрозуміти світ. Зрозуміти світ, означає змінити світ. Дійсно, найважливіше в міфі про печеру це не 
тільки той факт, що людина може звільниться від пут і піднятися до бачення реальності, яка дозволяє нам 
щось зрозуміти. Але ще і той факт, що ця людина повинна повернуться в печеру для того, щоб передати 
іншим, те що вона бачила.  

Громадянське суспільство може стати краще, коли раби звільняться від своїх кайданів і коли люди 
стануть вихованішими. Але, той хто побачив світло, сонце, пізнавши ідею справедливості спуститься в 
печеру держави, щоб звільнити товаришів повинен знати, що його чекає там дуже погана ситуація. Його 
можуть розіп'яти або посадити на палю, каже Платон. Деякі піднявшись настільки високо навіть сам 
Аристотель велів би залишитися на рівні теорії і не піддаватися небезпеці. Але Платон охоплений 
гуманістичними почуттями. Тому він не перестає наполягати на тому, що справжній філософ повинен 
боротися за справедливість навіть якщо його чекає розчарування. 

"Якби така людина знову зійшла вниз і сіла б на те саме місце, чи очі її не були б повні темряви від того, 
що раптово зникло сонячне світло? І якби їй довелося, розглядаючи тіні, знову змагатися з тими, хто не 
скидав кайданів, а тут зору майже ніякого, і щоб очі звиклися, потрібно не так уже й мало часу – то невже з 
такої людини не глузували б усі? І чи не говорили б про неї, що після сходження вгору вона повернулась із 
зіпсованим зором, а отже, височінь не варта того, щоб до неї прагнути? А коли б хтось спробував із тих 
кайданників визволити і повести догори – хіба вони не забили б його тим, що потрапило б їм до 
рук" [2: 212].  

Дійсно, в своїй останній подорожі в Сіракузи, Платон був заарештований і посаджений до в'язниці. 
Звільнити його вдалося лише втручанню його великого друга – Тарента Архіта, одного з найбільших 
піфагорійців 4-го століття. Особистості дуже впливовій, і дуже могутній. Тільки це втручання допомогло 
Платону повернутися додому до Афін. 

Після цього державними справами Платон не займався, хоч із творів його і видно, що був він 
державницькою людиною. Хоча, аркадяняни і фіванці, коли засновували Мегалопіль, запросили його в 
законодавці; але, зрозумівши, що дотримуватися принципу справедливості вони не згодні, він відмовився. 
Також, що Платон один заступився за воєначальника Хабрія, коли тому загрожувала смерть, а ніхто інший 
із громадян на це не зважився; і коли він разом з Хабрієм йшов на акрополь, ябедник Кробіл зустрів його і 
запитав: "Ти заступаєшся за іншого і не знаєш, що тебе самого чекає Сократова цикута?" – А він відповів: 
"Я зустрічався з небезпеками, борючись за батьківщину, не відступлю і тепер, відстоюючи шану 
дружби" [1: 177].  

У своїй роботі ''Держава'' Платон писав, що закон ставить своєю метою не благоденство одного якогось 
прошарку суспільства (населення), а благо всієї держави. То переконанням, то силою забезпечує він 
згуртованість усіх громадян, роблячи так, що б вони були один одному взаємно корисні в тій мірі, в якій 
вони взагалі можуть бути корисні для всього суспільства. З роками позиція Платона посилювалася і в 
останньому своєму творі ''Закони'' він акцентує увагу на тому, що ніхто ніколи не повинен залишатися без 
начальника – ні чоловік, ні жінка. Ні в серйозних заняттях, ні в іграх ніхто не повинен привчати себе діяти 
на власний розсуд. Завжди – на війні і в мирний час – потрібно жити з постійною оглядкою на керівника і 
виконувати його вказівки. Навіть в самих незначних дрібницях варто ними керуватися, наприклад, на 
першу його вказівку зупинятися на місці, йти вперед, приступати до вправ, вмиватися, харчуватися і 
прокидатися вночі для несення охорони і виконання доручень. Словом, нехай людська душа придбає 
навички не вміти робити що-небудь окремо від інших людей і навіть не розуміти, як це можливо. Варто 
керувати над іншими і самому бути в них під керівництвом. А безвладдя повинне бути вилучено з життя 
всіх людей [5]. Дійсно, з роками Платон прийшов до невтішного висновку, що в добровільному порядку 
люди не стануть дотримуватися принципу справедливості. Вони занадто нікчемні і безпорадні перед 
пристрастями. Єдиний спосіб на думку Платона виправити недосконалість людської природи – 
підпорядкувати її суворій законодавчій регламентації, підкріпленій вірою у богів (Бога). 

Висновки. Вчення Платона справило величезний вплив на весь наступний розвиток філософської 
думки. Його ідеї про справедливу державу чи державний устрій ґрунтується не на теоретичній основі, а 
мають практичне підґрунтя. З метою реалізувати ідею справедливої ідеальної держави Платон 
неодноразово відвідує сицилійських тиранів наражаючи себе на небезпеку заради того, щоб справжні 
філософи отримали верховну владу в державі. Тому, ідеї Платона про справедливу державу кардинально 
відрізняються від ідей, наприклад, Томаса Мора, виведених в роботі "Золота книжечка, настільки ж 
корисна, як і забавна про найкращий устрій держави і про новий острів Утопія" або просто "Утопія". 
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Шмат Р. П. Принципы справедливости государственной политики Платона. 

В статье проанализирован образец идеального государства мыслителя Платона, построенный на 
принципах справедливости. Выявлено, что для реализации идеи справедливого государства, он трижды 

посещал сицилийских тиранов. В поездках к ним Платон неоднократно попадал в драматические 
ситуации, которые угрожали мыслителю физической гибелью. Особенно сложно развивались его 

отношения с диктаторами (тиранами) главного греческого города Сицилии – Сиракузы. 

Ключевые слова: тиран, справедливость, справедливое государство, справедливый человек, 
государственное устройство, демократия, справедливость, Дионисий Старший, Дионисий Младший. 

Shmat R. P. The Principles of Plato's State Policy Justice. 

The article analyzes the sample of the ideal state of Plato the philosopher, built on the principles of justice. It 
was found that for the realization of the idea of a just state, he visited Sicilian tyrants three times. When 

travelling to them, Plato often got into the dramatic situations that put his life into a danger. His relationship 
with the head of the main Greek city of Sicily called Syracuse developed extremely hard. Going to Sicily and 

Syracuse, Plato was not naive in politics. That is, he knew where he was going, he knew what unbridled power it 
was, he knew of corrupted people and of men abusing their power and wealth. Plato, thinking that he would be 
able to implement, so to speak, an utopia but, referring to the term ''utopia'' in highly positive, not the negative 
sense of the word, after the execution of his teacher Socrates went exactly to Syracuse in Sicily which at that 

time was ruled by a tyrant Dionysius the elder. Plato tried to convince Dionysius with his philosophy and ideas 
about justice. He wanted to prove that tyrants were the poorest of courage among all, and then turned to the 

justice and expressed the opinion that only the life of righteous people was happy, while unfair were unhappy. 
And of course, the thoughts of Plato about tyrannical power offended Dionysius the Elder, saying that everything 
which was in favor of the tyrant was not well only if the tyrant was lacking the justice. Angry tyrant first wanted 
to execute him but changed his mind. Therefore, Plato was escorted by a guard to the assembly of people, but he 
did not say a word, ready to accept all that was waiting for him. And then it was decided not to execute him, but 
to sell him into slavery as a prisoner of war. Later, Plato’s friends bought him. However, in 367 BC Plato for the 

second time went to Syracuse in Sicily, and the story of the Sicilian tyrants repeated. As a result, he was again 
forced to return home. In 361 BC Plato came to Sicily for the third time. In his last trip to Syracuse, Plato was 
arrested and jailed. He was able to be released only because of an intervention of his great friend - Tarentum 

Archytas. After that, Plato wasn’t into any of public affairs. 

Key words: tyrant, justice, fair state, fair man, government, democracy, justice, Dionysius the Elder Dionysius 
the Younger. 
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РЕТРОСПЕКТИВА УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

У статті розглянуто основні поняття та аспекти розвитку української культури другої половини ХХ 
століття. Висвітлено процеси її занепаду та національно-культурне відродження. Проаналізовано й 

досліджено еволюційні етапи становлення української культури в боротьбі за її національну 
незалежність та значиме місце в світовій культурі через призму здобутків українських діячів. 

Ключові слова: українська культура, мистецтво, державність, історія, творчість, науковці ХХ 
століття. 

Постановка проблеми. Наші часи у зв’язку з останніми революційними та військовими подіями, 
реформами й кардинальними змінами в країні, позначені небувалим зростанням інтересу до проблем 
вітчизняної історії, витоків національної культури, до непересічних досягнень минулого. У зв’язку з цим, 
актуалізується аналіз дослідження історичних та культурних надбань предків, необхідних не лише для 
піднесення національної гідності, а й для використання кращих традицій у практиці сьогодення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Українська культура є предметом численних наукових 
досліджень. Так, у збірнику наукових праць ''Методологічні проблеми культурної антропології та 
етнокультурології'' Безклубенко С. Д., Берегова О. М., Волков С. С. висвітлюють питання, присвячені 
типології та генезису розвитку форм культури України. Автори застосували до аналізу явищ культури 
морфологічний підхід, заснований на взаємовідношенні цілого та його складників.  

У свою чергу, Кара-Васильєва Т. В. в матеріалах своїх наукових досліджень висвітлює еволюційні 
процеси та революційні катаклізми України протягом минулого століття, кардинальні переломи в 
соціальній галузі й політичних орієнтирах, зміни в економіці та суспільній психології, що вплинуло 
передусім на переміни в сфері культури й мистецтва. 

Загальну характеристику української культури другої половини ХХ століття знаходимо у працях 
таких вчених, як Шейко В. М., Александрова М. В., Юдкін І. М., Головко Б. А., Безгін О. І., Чміль Г. П., 
Гирич І. Б., Кучеренко М. О., Левчук Я. М., Преловська І. М., Шульга В. С., Криволапов М. О., Прибєга 
Л. В. Завдяки їх публікаціям, висвітлено і проаналізовано особливості української культури, це дало 
змогу нашому поколінню дізнатися про основу її зародження, про її еволюційні процеси. 

Мета статті – показати в історичній ретроспективі шлях, який пройшла наша культура та мистецтво 
впродовж другої половини ХХ століття. Збагатити духовній світ людини знаннями з історії рідної 
культури, виховати почуття власної гідності як громадян незалежної, нової, демократичної України. 

З цією метою стисло викладено матеріал, що дає змогу зорієнтуватись в проблемах української 
культури та мистецтва. При цьому акцент робиться на комплексному підході до характеристики етапних 
досягнень українського народу в галузі культури упродовж тривалої боротьби за національну 
незалежність та власну державність.  

У ході дослідження передбачено вирішення наступних актуальних завдань: 
 розглянути історіографію української культури другої половини ХХ століття; 
 висвітлити складний етап становлення української незалежності та її культурного розвитку; 
 проаналізувати вклад українських діячів культури та мистецтв в розвиток та процвітання 

незалежної України. 
Виклад основного матеріалу. Сотні років перебувала українська культура в тіні російської, 

польської та інших культур, а тому здавалась декому якоюсь вторинною, похідною, провінційною. 
Культурні процеси гальмувала і відсутність власної державності, бо не діяли державні механізми 
забезпечення вільного розвитку національної культури, не існувало державної політики підтримки 
культурних обмінів з іншими народами. Тоталітарний колоніальний режим сковував вільну думку, 
нищив духовний світ людини і самобутність нації, убивав сам дух творчості, без чого був неможливим 
культурний поступ. 

Говорячи про культуру, то здебільшого мають на увазі все-таки позитивні результати 
цілеспрямованої діяльності людей: насамперед і головним чином – предметні, речові результати. Але 
культура результується не лише у предметних та речових творах, законсервованих у металі, кераміці, 
мелодії чи писемних знаках. Існують віддавна винайдені людьми й інші, більш гнучкі й мобільні, здатні 
до видозмінювання, отже, й удосконалення засоби фіксації досягнень історичного поступу, тобто 
культури. Це народні звичаї та традиції – безупинний стихійний соціальний та етнонаціональний 
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творчий процес, продуктом якого є сама соціальна людина з її цілком певним усталеним комплексом 
стереотипів від попередніх поколінь [1: 194–195]. 

Глибокий гуманістичний зміст української культури, її значення для творчого самоусвідомлення 
багатьох поколінь українського народу в національному саморозвитку та світовій цивілізації зумовили 
об’єктивне перетворення її на цілісну систему духовного світу українців. Категорія ''українська культура 
як цілісна система'' порівняно нова. З початком демократичних перетворень у суспільному житті 
українського народу та з проголошенням державної незалежності України, наша національна культура 
почала поступово розглядатися й аналізуватися науковцями-культурологами як саме цілісна система, що 
найповніше виражає духовний світ українського народу [2: 13]. 

Досліджуючи культуру другої половини ХХ століття, ми впевнено можемо сказати, що це складний, 
неоднозначний і суперечливий у своїх здобутках і прорахунках час. Нещодавно закінчилась друга 
світова війна з ареною жорстоких боїв з тяжкими людськими і матеріальними втратами. 

Із закінченням війни партійно-державні ''концепції'' зводили до остаточного одержавлення культури, 
піддавали її суворому контролю та некомпетентному керівництву. 

В своїй роботі Кара-Васильєва Т. В., наголошує на тому, що офіційне мистецтво першої половини 50-
х років формувалося переважно на засадах соцреалізму. Функції, художня мова та семантика 
''соцреалізму'' знайшли своє першорядне втілення в образотворчому мистецтві та архітектурі. 
Тоталітарна субкультура радянського суспільства була напоруч стійкою. Ось чому в епоху її панування 
підтекстом усіх подій тодішнього життя були глобальні інтереси, настанови та амбіції влади. Міф про 
нову дійсність розроблявся поза сферою мистецтва. Його загальні контури формування в партійних 
документах і директивах, резолюціях з’їздів, у сфері суспільних наук, офіційної літератури, кіно. Адже 
від початку всі апологети та ідеологи ідейності мистецтва та культури стояли на чітких позиціях 
підкорення всієї культурної діяльності єдиній партійній волі, регламентації і контролю мистецтва 
партійними органами [3: 58]. 

60-і роки сприймались як ''час відлиги'', а 70–80-і роки – як ''час застою'', але це був період, коли в 
межах соцреалізму накреслюється кардинальне оновлення, відбувається накопичення нових якостей, а 
згодом відбувається радикальний перегляд пластичної мови мистецтва. Унаслідок чого паралельно з 
офіційним мистецтвом утворюється ''андеграунд''. Хронологічні рамки самого явища та його різні назви 
– дисидентський рух, мистецтво неоконформістів, інше мистецтво, андеграунд – окреслюються 
дослідниками в межах кінця 50-х–1980-и роками. Це час неофіційного мистецтва, що перебуває в ізоляції 
і протистоїть соцреалізму. Так, у Львові ''тихою опозицією'' були майстерні Я. Музики, І. Север, 
М. Сельського, О. Кульчицької, Г. Смольського. Справжньою ''духовною академією, або її називали ще – 
''підпільною академією'', була майстерня К. Звіринського, де не лише формувалася нова мова мистецтва, 
а й плекались яскраві особистості його учнів, які в подальшому стали відомими культурними діячами – 
А. Бокотей, П. Маркович, Р. Петрук, О. Минько, Л. Медвідь, З. Флінта [3: 86]. 

Ці роки також були позначені, як час радикального стильового і жанрового оновлення, вибух ''нової 
фольклорної хвилі'', прояв авангардних тенденцій композиторської творчості. Значно послаблюються 
ідеологічні лещата соцреалістичного методу, художня творчість символізує протест проти нівелювання 
особистості, яке культивувалося тоталітарним режимом. У композиторів з’являється можливість прямої 
та опосередкованої комунікації з колегами – музикантами з-за кордону та зарубіжною музикою в її 
різноманітних стильових і технологічних аспектах і, відповідно, опанування нових способів організації 
музичного матеріалу [7: 210]. 

На сторінках преси, в наукових розвідках, на конференціях, дискусіях щодо проблем розвитку 
національної культури викладені протилежні судження й думки. Деякі стверджують, що це був період 
глибокої кризи як у розбудові української культури, так і в усіх сферах суспільства на теренах усього 
колишнього СРСР. Стосовно образотворчого мистецтва негативна оцінка мистецького процесу 
радянського періоду базується, перш за все, на тому, що художня культура знаходилась у полоні 
комуністичної ідеології, постулатів соціалістичного реалізму. Під опікою ідеології, яка пильно охороняла 
ідейні принципи в українській культурі в рамках регламентованої догматичної вузькості, мистецтво 
повинно було виконувати роль провідника комуністичних ідей, розкривати сутність морального кодексу 
будівника комуністичного суспільства доступно і зрозуміло для робітничого класу художньою 
мовою [5: 221]. 

Звичайно, в цих звинуваченнях є частка правди. Однак, у цей період як ніколи керівництво партії і 
держави опікувалось і дбало про матеріальне становище художньої еліти країни. 

Справедливим буде й те, що не всі митці, особливо з другої половини 1970-х рр., дотримувались цих 
догматичних постулатів у своїй творчості. 

Об’єктивно розібратись в ситуації, яка склалася в художньому житті цього періоду, допомогло те, що 
автор цих рядків М. О. Криволапов знаходився у вирі мистецького життя, як один із керівників 
художнього процесу України. 

Є доцільним спочатку звернутись до сухих цифр, що в якійсь мірі характеризують загальні умови та 
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стан української культури 1970–1980-х рр. 
Відомий факт, що населення колишнього Радянського Союзу в 1960–1970-х рр. вважалось найбільш 

освіченим. Жодна країна у світі не могла конкурувати з населенням СРСР за кількістю прочитаної 
літератури. 

Черги в музеї свідчили про те, що історія суспільства, історія держав ще не знали такого великого 
потягу до творчості і до культурної спадщини минулого.  

Тому не випадково, що в 1970-х рр. у Києві відбулося понад 60 різних виставок. В Україні в цей 
період функціонувало 85 професійних театрів, було показано 47–49 тисяч вистав, було споруджено 
понад 600 пам'ятків і значних архітектурно-скульптурних комплексів і монументів, значна частина з яких 
увійшла до золотої скарбниці творчих здобутків України [5: 222–223]. 

В цей період активно заявляють про себе М. Грицюк, Ю. Сінкевич, А. Фуженко, Е. Мисько, які 
шукають нові шляхи розвитку скульптури, розширюють її художньо-виражальні можливості. 

Провідними митцями в живописі виступають Т. Яблонська, О. Шовкуненко, С. Шишко, С. Григор’єв, 
Й. Бокшай, М. Глущенко, В. Костецький, А. Ерделі, Ф. Минайло, молода генерація живописців: 
Т. Голембівська, В. Зарицький, В. Задорожній, М. Божій, В. Чеканюк. 

Високих досягнень щодо книжкової графіки, особливо в створенні цілісного ансамблю книги 
здобувають провідні митці А. Базилевич, Г. Якутовия, О. Данченко, Г. Гавриленко, А. Чебикін [3: 61]. 

Найпліднішими в розвитку художніх промислів стали 80-і роки. Впроваджуються нові організаційні 
форми роботи, формується новий тип народного майстра. Більшість майстрів дістають підготовку в 
спеціальних навчальних закладах освіти – училищах, технікумах. Змінилось соціальне значення 
народного майстра: ця професія стала почесною, а твори, які раніше мали утилітарне призначення, 
перетворювалися на унікальні, часто орієнтовані на виставки, на окрасу громадських інтер’єрів. У таких 
промислах, як ткацький, вишивальний, килимарський, основною фігурою виступає народний майстер, 
що зберігає і творчо продовжує традиції майстерності. 

У галузі вишивки слід відзначити творчість вишивальниць О. Василенко, О. Великодньої, 
П. Березовської, у галузі ткацтва – Г. Верес, Г. Василащук. 

У цей період плідного розвитку набули також гончарство, декоративний розпис, різьблення на дереві. 
Серед майстрів кераміки, що уславилися на міжнародних виставках, слід назвати Л. Головко, П. Цвілик, 
О. Залізняка. Особливого розквіту в цей період набув декоративний розпис. Це, насамперед, творчість 
К. Білокур, Г. Собачко-Шостак, Є. Миронової [3: 62]. 

Проголошені у другій половині 1980-х рр. принципи перебудови і демократизації нашого суспільства 
відразу ж позначились на творчості художньої інтелігенції. Українські митці вже тоді відчули паростки 
творчої свободи і відразу, особливо молоде покоління, відреагували на соціальні зміни новим подихом 
своїх робіт [5: 227]. 

Період 90-х років кардинально відрізняється від попередніх періодів розвитку української культури 
та мистецтва. Разом із здобуттям державної незалежності приходить чітке розуміння специфіки і 
природи народного та професійного мистецтва, законів їхнього розвитку. 

Художнє життя цього десятиліття відзначається надзвичайною широтою і калейдоскопічністю. 
Виникають численні галереї, які формують арт-ринок, численні проекти, поширення набуває концепція 
''артифакту'', відбуваються виставки за кордоном, українські митці розглядають свою творчість у 
контексті світових тенденцій розвитку. Незважаючи на мозаїчність художнього процесу, переважають 
авангардистські течії. 

Сучасні митці беруть участь у формуванні нової моделі українського світобачення, нових естетичних 
вимірів духовності і сприяють усвідомленню органічного єднання глибинно національного та 
загальносвітового мистецьких процесів. 

Творення ''образу'' митці розуміють як особливу, специфічну галузь пізнання світу, наповнену 
емоційною змістовністю, філософськими розмірковуваннями. Пошуки митців професійного мистецтва 
тяжіють до образотворення, посилюються індивідуальне, неординарне бачення навколишнього світу, 
втілене в особливій манері виконання, емоційно насиченій і змістовній. Відбувається зміна принципів 
формотворення: відступає принцип корисності та утилітарності, утворюється своєрідна ''дифузія'' 
декоративного та образотворчого мистецтва, яка породжує просторове мистецтво, де традиційні 
матеріали – скло, дерево, глина, нитки – використовуються як засоби художнього формотворення. 

Професійне декоративне мистецтво 90-х років – це багатогранне явище української культури, що 
розвивається в руслі загальноєвропейського і, ширше, – світового художнього процесу, де категорія 
прекрасного є і залишається визначальною. Митці знаходять нові шляхи, використовують різноманітні 
засоби художньої та емоційної виразності, вирішують загальні формально-художні завдання пластичних 
мистецтв: новаторське формотворення, взаємодію з навколишнім середовищем, звернення до новітніх 
технологій [3: 63]. 

ХХ століття добігло свого кінця. І саме це спонукає науковців до підбиття підсумків, пройдених 
нашим мистецтвом, до переосмислення з позиції нового, вже ХХІ століття. Важливим сьогодні є новий 
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погляд і виклад історії української культури та мистецтва, яке розглядається в єдиному річищі світового 
художнього розвитку [3: 64]. Оцінка культури радянського періоду сьогодні позбавлена ідеологічного 
забарвлення, і такі явища, як ''тоталітарне мистецтво, розглядається як автохтонний феномен, який до 
того ж має анології у світовому мистецтві'' [4: 8]. Досвід технологічно розвинутих суспільств засвідчує, 
що тільки інтенсивний інтелектуальний розвиток забезпечує мобільну модернізацію суспільства, 
гарантує демократизацію суспільного життя та підвищення рівня культури [6: 144]. 

Висновки. Отже, в досліджені висвітлено складний, суперечливий шлях української культури та 
мистецтва, де кожний відрізок часу, що відповідав основним тенденціям культури, заперечував 
попередні етапи розвитку. Дослідження української культури передбачає розкриття її як продукту 
розвитку суспільства і як сукупність матеріальних і духовних цінностей, які створені людством.  

Розгляд історії української культури другої половини ХХ століття дає можливість більшою мірою 
відчути результати історичного прогресу, вона показує, що навіть у найтяжчі часи український народ був 
наповнений талановитими людьми і ніяка руйнівна сила не спроможна знищити культуру народу. 

Висвітлюючи складний етап української культури другої половини ХХ ст., ми побачили, що це 
складний шлях еволюційного зростання, втрат і здобутків. Це наша історія, яку треба вчити, аналізувати, 
критично оцінювати, а найважливіше сприймати, розуміти й захоплюватися її найвищими цінностями.  

Проаналізувавши вклад українських діячів культури та мистецтв, ми зрозуміли, що їх плідна праця 
мала вагомий внесок в процвітання, розвиток та збагачення культурного устрою України. Їх творіння 
дали змогу зайняти в українській культурі своє значиме місце в світовому мистецтві. 

Незважаючи на сьогоднішні серйозні проблеми і згадані негаразди, культура України була й 
залишається яскравим явищем світової культури, становить ще невикористаний резерв у 
загальнолюдській цивілізації.  
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Шмегельская Ю. В. Ретроспектива украинской культуры второй половины ХХ века. 

Рассматриваются основные понятия и аспекты развития украинской культуры второй половины ХХ 
века. Освящаются процессы ее разрушения и национально-культурного возрождения. Проанализированы 
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и исследованы эволюционные этапы становления украинской культуры в борьбе за ее национальную 
независимость и значимое место в мировой культуре через призму достижений украинских деятелей. 

Ключевые слова: украинская культура, искусство, государственность, история, творчество, ученые, 
ХХ век. 

Shmehelska I. V. Retrospective Review of Ukrainian Culture of the Second Half of the 20th Century. 

The article touches upon the fundamental concepts and aspects of the development of Ukrainian culture in the 
second half of the 20th century. It also covers the processes of its decline as well as the national and cultural 

Renaissance. 
The article describes the activities that enable to get oriented in the problems of Ukrainian culture and art. At 

the same time, the author lays stress on the comprehensive approach to characterizing the landmark 
achievements of the Ukrainian people’s culture throughout the continuous battle for the national independence 

and own statehood. 
The article analyses the humanistic content of Ukrainian culture, its significance for creative self-consciousness 
of many generations of Ukraine people in the national self-development and world civilization, which caused its 
objective transformation into a comprehensive hole of the spiritual world of the Ukrainians. The article provides 
a review of numerous scientific researches by S. D. Bezklubenko, O. M. Berehova, S. S  Volkova, V. M. Sheiko, 
V. M. Aleksandrov, I. M. Iudkin and B. A. Holovko. Based on their publications, the article covers and analyses 

the peculiarities of Ukrainian culture to enable our generation to learn about its origins and evolutionary 
processes. 

This research emphasizes the universal nature of cultural values, reveals the historical limitations of the narrow 
class based and partisan political approach to such a complex sociohistorical phenomenon as culture. At the 
same time, history of Ukrainian culture of the second half of the 20th century is seen through the prism of the 

national and cultural Renaissance unfolding in the Ukrainian lands. 
The study of this material is intended to enrich man’s spiritual experience with the knowledge of the history of 

the native culture, build self-esteem as citizens of new, independent, democratic Ukraine. 
Ukrainian culture of the second half of the 20th century is a difficult path of evolutionary growth, losses and 

gains. This is our history, which is subject to study, analysis, critical appraisal, and, the main thing, to 
understanding and admiring its highest values. 

Key words: Art, statehood, history, creative work, scientists. 
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СХІДНА ТА ЗАХІДНА ПАРАДИГМИ ПОЯСНЕННЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ТЕОДИЦЕЇ 

У статті здійснена спроба пояснити причини відмінностей у трактуванні боговиправдання Августином 
Блаженним та Пелагієм. Пояснення причини здійснено за допомогою порівняльного аналізу ментальних 

особливостей народів, які проживали в різних частинах Римської імперії: Східній та Західній. За 
результатами дослідження було з’ясовано, що відмінності у поясненні боговиправдання Августина і 
Пелагія сформувалися в силу різного світосприйняття, заснованого на підґрунті різних релігійних, 

економічних та політичних принципів Сходу та Заходу Римської імперії. 

Ключові слова: теодицея, ментальність, добро, зло. 

Постановка проблеми. Період середньовічної християнської історії відзначився активним 
становленням християнської філософсько-богословської думки. В рамках цього становлення наскрізною 
стрічкою проходило питання свобідної волі людини та її відповідальності. Питання з цього приводу 
хвилювало багатьох богословів та філософів, але їх роздуми обертались навколо двох основних поглядів 
на це питання. Одне із яких отримало назву за ім’ям свого апологета – пелагіанства, а інше, яке 
розроблялось Августином – теорія передвизначення. Відтак виникає потреба дослідити, чи не вплинули 
на їх погляди ментальні особливості тих регіонів, де проходило їх становлення як богословських 
теоретиків. 

Актуальність даного дослідження зумовлена прагненням відійти від констатації факту існування 
пелагіанства та теорії передвизначення до пошуків причин такого явища. Це дасть більш глибоке 
розуміння того факту, що вже, починаючи із 1710, року теодицея розглядалась за допомогою як 
пелагіанських так і августинівських поглядів і в такому вигляді, із незначними модифікаціями існує по 
сьогодні. 

Про актуальність проблеми теодицеї свідчить велика кількість праць присвячена цій темі, як серед 
богословів так і серед академічних науковців, які в повній мірі розкривають зміст теодиційного вчення 
всіх напрямків християнства. Проте оминаються увагою причини які призвели до різних поглядів 
Пелагія та Августина на питання свободи волі та безпосередньо виправдання Бога. 

Метою статті є доведення твердження про вплив ментальностей народів Сходу та Заходу на 
формування відмінностей у теодиційних поглядах Августина та Пелагія. 

Дослідження проводилось спираюсь на історичний та історично-порівняльний методи. Саме вони 
дали змогу порівняти підґрунтя поглядів двох згаданих богословів на одне і те ж питання та підтвердити 
висунуту гіпотезу. 

Виклад основного матеріалу. Суперечка між Августином та Пелагієм з приводу питання людської 
волі має глибоке коріння і є питанням не лише догматичним, а більше стосується особливостей 
ментального сприйняття зла. 

Нагадаємо, що Августин стверджував, що всі люди грішні, оскільки несуть на собі тягар Адамового 
гріха. Бог наперед визначив, хто із людей гідний спасіння, а хто – ні. Натомість Пелагій та його 
послідовники стверджували, що гріх Адама жодним чином не вплинув на наступні покоління, і всі люди 
мають однакову можливість спасіння. Так, один із послідовників Пелагія – Юліан, спираючись на 
Біблію, стверджував, що ''засудження всього невинного роду на повне руйнування за гріх одного із 
батьків було б огидним розуму, Писанню та Божому милосердю'' [1: 399]. 

Неодмінно слід враховувати і те, що Августин тривалий час притримувався маніхейського 
сповідування. Після навернення у християнство він так і не зміг повністю позбутися впливу маніхейства. 
Це помітно в чіткому розмежовуванні світу на Світ небесний та Світ Земний, так само як і відокремлення 
тих, хто в силу божественної благодаті може врятуватись, і тих, хто приречений на гріховне життя і не 
має жодної надії на спасіння. На відміну від Августина, Пелагій стверджував, що людина власними 
вчинками визначає свою подальшу долю і можливість порятунку. 

Вважаємо, що такі кардинальні відмінності у поглядах на одне і теж питання пов’язані із 
ментальними особливостями сприйняття релігійних норм обома філософами. Августин народився і виріс 
в Гіппоні, в той самий час як Пелагій виріс на європейській частині Римської імперії. Обидва богослови 
зростали в різному ментальному середовищі. Ця відмінність яскраво помітна саме в язичницьких 
релігіях. 

У близькосхідних релігіях ми бачимо тенденції як до персоніфікації зла так і до його абсолютизації. 
За віруваннями стародавніх єгиптян, усе земне зло втілював Апоп [2: 98]. Апоп зображувався як 
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велетенський змій, котрий ототожнював морок і зло. Він виступав антагоністом бога Ра. Кожного дня 
між Ра і велетенським змієм відбувалася боротьба в той момент, коли бог Сонця пропливав по 
підземному Нілу. Але щоразу Ра перемагав свого супротивника. Також іноді Апоп асоціювався з ворогом 
Осіріса – Сетом. В історії про боротьбу з Ра змій виступає істотою, яка посягає на існуючий світоустрій, 
а у випадку з Осірісом – антагоністом людського щастя. Після завоювання Єгипту гіксосами Апоп 
остаточно здобув ототожнення з Сетом [2: 40]. 

У давньовавилонській міфології, так само як і в міфології Єгипту, злом вважалося все те, що 
суперечило встановленому богами порядку. Творення світу відбувалося через впорядкування хаосу. 
Закони були дані людям, щоб уникнути безладу в суспільних відносинах. Таким чином, злом є все те, що 
посягає на існуючий космічний порядок. Одним із тих, хто здійснює такі посягання, є ''Великий змій'' 
(Тиамат). Він постійно погрожує перетворити світ на хаос. Тиамат був одним із тих архаїчних богів-
чудовиськ, чиєю стихією був хаос. За легендою, він існував ще до створення решти богів (Аншара, Ану, 
Енліля, Еа і Мардука). Створеним богам був не до вподоби існуючий хаос, і вони вирішили впорядкувати 
космос та знищити своїх творців – покровителів хаосу. Знищивши чудовиськ, Мардук зайнявся 
впорядкуванням хаосу. Показуючи особливості сприйняття зла в рамках давньосхідних релігій, ми маємо 
акцентувати увагу на прагненні до абсолютизації, максимально чіткого відокремлення добра від зла і 
уособлення цих сил. 

На відміну від єгипетської та вавилонської, в релігії стародавніх греків та римлян відсутні тенденції 
до абсолютизації зла. В середовищі римських та грецьких богів зло виділяється як риса характеру богів, а 
не як їхня сутність. У давньогрецькій державі існували уявлення про взаємини між людьми та богами. 
Якщо комусь здавалося, що хтось із богів гнівається на нього, він починав домагатися божої 
прихильності. Ці домагання підкріплювалися молитвами та жертвами. Відтак, можна говорити, що між 
людиною і божеством укладалась угода у формі культу. Виконавши ритуальні дії і задобривши 
божество, людина отримувала право розраховувати на його прихильність. Бог отримував те, що йому 
обіцялось, і в такому разі мав звернути свою прихильність до людини. Це свідчить про перенесення 
горизонтальних (комунікативних) земних зв’язків на вертикальні [3: 293]. 

Найбільш теоретично розроблені уявлення про добро і зло в період стародавньої історії ми 
зустрічаємо у народів, які заселяли територію Межиріччя та Іудеї, у віруваннях зороастризму та іудаїзму. 
Це безпосередньо пов'язано із особливостями цих релігій. 

Релігія зороастризму виникла в VII – VI ст. до н. е. на території Стародавньої Персії (територія Ірану). 
Її засновником вважається Зороастр (Заратуштра). Саме йому приписується авторство Гат, найдавнішої 
частини священної книги зороастризму – Авести. Головною ідеєю даного вчення виступає постійна 
боротьба добра зі злом (світла з темрявою). Боротьба відбувається між двома богами: втіленням світлого 
начала є Ахурамазда, а злого – Анхра – Майнью (Аріман). Ці два боги є рідними братами, синами 
''Нескінченного часу'' – бога Ервана [4: 376]. На цьому прикладі ми бачимо те відокремлення добра від 
зла, про яке говорили вище. Подібне уособлення безпосередньо вказує на абсолютизацію категорій добро 
та зло. Тут доречно повторити вже зазначену нами думку про ''прихильність'' давньосхідних релігій до 
абсолютизації етичних категорій. Це, в свою чергу, вказує на особливості релігійного сприйняття народів 
Сходу, на схильність до абсолютизації етичних категорій. 

Людина в зороастризмі не є звичайним стороннім спостерігачем споконвічної боротьби між добром 
та злом. Їй відводиться набагато важливіша роль. Людина визнається особистістю, яка здатна сприяти 
перемозі добра. В зороастризмі відсутні особливі етичні вимоги до людини. Основною умовою для 
перемоги є мудрість як передумова праведності. У той же час людина отримує можливість вплинути на 
результат боротьби і сприяти перемозі добра. Аріман позбавлений знання та мудрості, і, відповідно, їх 
збільшення в людини, зменшує сфери впливу злого бога. Але так само, як людина здатна сприяти 
перемозі добра, вона здатна сприяти й перемозі зла. М. Еліаде, наприклад, наводить фрагмент тексту, де 
вказується, що Ахурамазда наділив людину здатністю вільного вибору: ''…Ти, Премудрий створив 
Життя, свідомість і волю… ти створив діяння і слова, щоб людина вільно вирішувала'' [5: 78]. Завдяки 
цій свободі людина самостійно обирає шлях свого земного життя, обирає мудрість і підтримку Ормузда 
(добро) чи нехтує мудрістю та підтримкою Арімана (зло). Під нехтуванням мудрістю слід розуміти 
підтримку морального зла, зневажання правил доброчесної поведінки. Але не слід забувати про 
мотиваційну сторону даного вибору. Ця сторона пов’язана з есхатологічним вченням зороастризму, яке 
можна вважати предтечею християнства. Принципи, які передували християнству, а саме монотеїзм – 
''шанування вищого з богів'' – у зороастризмі вбачає і дослідник історії Стародавнього Риму Т. Моммзен 
[6: 372]. Відповідно до уявлень про кінець світу, кожну людину судитимуть, і ''ті, хто здобув добру славу, 
отримають обіцяну нагороду'' [7: 77]. В даному випадку слід відзначити подібність мотиваційної сторони 
зороастризму і християнства. Прихильники двох вищезазначених релігій сподіваються, що дотримання 
пропагованих моральних принципів сприяє особистому спасінню. 

Поява дуалістичних вчень, на наш погляд, пов’язана з еволюційними зрушеннями в релігійних 
віруваннях. Ці зрушення проявляються у здатності людини абстрагувати конкретних божеств у більш 
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загальних, родових поняттях – зло, добро. У дохристиянський період такий яскравий дуалізм ми 
зустрічаємо лише в релігіях Близького Сходу. Для ілюстрації еволюційного розвитку вчення теодицеї як 
розв’язання проблеми ''добро – зло'' прикладом може бути іудаїзм, який запозичив елементи есхатології 
із зороастризму. В рамках даної релігії виникли уявлення, максимально наближені до монотеїзму. Але в 
ній збереглись характеристики Яхве, які були притаманні богам у рамках політеїзму. Яхве наділяється 
цілком людськими емоціями. Він може співчувати, радіти, пробачати. Одночасно, що найбільше свідчить 
на користь подібності до політеїзму, є такі риси, як ненависть, сум, прагнення карати. Такої ж думки 
притримується і М. Еліаде [8: 169]. Може виникнути питання: ''Чому ведеться мова про максимальну 
наближеність іудаїзму до монотеїзму?'' Адже Яхве виступає єдиним творцем світу і єдиним ''опікуном'' 
як світу, так і людини. Говорячи про максимальну наближеність, ми хотіли звернути увагу на певні 
дуалістичні моменти. Для цього ми наведемо два найбільш яскравих приклади. Перший – це розповідь у 
книзі Левіт (ХVІ, 5-30) про свято очищення від усіх гріхів в іудеїв. У день цього свята до храму 
приводили двох цапів, однакових за зовнішністю, зростом і одночасно взятих зі стада. Первосвященик по 
черзі за кожного цапа виймав зі скриньки дві записки. На одній із них було написано: ''для бога'', а на 
іншій: ''для Азазела''. Цапа, якому випадала записка ''для бога'', приносили в жертву Яхве прямо у храмі. 
Іншого – відправляли до пустелі, перед цим зачитавши над ним усі гріхи. Це приклад мислення по 
аналогії, коли людина вважала, що вона завжди може відкупитися, здійснивши певний комплекс 
ритуальних дій. Відповідно до принципів цього мислення, потреба у виправданні бога відпадає, оскільки 
є чітко визначене інше божество, на яке і покладається вся відповідальність за існуюче зло. 

Прослідковуючи джерело даного звичаю, ми потрапляємо в часи, коли євреї, ще будучи кочовиками, 
приносили жертви цапоподібному духу пустелі (слово ''Аза – Ел'' означає ''цап – бог''). Перейшовши до 
осідлого способу життя, а в області релігії до поширення культу Яхве, євреї приносили зазвичай жертви 
останньому. Але через традиції та виключну консервативність будь-якої релігії продовжували приносити 
жертву і злому пустельному духу. При доведенні існування певних дуалістичних уявлень нам стають у 
нагоді свідчення про максимальну подібність, ''однаковість'' двох цапів. Одному і другому – і богу, і 
дияволу – приносили повністю однакові жертви [9: 14–15]. Однаковість може свідчити лише про 
однаковий рівень пошани до кожного з цих богів. А отже, Яхве не вважався повновладним, самостійним 
і єдиним володарем світу. 

Другий приклад – роль диявола в сюжеті книги Іова. Саме цю книгу П. Джонсон, дослідник 
єврейської історії, називає величним твором, присвяченим теодицеї та проблемі зла [10: 109]. Про вплив 
давньосхідних релігій не лише на іудаїзм, а й безпосередньо на християнство говорять М. Еліаде і 
Б. Рассел. Вони виводять усю християнську демонологію середньовіччя з іудейської концепції зла, яку, в 
свою чергу, виводять із давньої близькосхідної традиції [11: 139]. У цій книзі ми знову зустрічаємо 
диявола. Але зустрічаємо в дуже цікавій і несподіваній ролі. Він мирно зустрічається з Яхве і веде з ним 
невимушену розмову. Не меншого подиву викликає і зміст цієї розмови. Вони обговорюють життя 
благочестивого Іова. При зустрічі та обговоренні Яхве і сатана поводяться якщо і не як друзі, то так, що 
читач не відчуває між ними ніякої ворожнечі. В даному випадку диявол виступає спокусником Бога і 
одночасно його ж знаряддям [12: 16]. Це зайвий раз показує недоцільність теодицеї у рамках даної 
релігії. 

У всіх розглянутих нами східних країнах є бог, який вважається безпосереднім втіленням зла. Так, 
для Єгипту – це змій Апоп та Сет; вавилоняни вірили у злого змія Тиамата, який постійно загрожував 
існуючому порядку. Вважаємо, що слід окремо виділити богів зороастризму (Персія) та іудаїзму (Іудея). 
Якщо Апоп та Тиамат загрожували цілому світу, його впорядкованому існуванню, то Аріман та Азазел 
не претендували на руйнування світу в цілому. Сферою їхнього ''впливу'' була виключно людина. Саме 
на неї був направлений весь негативний вплив цих двох богів. Що стосується Стародавньої Греції, то ми 
не знаходимо там таких богів. Ця відмінність витікає з особливостей релігійного мислення народів 
Заходу та Сходу. 

У Стародавній Греції, де боги були покровителями мистецтв, ремесел, міст і т. п., до вирішення 
протиріччя між існуванням зла та добра втрутилась філософія. Це – друга відмінність між Стародавньою 
Грецією та Сходом у поглядах на подолання тих протиріч, які існують через розуміння людиною 
недосконалості світу. Причина філософського втручання у пояснення проблеми добра і зла полягає, на 
нашу думку, по перше, у відсутності релігійного пояснення даного явища а по-друге, – в 
антропоморфності грецьких богів як у плані їхнього зовнішнього вигляду, так і в плані емоційних 
характеристик. Дослідник грецької релігії періоду Гомера однозначно стверджує, що боги Греції мають 
яскраво виражену індивідуальність, і цим знімається протилежність між богами та людьми. І продовжує: 
''…у морально-етичному відношенні їм (богам) не можна віддати жодної переваги перед людьми'' 
[13: 96]. Єдиною відмінністю, яку відзначає автор, є те, що боги безсмертні, а люди – ні [13: 94]. А 
оскільки не можна говорити про людину як про втілення виключно зла, то не можемо говорити і про 
когось із богів Стародавньої Греції як про втілення абсолютного зла. Дані цитати повністю 
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підтверджують висловлене вище твердження про відсутність у релігіях Стародавніх Греції та Риму бога 
– уособлення зла. 

Наведене вище показує нам певну ''глобальність'' чи навіть категоричність Сходу у питаннях 
характеристики богів. Боги Апоп та Сет, Аріман та Азазел сприймалися виключно як негативні боги, 
боги, які постійно загрожують людині чи світу в цілому. Їх не можна було задобрити чи умилостивити, 
вони не могли змінити своє ставлення до оточуючого світу. З ними вели постійну боротьбу інші боги. 
Може скластись уявлення, що вказані боги були не просто вмістилищем зла, а злом на субстанційному 
рівні. 

Також релігії Сходу разюче відрізняються від західних у сприйнятті самої людини. Східна релігія (в 
тому числі і сучасне християнство) визначає межі людських можливостей. Як влучно зазначає М. Еліаде: 
''Відстань між богом та людиною нездоланна'' [7: 43]. В античній міфології людина виступала 
співучасником чи ворогом божества. Людина завжди спілкувалась з богом незалежно від рангу та 
соціального становища. Натомість в східних релігіях від архаїчних часів тут існувало і розвивалося 
уявлення про незначущість та мізерність людини в порівнянні її з божествами. 

Крім релігійних факторів ментальні особливості східних та західних народів виражені і в 
політичному житті та в законотворчій діяльності. 

Політичний устрій держав Стародавнього Сходу характеризується як деспотія. При такій формі 
правління верховний правитель уособлював не лише верховну владу в межах своєї країни, а і в межах 
всього божественного пантеону. Деспот виступав земним втіленням верховного божества, його 
безпосереднім намісником або особою, яка покликана реалізувати божий задум в межах певного народу.  

Такий централізм влади, за виключенням іудаїзму, може бути зумовлений, на нашу думку, певним 
господарським фактором. Необхідність утримувати іригаційні споруди на певній території спонукала до 
централізації державного та релігійного управління. 

Наступною відмінністю, яка безпосередньо, на нашу думку, вплинула на розуміння теодицеї, це 
особливість законотворчого процесу. Всім відомі легенди про те, як отримали закони Мойсей та 
Хаммураппі. Відповідно до легенд, закони були отримані безпосередньо із ''рук'' бога. Цей факт 
виключав потребу в додаткових санкціях на їх запровадження та використання. Закони були 
санкціоновані богами. Інша справа із законами Солона в Греції та Законами ХІІ таблиць у Римі. Ці 
нормативні документи приймались за безпосередньої участі народу. А відтак жодним чином не 
претендували на божественне походження. 

Висновки. Підсумовуючи викладені в статті погляди можемо сказати, що відмінності у трактуванні 
принципів боговиправдання у філософсько-теологічних поглядах Пелагія та Августина зумовлені 
ментальними особливостями тих народів та культур, в середовищі яких вищезгадані особистості 
сформувались як філософи – богослови. А відтак, і сама боротьба ідей передвизначення та пелагіанства є 
нічим іншим, як боротьбою між східним та західним світосприйняттям перенесеним на грунт 
християнських ідей. 
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Щербацький Д. В. Восточная и Западная парадигмы объяснения христианской теодицеи 
(формирование ментальных особенностей понимания христианской теодицеи). 

В статье автор рассматривает причины отличий в объяснении богооправдания Августином 
Блаженным и Пелагием. Объяснение причин проводилось при помощи сравнительного анализа 

ментальных особенностей народов, которые жили в разных частях Римской империи: Восточной и 
Западной. За результатами исследования было установлено, что отличия в объяснении богооправдания 
Августина и Пелагия сформировались из-за разного мировосприятия, которое покоится на почве разных 

религиозных, экономических та политических принципов Востока и Запада Римской империи. 

Ключевые слова: теодицея, ментальность, добро, зло. 

Shcherbatsky D. V. East and West Paradigms of Christian Theodicy Explanation (the Formation of Mental 
Peculiarities of Understanding Christian Theodicy). 

The article deals with an attempt to explain the reasons of differences in Augustine’s and Pelagius’ 
interpretation of God justification. The explanation of the reason is based on the comparative analysis of 

nation’s mental peculiarities, which lived in different parts of the Roman Empire: in Eastern and Western. The 
work presents the materials that testify the presence of world acceptance of mental peculiarities of the mentioned 

nations: household activity, religion and policy. The author’s special attention was paid to religious concepts, 
namely on the differences in deity’s emotional state acceptance, in particular on the evil’s understanding. The 

article illustrates that the Gods of the ''western'' pantheon were provided by quite humanlike emotions, while the 
Gods of the ''eastern ''pantheon absolutized the good or the evil, it was their substantional sign. According to the 
investigation it was extinguished that the differences in Augustine’s and Pelagius’ God justification explanation 
were formed owing to different world perception based on the foundation of religious, economical and political 

substratum principles of the east and the west of the Roman Empire. 

Key words: theodicy, mentality, good, evil. 
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АРХЕТИПИ ТВОРЧОСТІ В ІСТОРІОСОФІЇ ІВАНА ФРАНКА 

У статті представлено на матеріалах біографічних досліджень постаті Івана Франка соціально-
історичне середовище, що було підґрунтям його творчості, а також визначило майбутнє спрямування 
його громадської та суспільної діяльності. Автором з’ясовано обставини, при яких соціальне розуміння 
історії разом із схильністю Івана Франка до історичного аналізу соціального середовища призвели до 
формування історіософських поглядів цього мислителя. У статті логічно обґрунтовано наявність у 

молодого селянського хлопця Яся певного обсягу знань, досвіду, вражень, думок та мрій, що призвели до 
формування яскравої особистості Івана Франка та стали основною причиною наступного розвитку 

його філософського світогляду. 

Ключові слова: галицьке шкільництво, соціальне середовище, економічна відсталість, політизація 
соціальних еліт, архетипи творчості, логіка філософського мислення. 

Актуальність дослідження. Багатогранна творча діяльність Івана Франка продовжує привертати увагу 
не лише прихильників його таланту, шанувальників красного письменства, людей не байдужих до 
мистецтва слова, але й істориків, соціологів, етнологів та філософів. Перу Івана Франка належать 
фундаментальні праці з історії літератури, численні публікації в пресових виданнях, твори економічного 
характеру. Його праці читають, досліджують, перевидають, аналізують, поширюють. Разом з тим, аналізу 
філософської творчості Івана Франка присвячено значно менше уваги. Можливо тому, що епоха, у якій він 
жив і творив, породила багатьох геніальних осіб, або й через те, що епоху геніїв, епоху розвою 
філософського мислення, а саме таким був, на наш погляд, злам двох останніх минулих століть, ми 
правомірно пов’язуємо з часом велетенських соціальних збурень, періодом революційних катаклізмів та 
воєнних потрясінь і лише потім – із творчістю. 

Українська філософія, якій стає тісно в настійливих рамках академізму, виплескується на широкий 
простір етнічного мислення зі шпальт газет, зі сторінок літературних творів, з музичних салонів та 
художніх майстерень. Життя вулиці повниться філософією пролетаріату, життя української еліти – 
філософією державотворення. Духовенство боронить релігію, шукаючи в ній нетлінний дух, філософію 
позачасової екзистенції. Молодь переповнена філософією творення будучини, військо – філософією маршів 
та воєнних звитяг. І лише він, любомудр неписьменної і напівроздягненої Галичини, пророкує їй високе 
майбутнє, котре бачить, насамперед, у всезагальному розвитку знань, освіти, мислення, творення. 

Постановка проблеми. Попри зародження в Україні цілого наукового напряму під назвою 
''Франкознавство'' існує ще багато питань, що стосуються особистого життя Івана Франка, його творчої, 
громадсько-політичної та наукової діяльності, які потребують з’ясування. Актуальність наукових 
франкознавчих досліджень пов’язана не лише з багатством біографічного та літературного 
досліджуваного матеріалу, особливою значимістю постаті Івана Франка в українській культуротворчості, 
але й, що найголовніше, із масштабністю його мислення, позачасовою сутністю та можливістю 
застосування його філософських ідей у сьогоденні. 

Метою даного наукового дослідження є доведення існування архетипу творчості та пов’язаної з ним 
логіки історіософського мислення Івана Франка. 

Об’єктом дослідження постає біографія Івана Франка, увічнена як власними, авторськими 
формулюваннями мислителя, так і свідченнями його сучасників, біографів та дослідників. 

Предмет дослідження – соціальне оточення, особливості виховання, навчання і праці Івана Франка, 
що стали основою його історіософських помислів та призвели до його становлення як видатної 
багатогранної творчої особистості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ми звернулися до життєписів Івана Франка в пошуку 
відповіді на питання про те, що стало першоосновою історіософської творчості його, як велета думки у 
Галичині. В якості найбільш повних та достатньо деталізованих біографічних досліджень мислителя ми 
обрали наукові праці Михайла Возняка ''Велетень думки і праці: Шлях життя і боротьби Івана Франка'' 
(1958), колективну монографію ''Дослідження творчості Івана Франка'' за редакцією Івана Крип’якевича 
(1959), Олексія Мороза ''Іван Франко: семінарій'' (1966), Олексія Дея ''Іван Франко: Життя і діяльність'' 
(1981), використали окремі матеріали Віктора Ідзьо з книги ''Іван Франко на шпальтах часописів українців 
Росії та Польщі у ХХ ст.'' (2006) а також ряд інших публікацій. 

Перші ґрунтовні аналітичні спроби осягнути зміст духовних пошуків та світорозуміння Івана Франка, 
- на думку Павла Пушика, - ''з’явилися в 20-30 роках XX ст. Серед дослідників зазначеного періоду варто 
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згадати такі визначні імена: М. Возняк, Д. Донцов, М. Зеров, С. Єфремов, Д. Козій, Г. Костельник, 
А. Кримський, Л. Луців, А. Музичка, О. Назарук, К. Осип, М. Рильський, П. Филипович та ін. 

У подальшому, при пануванні радянського тоталітарного режиму, наукові дослідження мали певну 
ідеологічну заангажованість, зумовлену тією тенденційністю, котра була притаманна більшості 
тогочасних дослідників: О. Білоус, А. Брагінець, Н. Дорошенко, Г. Дроздова, О. Лисенко, А. Нечипорук, 
В. Савинець, М. Третяк, С. Чавдалов'' [1]. 

Серед досліджень творчої спадщини Івана Франка останнього десятиліття найбільш ґрунтовними та 
ємнісними, на наш погляд є роботи Романа Голода ''Іван Франко та літературні напрями кінця ХІХ – 
початку ХХ століття'' та Ігоря Мохнатюка ''Українська історія в творчій спадщині Івана Франка''. 

Виклад основного матеріалу. В житті кожної молодої людини може мати місце таке матеріальне та 
духовне середовище, яке у разі збігу особистих та історичних обставин чинить тиск на форму, спосіб та 
методи мислення цієї людини, формуючи такі основи її наступної творчої діяльності, під впливом яких 
ця людина буде залишатися на протязі багатьох наступних періодів свого життя. 

В дитинстві у батьківській кузні малий Ясь слухав багато різних історій: від батька, що іноді їздив до 
Борислава, від сезонних робітників-ріпників, що бувало заходили в кузню, від селян. Любов до історії 
збереглася у нього на все життя. ''Для світогляду Івана Франка, без сумніву, багато значило його 
селянське походження'', резюмує М. Возняк [2: 24]. Втім, будь-яка людина не лише не здатна позбутися 
свого соціального походження, вона пожиттєво приречена відчувати тиск її соціального оточення. 

Мати Івана Франка, Марія Кульчицька, що походила з дрібної загонової шляхти, очевидно навчала 
сина відповідального поводження з усім тим, до чого б він згодом мав будь-яке діло. ''Мати І. Франка 
розбудила в його дитячому серці поетичні струни. Співані нею синові народні пісні вводили його в світ 
поезії і багато заважили в розвиткові майбутнього митця слова та громадського діяча'',  пише 
О. Дей [3: 12]. 

Навчання малий Іван розпочав у Ясениці Сільній, в школі поруч з якою знаходилася хата його бабусі, 
Людвіги Кульчицької, та у якої, в зв’язку з віддаленістю батьківської хати від школи в Нагуєвичах, він певний 
час проживав. В хаті Людвіги Кульчицької бували сходини, де велись розмови про австрійську конституцію, 
яка зрівняла так звану ''загонову'' (дрібну) шляхту з селянами, про польське повстання 1863 року, під час 
якого, до речі, загинув брат матері І. Франка – Іван [3: 15]. 

Іван Франко, попри не надто високий рівень навчання грамоти у початковій школі, отримав 
неабиякий життєвий досвід саме в період навчання в даному закладі освіти Австрійської імперії. 
Особливістю галицького шкільництва того часу було поєднання в одній особі вчителя та дяка. 
Дяковчитель, почасти й сам малограмотний, мав своїм обов’язком відповідати за проведення процесу 
навчання, з чим він справлявся, використовуючи навзамін засоби впливу та заходи примусу, але, проте, 
не розумів що, як та для чого необхідно навчати у школі, бо й сам належав до тих неотесаних галицьких 
хлопів, що тільки й вміли орати, сіяти, рубати ліс, виконувати чужу волю, терпіти приниження, 
страждати та століттями чекати якоїсь не то примхи долі, не то ласки божої. В таких школах, 
здебільшого, навчали приречених коритися своїй безвиході. Іван Франко, котрого посадовили на лаву, де 
сиділи найгірші учні, через короткий час став кращим від усіх решти, зрозумівши ще в тому своєму 
дитячому віці, що людина – то володар долі, котрий силою власного гострого розуму здатен зрушити 
заскнілий світ зі свого заскорузлого місця. 

У 1864–1867 рр. Іван Франко навчався у василіанській школі в Дрогобичі [2: 35]. М. Возняк згадує 
непримітний, на перший погляд, окремий факт із біографії Івана Франка, який, проте, демонструє 
непересічну здатність на той час ще неповнолітнього хлопця до активної мисленнєвої адаптації та 
практично негайного творчого вирішення будь-яких поставлених йому завдань. Дослідник пише, що в 
Дрогобичі Іван Франко жив у своєї тітки та щоп’ятниці і суботи ''розмальовував разом з цьоцею 
Кошицькою ружами скрині'' [2: 35]. 

Під час навчання у василіан Іван Франко назбирав досить значну, як на ті часи, власну бібліотеку. 
Михайло Возняк пише, що ''гімназична література спричинилася до гімназичного напрямку в перших 
літературних спробах І. Франка'' [2: 68]. Сам же Іван Франко згодом написав: ''Не вміємо говорити 
попросту і свобідно те, що думаємо'' [2: 70]. 

Восени 1875 р. Іван Франко записався на філософський факультет Львівського університету [2: 64]. 
Тривале листування з М. Драгомановим, спілкування з В. Барвінським, читання творів Л. Толстого, 

І. Тургенєва, Е. Золя, О. Огоновського та інші численні знайомства з творами відомих особистостей 
викликали у Івана Франка потребу кристалізації ідеї власної літературної творчості. Втім, то була ідея 
творення власного образу світу з його літературами, філософіями, учнями, історіями, або ж ні, то була 
ідея творення нового, неповторного, досконалого своєю непорочністю майбутнього суспільного 
світогляду, ідея, яку він підняв вище власної буденності й тягар якої проніс через терни життя на 
злиденну свою галичанську Голгофу. 

Соціальне оточення Івана Франка, в цілому, було різнорідне, багатоетнічне, з тисячами різноманітних 
проблем, що важким тягарем лягали на плечі робітників та селян, тужною думою осідали в серці 
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молодого Івана, щоби згодом широкою рікою вилитися в поемах, віршах, оповіданнях, п’єсах, а ще далі – 
у публіцистичних та філософських творах, наукових розвідках з економічного становища Галичини, 
аналітичних оглядах рідної літератури, історичних працях, інших рішучих діяннях, спрямованих на 
поширення освіти, знань, красного письменства. 

Економічна відсталість краю значною мірою вплинула на спосіб мислення Івана Франка: недосяжне, 
що мало місце через матеріальні нестатки, з однієї сторони робило його відкритим до ідей соціальної 
рівності, розподілу-перерозподілу матеріальних благ, а з іншої – дозволяло відгородитися від сірої та 
непоправної буденності шляхом абстрагування думки через мислення про високе, благородне, вічне й 
нетлінне. 

Політизація соціальних еліт, що мала місце на схилку ХІХ ст., призвела до роз’єднання української 
інтелігенції Галичини за партійними принципами. Як людина, здатна до самостійного політичного 
мислення, Іван Франко пропагує власне бачення розвитку політичних інституцій, шляхів національної 
державо творчості, неодмінних способів поєднання політично-громадських зусиль на шляху становлення 
нового суспільного ладу. 

Соціальне розуміння історії прийшло до Івана Франка разом з розумінням історичного значення 
соціуму в розвитку суспільства. О. Мороз, можливо з огляду на час написання зазначеного вище 
дослідження (1977), вважає соціальну активність Івана Франка проявом революційності. Втім, соціальні 
революції звершують не так соціальні колективи, як противники домінуючих у політичному управлінні 
соціальних груп, а домінантна група соціальної спільноти характеризується винаходом новаторського, у 
порівнянні з іншими спільнотами, способу власного мислення, спрямуванням її творчого потенціалу. 

О. Мороз констатує, що в якості факторів впливу на творчість Івана Франка слід відзначити появу 
робітничого руху, ідей соціалізму, знайомство з робітничим рухом Росії. Розвитку соціальних поглядів 
Івана Франка, – вважає автор, – сприяли участь письменника в робітничій газеті ''Praca'' та переклади на 
українську мову праць К. Маркса та Ф. Енгельса. О. Мороз стверджує наявність у Івана Франка поглядів 
про партійність історичної науки та рушійну роль класової боротьби в історії [4]. Звісно, в період 
політизації соціальних еліт представники будь-якої літературної групи могли водночас бути і 
представниками тієї чи іншої спільної для них політичної течії Галичини і навіть використовувати власні 
літературні твори з метою популяризації партійних ідей, але, разом з тим, Франкова творчість на 
певному її етапі перестала бути вузькопартійною й політичною, бо перейшла до етапу творення 
суспільних ідей та обов’язку піклування про людство з його буттям, майбуттям та історією. 

В. Ідзьо у проведеному ним дослідженні життєдіяльності Івана Франка наводить ряд фактологічних 
матеріалів, розміщених в часописах Польщі й Росії, як таких, що проливають світло на особливості 
творчого шляху цього поета, письменника, публіциста, а також виявляють його філософські позиції 
щодо розуміння історії та, зокрема, історичного потрактування буття свого народу. ''В останньому № 12 
''Нашої культури'', – пише В. Ідзьо, – за 1971 рік В. Кульчицький у статті ''Іван Франко – історик 
України'' вказує на значний внесок Івана Франка в історію України… На його думку, історія України, це 
історія героїв та масових рухів [5: 6–8]. 

Першими літературними творами Івана Франка на історичну тематику були драми ''Ахіл'' та ''Месть 
яничара'', ''Три князі на один престол'', ''Славой і Хрудож'' (дві останні ''написані поза певною історичною 
прив’язкою'', як зазначає О. Дей). 

В кінці січня 1883 року І. Франко пробує домовитися з О. Партицьким щодо друку своєї історичної 
повісті ''Захар Беркут'' [3: 118]. У 1883 році редакція ''Зорі'' організувала конкурс на кращу історичну 
повість. Надійшло 7 творів. Редакція повідомляла, що ''тільки одна з них гідна премії. ''Є то повість 
історична, говорилося в повідомленні, – простора, під кожним оглядом проведена знаменито. Вона подає 
образ громадського життя в давній Русі і відноситься … до 13 століття'' Це була повість Івана Франка, 
що друкувалася під заголовком ''Захар Беркут. Образ громадського життя Карпатської Русі в ХІІІ віці'' й 
вийшла тоді окремою книгою [2: 196]. 

В передмові до ''Захара Беркута'' І. Франко обґрунтував відмінності між художнім і науковим 
підходами до історичного минулого. Основне завдання своє І. Франко вбачав у тому, ''щоб бути 
історично правдивим у відтворенні ''духу епохи'' [2: 197]. Цілком імовірно, що в час написання 
передмови до згадуваної історичної повісті Іван Франко уже створив на основі її перепрочитання 
власний історично-філософський образ та провів науковий аналіз свого ж власного твору. 

Пам'ять людини зберігає значну кількість архетипових образів – первинних цілісних уявлень, як 
таких, що стають основою для наступної образотворчості. Дослідження архетипів творчості є важливим, 
з точки зору розуміння особливостей мислення творчої особистості, її прихильності до певних 
соціальних груп, історичних подій, особливостей висловлювання, манер тощо.  

Мірою включення в образотворчість соціального архетипу є обсяги використання у створюваних митцем 
образах феноменів соціальної свідомості, в тому числі соціальних переконань та вірувань, усталених 
соціальних поглядів, соціально-етнічних характерів, суспільних переконань тощо. 
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Походження історичних архетипів пов’язане з історизацією мислення, рівень та обсяги якого 
викликані особливостями пізнання минулого у період формування особистості. Історичне мислення 
проявляється в поглядах на минуле, при яких дане минуле постає таким, що впливає на формування 
суспільства або особистості. Історія в історизованому мисленні постає обсягом змін, здійснюваних в 
процесі реформування суспільного середовища та суспільних цінностей або ж – в якості реформи 
пріоритетів. Історичними архетипами особистості, як ми припускаємо, мають стати первинні образи 
минулого, приєднані до свідомості вказаної особистості в період її формування, та які можуть стати 
основою для розвитку історичного мислення в майбутньому. 

Історичні погляди Івана Франка були ним сформульовані у наукових працях, присвячених історії 
літератури, моралі, етнічній історії русинів Галичини тощо. На сторінках ''Зорі'' І. Франко надрукував у 
1884 році працю ''Польське повстання в Галичині. Наукова розвідка'' [2: 200]. Власне, колись 
розповідями про польські повстання виховувала малого Іванка його бабуся. 

''Франко надсилав свої кореспонденції і друкувався в Варшавських тижневиках ''Prawda'', ''Głos'', 
''Przegląd Tygodniowy'', щоденнику ''Kurjer warszawski'', місячниках ''Misiączny dodatek do Przeglądu 
Tygodniowego'' і ''Ateneum'' та в петербурзькому тижневику ''Kraj'', а з липня 1888 увійшов до складу 
редакції львівської щоденної газети ''Kurjer Lwowski'' [2: 202]. ''Суспільні комунікації'' у кузні Яця-
коваля, батька Івана Франка, були згодом продовжені найменшим з учасників тих комунікацій – 
Франком-кореспондентом у пресових виданнях. 

У 1889 році в журналі ''Товариш'' І. Франко намагався надрукувати свою наукову працю, що 
торкалася історії польської колонізації на Русі [6: 216]. Теми взаємовідносин поляків з українцями та 
тиску польського, здебільшого поміщицького, елемента на українське селянство були йому не чужі та 
навіть очевидні з дитинства. 

Є. Олесницький, рецензуючи збірник оповідань І. Франка ''В поті чола'' (1891), писав, що в них 
''безперечно видко вплив особистих приключень і споминів, вплив власної школи життя'' [7: 230]. 

Особливості філософського мислення людини творчої праці виявляються у знаходженні в окремому, 
створюваному митцем творі глобального узагальнюючого підтексту як символічного сенсу, можливо ще 
навіть не оформленого словесно, а так – натяку на зародження геніальної у своїй всезагальності думки. 
Втім, розвитку філософських поглядів І. Франка передували його студії філософських творів різних 
авторів. Так, у 1978 році в № 8 ''Нашої культури'' М. Якубовський опублікував статтю ''Іван Франко і 
старогрецька література'', в якій наголосив, що Іван Франко цікавився античністю ще відтоді, коли був 
учнем у гімназії в Дрогобичі. ''В бібліотеці Івана Франка під рубрикою ''Античність'' фігурувало 400 
унікальних книг з античної філософії'' [8]. 

С. Щурат у статті ''Іван Франко і російські революційні народники'' з’ясовує витоки революційної 
діяльності І. Франка, які, на думку автора, пов’язані зі знайомством І. Франка з М. Павликом [9]. Поєднання 
франкових досвіду філософа та революціонера представляє собою складний симбіоз сумнівів і переконань, 
логіку якого слід шукати, мабуть, у протиріччях його епохи. 

І. Мохнатюк відзначив, що ''гуманістично-культуроцентрична концепція української icтopiї України в 
працях І.Франка мала досить завершений i системно розбудований вигляд i, як така, покладалася вченим 
в основу уcix його конкретно-історичних досліджень, а також того чи іншого реагування на праці інших 
істориків. Триєдина формула: ''людина – культура – історія'' була фактичним філософським кредо 
історичних досліджень І. Франка'' [10]. 

Історико-філософське мислення було характерне для Івана Франка як науковця-історика, але, перш за 
все, як інтелектуала, здатного охопити своїм мисленням величезні пласти культури, з’ясувати 
закономірності різноманітних сторін буття, не лише зрозуміти історію але й узагальнити її, довести до 
філософської формули. 

Стиль мислення, як сукупність особливостей авторського, корпоративного, соціального або 
культурно-історичного підходів щодо реалізації мислетворчості, відображений в продуктах мислення, а 
також в предметах, речах, діях, об’єктах духовного буття, що є носіями результатів мислення. Роман 
Голод, досліджуючи силістику І. Франка відзначив, що ''визначальною рисою Франкового художнього 
методу є його синтезуюча здатність. Саме завдяки їй письменник міг творчо переосмислити й адаптувати 
до умов індивідуально-авторського стилю здобутки різних естетичних доктрин'', вважає Р. Голод [11]. 
Втім, здатність до філософського синтезування сутностей є характерною для всього творчого мислення 
Івана Франка. 

Звернення Івана Франка до історії та філософії є своєрідною мисленнєвою дією, викликаною 
потребою логічного доведення представлених ним у численних літературних та наукових творах 
закономірностей його власного мислення: філософія слугує інструментом для формулювання законів 
мислення, історія – матеріалом для аргументації. Особливості історіософії Івана Франка полягають у 
приведенні до логічної відповідності підстав, засобів та результатів мислення шляхом адаптації 
мисленнєвих конструктів до наявних історичних аргументів. 
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Логіка філософського мислення письменника та діяча науки полягає у встановленні логічних зв’язків 
між елементами твору чи фрагментами знань з метою доведення сутностей, що витікають з даного 
поєднання елементів або фрагментів у цілісність але не містяться у жодній з окремих її часток. Логіка 
творчого мислення потребує знаходження архетипу творчості, як логічного засновку в процесі 
обґрунтування закономірностей мислення. Засновками творчого мислення Івана Франка є зафіксовані в 
його пам’яті елементи особистого досвіду, набутого ним у соціально-історичному середовищі його доби. 
Наявність архетипу служить основою для доведення (засновком) закономірності вибору творчих 
підходів, визначення обсягу первинних матеріалів, з’ясування векторів спрямування творчої потенції 
особистості та може бути доведена шляхом проведення компаративістського аналізу особливостей 
біографії автора творчого образу і представленими в образі філософемами. Через представлення 
результатів мислетворчих дій в якості образів маємо змогу довести, що ці образи є результатами 
переосмислення архетипів творчості – первинних образів, збережених в пам’яті їх автора. Архетип 
творчості може бути застосований в результаті творчого виховання, при якому виникає потреба 
регенерації архетипових образів замість їхнього привласнення, характерного для нетворчих осіб. 

Закономірності історіософського мислення Івана Франка основані на наявності соціальних підстав, 
з’ясуванні соціальних параметрів та потребі впровадження соціальних змін у кожному з досліджуваних 
мислителем історичних періодів. ''Протягом сорока років своєї невсипущої праці І. Франко поповнив 
культуру свого народу близько 4500 творами найрізноманітніших жанрів [3: 6]. ''Франко практично 
довів, що нації і національність дійсно можна і слід визначати у термінах культури, ''на основі спільності 
культури'', що згодом обстоюватиме і Ернст Гелнер, і Ентоні Сміт, і Джон Гатчінсон, Ерік Д. Гобсбаум та 
ряд інших'' [12]. 

Іванові Франку було притаманне етнічно-соціальне розуміння історичної науки, а основою його 
історіософських пошуків стали етнічно-соціально-історичні реалії, що знайшли достовірно точне, влучне 
й детальне відображення в його творчості. Пошуком історичної ідеї ''спільності культури'' пронизана 
філософська спадщина Івана Франка, ідеєю ж суспільного єднання увінчані історіософські шукання 
цього Мойсея Галичини з когорти златоустів української нації. 

Висновки: 
1. Архетипом творчості є накопичений у пам’яті особистості первинний обсяг образів, утворених в 

результаті сприйняття подій, процесів та явищ зовнішнього світу, необхідний у творчому житті даної 
особистості в якості матеріалу для актуалізації, проблематизації, індивідуалізації, спрямування та 
реалізації творчого процесу. 

2. Архетипи творчості стали основою літературної, наукової, філософської та соціально-політичної 
діяльності Івана Франка. Наявність архетипових витоків мисленнєвого процесу доводить закономірність 
предметного наповнення початкового етапу його творчості. 

3. Архетипи творчості є засновками логіки творчого мислення та, в даному науковому дослідженні, 
необхідним матеріалом для обґрунтування витоків історіософії Івана Франка. 
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Ясинский М. Н. Архетипы творчества в историософии Ивана Франко. 

В статье представлена на материалах биографических исследований личности Ивана Франко 
социально-историческая среда, ставшая основой его творчества, а также предопределившая будущее 
направление его научно-общественной деятельности. Автором выяснены обстоятельства, при которых 

социальное понимание истории вместе со склонностью Ивана Франко к историческому анализу 
социального положения русинов Галиции привели к формированию историософских взглядов этого 

мыслителя. В статье логично обоснованно наличие у молодого крестьянского парня Яся определенного 
объема знаний, опыта, впечатлений, мыслей и желаний, которые привели к формированию яркой 
личности Ивана Франко и стали основной причиной последующего развития его философского 

мировоззрения. 

Ключевые слова: Галицкое школьное образование, социальная среда, экономическая отсталость, 
политизация социальных элит, архетипы творчества, логика философского мышления. 
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Yasinskyi M. M. Social Premises of Ivan Franko's Historiosophy. 

In the life of every young person occurs such material and spiritual environment that at the confluence of 
personal circumstances and course of social or public events make pressure on the form, manner and methods of 
thinking, create archetypes for following creative activities, under which influence a person will remain within 

subsequent periods of his life. The study of creativity archetypes is important for understanding creative thinking 
peculiarities of a personality, his or her commitment to certain social groups, historical events, features of 

expression, style etc. The presence of an archetype requires logical proof; however, confirm that the creative 
archetype is the basis (premise) for proving patterns of choosing a particular set of creative approaches, 

determination of primary materials, clarification of personality’s creative potency direction. 
The material for creativity archetypes research is the life and work of a prominent creative person, an 

outstanding poet, philosopher, historian, sociologist, ethnologist, and economist – Ivan Franko. Important 
material of multifaceted creative genius of the epoch is his historiosophy: sophistication permeates almost all 

Ivan Franko’s literary works and his appeal to history is a kind of a logic thinking proof, substantiated by 
numerous factual materials. Research methods used in this scientific work are borrowed from sociology, 

psychology, history and, ultimately, the philosophy of history, but these methods are used to determine the logic 
of historical and philosophical depiction. On the materials of Ivan Franko’s biography, investigated by 
researchers of his work, were established the influence of childhood experiences on the development of 

artist’shistoriosophy, were defined the role of father and mother in the formation of Franco’ thinking type, 
participation of his teachers and educators in understanding the different patterns of thinking, were defined the 
list of events that most influenced the formation of the artist’s creativity, it was proved the existence of public 
communication through works of art producing. Through analysis of biographical data and their comparison 

with Franko’s historiosophical products the author found the origins of creative logic of this great thinker. 
Conclusions: 

1. Archetype of creativity is an existing in the Archetype of creativity is saved in the memory of the individual 
initial amount of images created as a result of the perception of events, processes and phenomena of the external 

world required in the creative life of the individual as a material for updating, problematisation, 
personalization, targeting and implementation of the creative process. 

2. Archetypes of creativity inherent in every stage of the creative activity of Ivan Franko and is the foundation of 
his literary, scientific, historical-philosophical and socio-political activities. The presence of archetypal origins 

of mental process proves logical pattern of the work initial phase. 
3. Archetypes of creativity are premises of logic and creative thinking, and in this scientific research, they are 

necessary material for studying the origins of Ivan Franko’s historiosophy. 

Key words: Galician schooling, social environment, economic backwardness, the politicization of the social 
elite, archetypes of creativity, logic philosophical thinking. 
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